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Nahl.98: 
 

فَِاذَا َقَرأَْت اْلقُْرٰاَن 

ِ ِمَن الشَّْيَطاِن  فَاْستَِعْذ بِاّٰلله

جِ يمِ   الرَّ
 (feiẕâ ḳara'te-lḳur'âne feste`iẕ 

billâhi mine-şşeyṭâni-rracîm.) 

 

Kur’an okuyacağın 

zaman, kovulmuş 

şeytandan Allah’a sığın. 



 
 



SUNUŞ 

Bu kitap size çok sayıda Kur’an Mealini tek bir kitapta ayet 
ayet okuma kolaylığı sağlayacaktır. Bu meallerden biri 
“kelime meali” olarak verilmiştir. Böylelikle Kur’an-ı Kerim'i 
okurken her bir ayetin kelime kelime anlamlarını ve diğer  
mealcilerin bu ayetle ilgili çevirisini aynı satırda 
görebileceksiniz. 

Kelime mealindeki kelimeler aşağıda açıklanan faydanın 
elde edilebilmesi için SOLDAN SAĞA devam edecek şekilde 
yazılmıştır. Kelime mealindeki “Türkçe” kelimeleri “soldan 
sağa doğru” arka arkaya okuduğunuzda ayetin ne dediğini 
sadece kelime meali okuyarak çoğu zaman 
anlayabileceksiniz. Kitapta kullanılan bu düzen sayesinde 
arka arkaya okuduğunuz "kelimelerin Türkçe anlamları" ile 
ayetin kafanızda neredeyse otomatik olarak anlaşılır 
cümleler haline gelmeye başladığını göreceksiniz. Kelimeleri 
arka arkaya okurken zihninizde anlaşılır bir cümle haline 
gelmeyen ayetlerde veya ayetin anlamına sadece kelime 
mealiyle emin olmadığınız durumlarda kelime mealinin 
hemen sağında bulunan ayetin diğer  farklı meallerinden 
faydalanabileceksiniz. Bu önemli mealler de aynı ayete 
zaman zaman farklı mana vermiş olabilmektedir. 

Arapça harfler yine Arapça yazım kurallarına uygun olarak 
sağdan sola yazılmıştır. 

Bu kitabın bir başka kullanım şekli de şöyle olabilmektedir. 
Okuyucu öncelikle beğendiği bir meali seçerek Kur’an-ı 
Kerim’i bu mealden baştan başa okuyabilir. Beğendiği 
mealde anlayamadığı bir ayet olursa, ilgili mealin sağ ve 
solunda bulunan diğer meallere bakarak ve hatta kelime 
kelime anlamdan yararlanarak ayetin anlamını daha iyi 
kavrayabilir. 
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1. 
    Allah’ın=اّلَلِِ    adıyla=بِْسمِِ .. 1

نِِا لَرْحم َٰ =Rahman    ِِالَرِحيم=Rahim 

Rahman ve Ra-
him olan Allah´ın 
adıyla 

Bismillâhir-
rahmânirrahîm 

Rahman, Ra-
him olan Al-
lah´ın adıyla 

RAHMAN, RAHİM 
ALLAH ADINA 

1. 
ْمد ِ,, 2 ِِ    hamdolsun=ا ْلح      Allah’a=ّلِلَ

ب ِِ  Alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Hamd, tüm 
alemlerin Rabbi 
olan Allah´a 
mahsustur. 

 

(2-4) Hamd ancak 
Allah'ın; o Rabbü’l-
âlemîn, o hem 
Rahman hem 
Rahîm, o kıyamet 
gününün sahibi Al-
lah'ındır. 

Hamd; alemle-
rin Rabbı Al-
lah´a mahsus-
tur. 

Her türlü övgü yal-
nızca Allah'a öz-
güdür, bütün alem-
lerin Rabbi, 

1. 
نِِ.. 3     Rahman’dır..(O)=ا لَرْحم َٰ

 Rahim’dir=الَرِحيمِِ

Rahman ve Ra-
him 

“        “         “ Rahman´dır, 
Rahimdir. 

Rahman, Rahim, 

1. 
اِلكِِ,, 4     gününün=ي ْومِِ    sahibidir=م 

ينِِ  Din=الد ِ

Din gününün 
sahibi (maliki) 

“        “         “ Din gününün 
malikidir. 

Hesap Günü'nün 
Hakimi. 

1. 
5 ..     kulluk..ederiz=ن ْعب د ِ    ancak..sana=إِيَاكِ 

إِيَاكِ      ancak..senden=و 

 yardım..isteriz=ن ْست ِعينِ 

(Allah´ım!) Yal-
nız sana kulluk 
eder, yalnız 
senden yardım 
dileriz. 

İlâhî! Kulluğu Sana 
ederiz, yardımı 
Senden isteriz. 

Yalnız Sana 
ibadet ederiz 
ve yalnız 
Senden yar-
dım dileriz. 

Yalnız Sana kulluk 
eder; ve yalnız 
senden yardım di-
leriz. 

1. 
اطِ     bizi,,ilet=اِْهِدن ا,, 6 ر      yola=الص ِ

ْست ِقيمِ   doğru=اْلم 

Bizleri doğru yo-
la ilet, 

(6-7) Bizleri doğru 
yolun, o nimetine 
kavuşanların tuttu-
ğu yolun yolcusu 
et. Gazabına uğra-
yanların, yanlış gi-
denlerin saptığı yo-
lun yolcusu etme. 
Âmin.(Bizlere, o 
kendilerine kerem 
kıldığın kimselerin 
yolunu göster, ga-
zabına uğrayanla-
rın, yanlış gidenle-
rin saptığı yolu 
gösterme. 
Âmin.)(Bizleri doğ-
ru yola, o kendile-
rine kerem kıldığın 
kimselerin yoluna 
çıkar. Gazabına 
uğrayanların, yan-
lış gidenlerin sap-
tığı yola çıkarma. 
Âmin) 

Bizi dosdoğru 
yola ilet. 

Bizi dosdoğru yola 
ilet, 

1. 
7 .. اطِ      yoluna=ِصر 

أ ْنع ْمتِ ..الَِذينِ  =nimet..verdiğin    

ل ْيِهمِْ     değil=غ ْيرِِ    kimselerin=ع 

ْغض وبِِ ع ل ْيِهمِْ..اْلم  =kendilerine..gazab

edilmiş..olanların     ِل     ve=و 

 sapmışların=الَضال ِينِ 

Kendilerine ni-
met verdiklerinin 
yoluna; gazaba 
uğrayanların ve 
sapıkların yolu-
na değil. 

“        “         “ Nimete erdir-
diklerinin yo-
luna, gazaba 
uğrayanların 
ve dalalete 
düşenlerinkine 
değil. 

Nimet bahşettikle-
rinin yoluna; ga-
zab(ın)a uğrayan-
ların ve sapkınla-
rınkine değil! 

2. 
 Elif,,lam,,mim=الم,, 1

Elif Lâm Mim Elif, Lam, Mîm. Elif, Lam, Mim Elif-Lam-Mim. 

2. 
2 .. ِلكِ      Kitap=اْلِكت ابِ     işte..o=ذ َٰ

ْيبِ ..لِ  ر  =hiç..şüphe..yoktur    

    yol..göstericidir=ه دًى    kendisinde=فِيهِِ

تَِقينِ   müttakiler..için=ِلْلم 

Doğru olduğu 
kuşkusuz olan 
bu kitap, takva 
sahipleri için hi-
dayet kaynağı-
dır. 

Şu Kitab'ı görüyor 
musun? İşte bir ke-
re onun hak oldu-
ğunda şüphe yok. 
Sonra, Allah'ın o 
saygılı kullarına yol 
gösterir ki 

İşte bu kitab, 
onda hiç bir 
şüphe yoktur, 
müttekiler için 
hidayettir. 

Üzerinde hiçbir 
şüpheye yer olma-
yan bu ilahi kelam 
Allah'a karşı so-
rumluluklarının bi-
lincinde olanlara bir 
rehber (olarak indi-
rilmiş)tir, 

2. 
3 ,,     inanıp=ي ْؤِمن ونِ     onlar,,ki=الَِذينِ 

    gaybde(gizlide)=بِاْلغ ْيبِِ

ونِ  ي ِقيم      kılarlar=و 

ة ِ     namazlarını=الَصَل 

ِمَما ْقن اه مِْ,,و  ز  ر  =ve,,kendilerine,,verdiği

miz,,rızıktan    

 harcarlar,,(Allah,,rızası,,için)=ي ْنِفق ونِ 

Onlar görmedik-
lerine inanırlar, 
namazı kılarlar 
ve kendilerine 
verdiğimiz rızık-
tan başkalarına 
verirler. 

gayba iman getirir-
ler, namazı kılarlar, 
kendilerine verdi-
ğimiz rızıktan muh-
taç olanlara pay 
çıkarırlar. 

Onlar ki gayba 
inanırlar. Na-
mazı kılarlar 
ve kendilerine 
rızık olarak 
verdiğimiz 
şeylerden de 
infak ederler. 

Onlar ki, insan id-
rakini aşa(n olgula-
rın varlığı)na ina-
nırlar ve namazla-
rında dikkatli ve 
devamlıdırlar; ken-
dilerine verdiğimiz 
rızıktan başkaları 
için harcarlar, 

2. 
4 .. الَِذينِ  ي ْؤِمن ونِ ..و  =iman..ederler    

ا أ ْنِزلِ ..بِم  =indirilene     ِإِل ْيك=Sana    

ا م  ِزلِ أ نِْ..و  =ve..indirilene..(inanırlar)    

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce    

ةِِ بِاْْلِخر      ahirete..de=و 

ي وقِن ونِ ..ه مِْ =kesinlikle 

Yine onlar gerek 
sana ve gerekse 
senden önce in-
dirilen kitaplara 
inanırlar ve Ahi-
retten hiç kuşku 
duymazlar. 

O kimselere de yol 
gösterir ki hem sa-
na indirilenlere, 
hem senden evvel 
indirilmişlere ina-
nırlar ve âhiret ola-
cağını yakîn ile on-
lar bilirler. 

Onlar ki sana 
indirilene de, 
senden önce 
indirilmiş olan-
lara da inanır-
lar. Ve onlar 
ahireti de ya-
kınen tanırlar. 

Ve onlar (ey pey-
gamber), sana indi-
rilene de senden 
önce indirilmiş ola-
na da iman ederler, 
öteki dünyanın var-
lığından bütün 
kalpleriyle emindir-
ler. 

2. 
5 ,, ئِكِ      üzeredirler=ع ل ىَِٰ    işte,,onlar=أ ول َٰ

    bir,,hidayet=ه دًى

ب ِِهمِْ,,ِمنِْ ر  =Rablerinden    

ئِكِ  أ ول َٰ ه مِ ,,و  =ve,,işte,,onlardır    

ونِ  ْفِلح   umduklarına,,erenler=اْلم 

İşte onlar Rabb-
lerinden gelen 
hidayet yolun-
dadırlar ve kurtu-
luşa erenlerdir. 

İşte mabudlarının 
gösterdiği yolu 
tutmuşlar bunlar-
dır. İşte felâh bul-
muş kimseler yok 
mu? Onlar da bun-
lardır. 

İşte onlar, rab-
larından bir 
hidayet üze-
redirler ve işte 
onlar, felaha 
erenlerdir. 

İşte Rablerinin gös-
terdiği yolda yürü-
yenler onlardır, 
mutluluğa erişecek 
olanlarda! 

2. 
6 .. وا..الَِذينِ ..إِنَِ ك ف ر  =inkâr..edenlere..gelin

ce     ِاء ع ل ْيِهمِْ..س و  =onlar..için..birdir    

مِْ     onları..uyarsan..da=أ أ ْنذ ْرت ه 

ت ْنِذْره مِْ..ل مِْ..أ مِْ =uyarmasan..da    

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar 

Kâfirlere gelince 
onları uyarsan 
da uyarmasan 
da farketmez; 
onlar iman et-
mezler. 

Şu muhakkak ki, 
küfre sapanlara 
âkıbetlerinin vahim 
olduğunu söylesen 
de, söylemesen de 
kendileri için birdir, 
imana gelmezler. 

Şüphesiz ki o 
küfretmiş 
olanları uyar-
san da uyar-
masan da bir-
dir, inanmaz-
lar. 

Unutma ki, hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlar için kendile-
rini uyarıp uyar-
maman fark etmez; 
onlar inanmazlar. 

2. 
7 ,, ت مِ      Allah=اّلَل ِ    mühürlemiştir=خ 

ق ل وبِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =onların,,kalblerini    

ع ل ىَِٰ س ْمِعِهمِْ,,و  =ve,,kulaklarını    

ع ل ىَِٰ اِرِهمِْ,,و  أ ْبص  =gözlerine,,de    

ة ِ     perde,,inmiştir=ِغش او 

مِْ ل ه      Onlar,,için,,vardır=و 

يمِ ع ظِِ    bir,,azab=ع ذ ابِ  =büyük 

Allah onların 
kalblerini ve ku-
laklarını mühür-
lemiştir, onların 
gözlerinde perde 
vardır. Onları 
büyük bir azap 
beklemektedir. 

Allah bunların 
kalplerini, kulakla-
rını mühürlemiş. 
Gözlerine ise per-
de inmiş bulunu-
yor. İşte bunlara 
büyük bir azap var. 

Allah onların 
kalblerini ve 
kulaklarını 
mühürlemiştir. 
Gözlerinin 
üzerinde bir 
perde vardır 
ve onlar için 
büyük bir azab 
vardır. 

Allah onların kalp-
lerini ve kulaklarını 
mühürlemiştir ve 
gözleri üzerinde de 
bir perde vardır; 
dehşet verici bir 
azap beklemekte-
dir onları. 

2. 
8 .. ِمنِ  النَاِسِ..و  =insanlardan..öyleleri..de    

نِْ ي ق ولِ ..م  =derler    نَا     inandık=آم 

بِاْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve..gününe=و 

    ahiret=اْْلِخرِِ

ا م  ْؤِمنِينِ ..ه مِْ..و  بِم  =inanmadıkları..hald

Kimi insanlar var 
ki; «Allah´a ve 
Ahiret gününe 
inandık» derler, 
ama aslında 
inanmamışlardır. 

İnsanlar içinde öy-
leleri görülür ki "Al-
lah'a da, son güne 
de inandık" derler, 
bununla beraber 
hiç inanmış değil-
ler. 

İnsanlardan 
öyleleri vardır 
ki inanmadık-
ları halde Al-
lah´a ve ahiret 
gününe inan-
dık, derler. 

Ve öyle kimseler 
var ki, gerçekte 
inanmadıkları hal-
de Biz Allah'a ve 
Ahiret Günü'ne 
inanıyoruz derler. 
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2. 
9 ,, اِدع ونِ      aldatmağa,,çalışırlar,,=ي خ 

    Allah’ı=اّلَل ِ

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =ve,,müminleri    

ا م  ي ْخد ع ونِ ,,و  =aldatamazlar    

مِْ,,إِلَِ أ ْنف س ه  =kendilerinden,,başkasını    

ا م  ونِ ,,و  ي ْشع ر  =farkında,,değiller 

Bunlar Allah´ı ve 
müminleri al-
datmaya çalışır-
lar. Oysa sadece 
kendilerini alda-
tıyorlar, ama bu-
nun farkında de-
ğildirler. 

Sanki Allah'ı ve 
iman edenleri alda-
tacaklar. Kendile-
rinden başkasını 
aldattıkları yok da 
farkına varmıyor-
lar. 

Allah´ı da, 
iman edenleri 
de aldatmaya 
çalışırlar. Oy-
sa kendilerin-
den başkasını 
aldatamazlar 
da, bunun far-
kında değiller. 

(Aslında) onlar, 
(böylece) Allah'ı ve 
iman etmiş olanları 
kandırmak isterler. 
Halbuki kendilerin-
den başka kimseyi 
kandıramazlar; ve 
bunu da fark et-
mezler. 

2. 
10 .. ق ل وبِِهمِْ..فِي =onların..kalblerinde    

ضِ  ر      hastalık..vardır=م 

اد ه مِ      Allah=اّلَل ِ    artırmıştır..=ف ز 

ًضاِ  ر      hastalıklarını=م 

مِْ ل ه      bir..azab=ع ذ ابِ     onlara..vardır=و 

    acı=أ ِليمِ 

ا ي ْكِذب ونِ ..ك ان وا..بِم  =yalan..söylemeleri

nden..ötürü 

Onların kalple-
rinde hastalık 
vardır, Allah da 
bu hastalıklarını 
arttırmıştır, bu 
yalancılıkları yü-
zünden onları 
acı bir azab bek-
lemektedir. 

Kalplerinde zaten 
hastalık vardı, Al-
lah hastalıklarını 
arttırdı. Bunlar ya-
lan söyledikleri için 
dayanılmaz bir 
azâba uğrayacak-
lar. 

Kalblerinde 
hastalık var-
dır. Allah da 
hastalıklarını 
artırdı. Yalan 
söylemekte 
olduklarından 
dolayı onlara 
elem verici bir 
azab vardır. 

Kalpleri hastalıklı-
dır, Allah hastalık-
larını daha da ar-
tırmıştır ve ısrarlı 
yalanlarından do-
layı onları şiddetli 
bir azap beklemek-
tedir. 

2. 
11 ,, إِذ ا قِيلِ ,,و  =denildiği,,zaman    

مِْ     onlara=ل ه 

ت ْفِسد وا,,لِ  =bozgunculuk,,yapmayın    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ا    derler=ق ال وا     biz=ن ْحنِ     sadece=إِنَم 

ونِ  ْصِلح   düzelticileriz=م 

Onlara «yeryü-
zünde bozgun-
culuk çıkarma-
yın» denildiği 
vakit «Biz yapıcı, 
düzeltici kimse-
leriz» derler. 

Onlara "Yeryüzünü 
fesada vermeyin" 
denildiği zaman, 
"Biz ıslahtan başka 
bir şey yapmıyo-
ruz" derler. 

Kendilerine: 
yeryüzünde 
bozgun çı-
karmayın, de-
nildiğinde, biz 
ancak ıslah 
edicileriz, der-
ler. 

Onlara Yeryüzünde 
yozlaşmaya ve çü-
rümeye yol açma-
yın! dediklerinde 
Biz sadece dü-
zeltmeye ve iyileş-
tirmeye çalışıyoruz! 
diye cevap verirler. 

2. 
12 ..     muhakkak=إِنَه مِْ    İyi..bilin..ki=أ لِ 

ْفِسد ونِ     onlar=ه مِ      bozgunculardır=اْلم 

ِكنِْ ل َٰ     fakat=و 

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =anlamazlar 

İyi bilesiniz ki, 
onlar bozguncu-
ların ta kendile-
ridir, fakat bunun 
farkında değildir-
ler... 

Gözünüzü açın, 
asıl müfsid onların 
kendileri, lâkin far-
kında değiller. 

Bilesin ki on-
lar, fesadçıla-
rın ta kendile-
ridir de bunun 
farında değil-
ler. 

Gerçekte onlar 
yozlaşmaya ve çü-
rümeye yol açan 
kimselerdir, ama 
bunu (kendileri de) 
idrak etmezler. 

2. 
إِذ ا,, 13     denildiği=قِيلِ     zaman=و 

مِْ     iman,,edin=آِمن وا    onlara=ل ه 

ا نِ     gibi=ك م      inandıkları=آم 

    derler=ق ال وا    insanların=النَاسِ 

ا    ?inanır,,mıyız=أ ن ْؤِمنِ      gibi=ك م 

نِ  اءِ     inandığı=آم      beyinsizlerin=السُّف ه 

مِْ    iyi,,bilin,,ki=أ لِ      doğrusu,,onlar=إِنَه 

اءِ ,,ه مِ  السُّف ه  =asıl,,beyinsizler,,kendileridir    

ِكنِْ ل َٰ ونِ ,,لِ     fakat=و  ي ْعل م  =bilmezler 

Onlara «Halk 
nasıl iman etti 
ise siz de öyle 
iman edin» de-
nildiği zaman 
«Biz hiç beyinsiz 
ayaktakımı gibi 
iman eder mi-
yiz?» derler. Asıl 
beyinsiz ayakta-
kımı kendileridir, 
ama bunu bilmi-
yorlar. 

Yine onlara "Halk 
nasıl iman ettiyse 
siz de öylece ima-
na geliniz" denilin-
ce, "Hiç biz o be-
yinsizlerin iman et-
tiği gibi iman mı 
ederiz?" derler. 
Sakın aldanmayın, 
beyinsiz onların 
kendileri amma 
bilmezler. 

Onlara; insan-
ların inandık-
ları gibi siz de 
inanın, deni-
lince; o beyin-
sizlerin inan-
dığı gibi mi biz 
de inanaca-
ğız? derler. Bi-
lesin ki asıl 
beyinsizler on-
lardır da bunu 
bilmezler. 

Onlara: Diğer in-
sanların inandığı 
gibi inanın! denildi-
ğinde, (Şu) dar ka-
falıların inandığı 
gibi mi? diye cevap 
verirler. Gerçekte 
onlardır dar kafalı-
lar, ama bunu bil-
mezler. 

2. 
إِذ ا.. 14     rastladıkları=ل ق وا    zaman=و 

ن وا..الَِذينِ  آم  =inanmış..olanlara    

نَا    derler=ق ال وا     inandık=آم 

إِذ ا ل ْوا    ve..zaman=و      yalnız..kaldıkları=خ 

ي اِطينِِهمِْ..إِل ىَِٰ ش  =şeytanlarıyla    

    biz=إِنَا    derler=ق ال وا

ع ك مِْ     sizinle..beraberiz=م 

ا ن ْحنِ ..إِنَم  =biz..sadece    

ْست ْهِزئ ونِ   alay..ediyoruz..(onlarla)=م 

Onlar müminler 
ile karşılaştıkları 
zaman «inan-
dık» derler. Fa-
kat şeytanları, 
elebaşları ile 
başbaşa kaldık-
ları zaman «Biz 
sizin yanınızda-
yız, onlarla sa-
dece alay ediyo-
ruz» derler. 

İman edenlerle 
karşılaştılar mı 
"İman ettik" derler. 
İçlerindeki iblislerle 
yalnız kalınca da, 
"Emin olun sizinle 
beraberiz. Mera-
mımız onlarla yal-
nız eğlenmek" der-
ler. 

Mü´minlere 
rastlayınca; 
inandık, der-
ler. Şeytanları 
ile başbaşa 
kalınca da; biz 
sizinle berabe-
riz, onlarla sa-
dece istihza 
etmekteyiz, 
derler. 

Ve iman etmiş 
olanlarla karşılaş-
tıkları zaman da, 
Biz de (sizin gibi) 
inanıyoruz! iddia-
sında bulunurlar; 
ama şeytani dürtü-
leriyle baş başa 
kaldıklarında, As-
lında biz sizin ya-
nınızdayız, onlarla 
sadece eğleniyoruz 
derler. 

2. 
    alay,,eder=ي ْست ْهِزئِ     Allah,,da=اّلَل ِ,, 15

    kendileriyle=بِِهمِْ

دُّه مِْ ي م      ve,,onları,,bırakır=و 

ط ْغي انِِهمِْ,,فِي =taşkınlıkları,,içinde    

ه ونِ   bocalayıp,,dururlar=ي ْعم 

Aslında onlarla 
alay eden ve 
kendilerini azgın-
lıkları içinde de-
belenmeye bıra-
kan Allah´tır. 

Hakikatte Allah on-
larla eğleniyor ve 
azgınlıkları içinde 
şaşkın şaşkın do-
laşsınlar diye ken-
dilerine meydan bı-
rakıyor. 

Allah da onlar-
la istihza eder 
ve azgınlıkla-
rında şaşkın 
bir halde do-
laştırır. 

Allah da bu alaycı 
tavırlarından dolayı 
onlara hak ettikleri 
karşılığı verecek ve 
onları küstahlıkları 
ile baş başa şaş-
kınca bocalamaya 
terk edecektir. 

2. 
16 .. ئِكِ      işte..onlar=أ ول َٰ

ا..الَِذينِ  و  اْشت ر  =satın..aldılar    

ل ة ِ     sapıklığı=الَضَل 

د ىَِٰ     hidayet..karşılığında=بِاْله 

ا تِْ..ف م  بِح  ر  =kâr..etmedi    

مِْ ت ه  ار      ticaretleri=تِج 

ا م  ك ان وا..و  =olmadılar    

ْهت ِدينِ   doğru..yolu..bulanlardan=م 

Onlar hidayet 
karşılığında sa-
pıklığı satın alan 
kimselerdir. Bu 
yüzden yaptıkla-
rı ticaretten ka-
zanç elde ede-
memişler ve de 
hidayete ere-
memişlerdir. 

İşte bunlar hak yol 
pahasına dalâli 
almış kimseler ki 
ticaretleri kazanç 
getirmediği gibi, 
kârın yolunu da 
bulamadılar. (İşte 
bunlar hak yol pa-
hasına dalâli almış 
kimseler ki ne tica-
retleri kazanç ge-
tirdi, ne de kârın 
yolunu bulabildi-
ler.)  

Onlar; hidayet 
karşılığı sapık-
lığı satın almış 
kimselerdir. 
Ticaretleri 
kendilerine kar 
sağlamamış-
tır. Ve onlar 
hidayete er-
mişlerden de-
ğildirler. 

(Çünkü) onlar, hi-
dayete karşılık sa-
pıklığı satın almış-
lar, ama ne (bu) ti-
caretleri onlara 
fayda sağlamış, ne 
de (başka bir şekil-
de) hidayet bul-
muşlardır. 

2. 
مِْ,, 17 ث ل ه      Onların,,durumu=م 

ث لِِ     durumu,,gibidir=ك م 

اْست ْوق د ِ,,الَِذي =yakan,,kişinin    

    ateş=ن اًرا

اء تِْ,,ف ل َما أ ض  =aydınlatır,,aydınlatmaz    

ا ْول ه ِ,,م  ح  =çevresini     ِذ ه ب=giderdi    

    onların,,nurunu=بِن وِرِهمِْ    Allah=اّلَل ِ

مِْ ك ه  ت ر      ve,,onları,,bıraktı=و 

اتِ ,,فِي ظ ل م  =karanlıklar,,içinde    

ونِ ,,لِ  ي ْبِصر  =görmezler 

Onların durumu 
karanlıkta ateş 
yakan kimseler 
gibidir. Ateş et-
raflarını aydınlat-
tığı zaman Allah 
onların aydınlık-
larını gidererek 
kendilerini hiçbir 
şey göremeye-
cekleri koyu bir 
karanlıkta bıra-
kır. 

Bunların hâli ka-
ranlıkta ateş yakan 
o kimselerin hâli 
gibidir ki, ışığı he-
nüz çevrelerini ay-
dınlattığı bir sırada 
da Allah nurlarını 
giderir de kendile-
rini zulmetler için-
de bir şey göremez 
bırakır.  

Onların misali; 
ateş yakan 
kimsenin mi-
sali gibidir ki, 
ateş çevresin-
dekileri aydın-
latınca, Allah 
onların ışığını 
giderdi. Ka-
ranlıkların içe-
risinde gör-
mez halde bı-
rakıverdi. 

Onların hali, ateş 
yakan öyle kimse-
lerin haline benzer 
ki, o (ateş), çevre-
sini aydınlatır ay-
dınlatmaz Allah, 
görmesinler diye 
ışıklarını alıp onları 
zifiri karanlığa gö-
mer; 

2. 
18 .. مِ      dilsizdirler=ب ْكمِ     sağırdırlar=ص 

مِْ    kördürler=ع ْميِ      onlar=ف ه 

ي ْرِجع ونِ ..لِ  =dönmezler 

Onlar sağır, dil-
siz ve kördürler. 
Bu yüzden geri 
dönemezler. 

Sağırdırlar, dilsiz-
dirler, kördürler, 
onun için bunlar 
yola gelmezler. 

Sağırdırlar, 
dilsizdirler, 
kördürler. On-
lar artık dön-
mezler. 

Onlar, sağır, dilsiz, 
kördürler; ve (artık) 
geriye dönüşleri de 
yoktur. 

2. 
    ya,,da,,(onlar)=أ وِْ,, 19

ي ِبِ      boşanan,,yağmur,,gibi=ك ص 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ِِفِيه=içinde    

اتِ      karanlıklar=ظ ل م 

Ya da onların 
durumu koyu bu-
lutlu, şimşekli ve 
gürültülü bir 
gökyüzünün 
yağmuruna tu-
tulmuş, ölüm 
korkusu içinde 

Yahut gökten bo-
şanan yağmura tu-
tulmuşların hâli gi-
bidir. Ki bulutta ka-
ranlıklar var, gür-
lemeler, şimşekler 
var. Ölümden çe-
kindikleri için yıldı-

Yahut gökten 
inen sağnağa 
tutulmuş gibi-
lerdir ki; onda 
karanlıklar, 
gök gürültüsü 
ve şimşek 
vardır. Yıldı-

Ya da (onların du-
rumu) gökten zifiri 
karanlıklar içinde 
gök gürültüsü ve 
şimşekle gelen 
şiddetli bir sağa-
nağ(a benzer): 
Ölümün dehşeti 
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ْعد ِ ر      ve,,gök,,gürlemesi=و 

ب ْرقِ      ve,,şimşek,,(ler)=و 

    tıkarlar=ي ْجع ل ونِ 

مِْ ابِع ه      parmaklarını=أ ص 

آذ انِِهمِْ,,فِي =kulaklarına    

اِعقِِ,,ِمنِ  الَصو  =yıldırım,,seslerinden    

ذ رِ  ْوِتِ     korkusuyla=ح      ölüm=اْلم 

اّلَل ِ     oysa,,Allah=و 

ِحيطِ      tamamen,,kuşatmıştır=م 

 ,,inkârcıları=بِاْلك افِِرينِ 

yıldırımlara karşı 
parmakları ile 
kulaklarını tıka-
yan kimselere 
benzer. Allah 
kâfirleri çepeçev-
re kuşatandır. 

rımlardan parmak-
larını kulaklarına 
tıkarlar. Halbuki Al-
lahu Zülcelâl kâfir-
leri kuşatmış. 

rımlardan öl-
mek korkusuy-
la parmakları-
nı kulaklarına 
tıkarlar. Allah 
kafirleri çepe-
çevre kuşatı-
cıdır. 

içinde yıldırımlar-
dan korunmak için 
parmakları ile ku-
laklarını tıkarlar, 
ama Allah hakikati 
inkar edenleri (kud-
reti ile) kuşatır. 

2. 
    şimşek=اْلب ْرقِ     neredeyse=ي ك اد ِ.. 20

    kapıverecek=ي ْخط فِ 

ه ْمِ  ار  ا    gözlerini=أ ْبص      zaman=ك لَم 

اءِ  مِْ    aydınlattığı=أ ض      onları=ل ه 

ش ْوا     o(nun..ışığı)nda=فِيهِِ    yürürler=م 

إِذ ا أ ْظل مِ ..و  =karanlık..çökünce    

ل ْيِهمِْ واِ     üzerlerine=ع      dikilip..kalırlar=ق ام 

ل وِْ     Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     eğer=و 

    elbette..götürürdü=ل ذ ه بِ 

    işitmelerini=بِس ْمِعِهمِْ

اِرِهْمِ  أ ْبص      ve..görmelerini=و 

    Allah’ın=اّلَل ِ    Şüphesiz=إِنَِ

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye    

 gücü..yeter=ق ِديرِ 

Şimşek onların 
görme yetenek-
lerini nerede ise 
alıverecek. Çev-
relerini aydınla-
tınca şimşeğin 
ışığı altında yü-
rürler, fakat 
üzerlerine karan-
lık çökünce ol-
dukları yerde ka-
lakalırlar. Allah 
dileseydi, onların 
işitme ve görme 
yeteneklerini 
büsbütün gide-
rirdi. Hiç kuşku-
suz Allah her 
şeyi yapabilir. 

Şimşek nerede ise 
gözlerini çıkara-
cak. Ortalığı kendi-
lerine aydınlattı mı 
ışığında yürüyor-
lar. Üzerlerine ka-
ranlık çöktü mü di-
kilip kalıyorlar. Bu-
nunla beraber Al-
lah dileseydi kulak-
larını da gözlerini 
de büsbütün götü-
rürdü, şüphe yok ki 
Allah herşeye 
kâdirdir. 

Az kalsın şim-
şek gözlerini 
alıverecek. 
Onları aydın-
lattıkça ışığın-
da yürürler. 
Üzerlerine ka-
ranlık basınca 
dikilip kalıve-
rirler. Şayet 
Allah, dilesey-
di onların işit-
melerini de, 
görmelerini de 
giderirdi. Mu-
hakkak ki Al-
lah, her şeye 
Kadir´dir. 

Çakan şimşekler 
neredeyse gözleri-
ni alıverir; ışık ve-
rince hareket eder-
ler, karanlık çökün-
ce oldukları yerde 
çakılıp kalırlar. Şa-
yet Allah dileseydi, 
onları işitme ve 
görme (yete-
nek)lerinden yok-
sun bırakabilirdi: 
Çünkü Allah her 
şeye kadirdir. 

2. 
21 ,, ا,,ي ا النَاسِ ,,أ يُّه  =ey,,insanlar    

بَك مِ     kulluk,,edin=اْعب د وا     Rabbinize=ر 

ل ق ك مِْ,,الَِذي خ  =sizi,,yaratan    

الَِذينِ  ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ,,و  =ve,,sizden,,öncekiler

i    ِْل ع لَك م=ki    ِ ونِ ت تَق =korunasınız 

Ey insanlar, sizi 
ve sizden önce-
kileri yaratmış 
olan Allah´a kul-
luk ediniz ki; Al-
lah´ın azabından 
korunabilesiniz. 

Ey insanlar! Sizleri 
ve sizlerden evvel 
gelenleri yaratan 
mabudunuza kul-
luk edin ki Allah'ın 
saygılı kulları ara-
sına girebilesiniz. 

Ey insanlar; 
sizi de, sizden 
öncekileri de 
yaratan Rab-
bınıza ibadet 
edin, ta ki, 
takva sahibi 
olasınız. 

Ey insanlar! Sizi ve 
sizden önce yaşa-
mış olanları yara-
tan Rabbinize kul-
luk edin ki, O'na 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincine va-
rasınız. 

2. 
22 .. ِذيالَِ =O..(Rab)..ki     ِع ل     kıldı=ج 

    yeri=اْْل ْرضِ     sizin..için=ل ك مِ 

اًشا اءِ     döşek=فِر  الَسم      ve..göğü=و 

لِ     bina=بِن اءًِ أ ْنز      ve..indirdi=و 

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten    ًِاء     su=م 

جِ      onunla=بِهِِ    çıkardı=ف أ ْخر 

اتِِ..ِمنِ  ر  الثَم  =çeşitli..ürünler    

ْمِ     rızık..olarak=ِرْزقًا     sizin..için=ل ك 

ِ ت ْجع ل وا..ف َل  =Öyleyse..koşmayın    

ِِ أ ْنت مِْ    eşler=أ ْند ادًا    Allah’a=ّلِلَ     siz..de=و 

ونِ   bile..bile=ت ْعل م 

O ki, size yeri 
döşek, göğü ta-
van yaptı ve 
gökten su indirip 
onun aracılığı ile 
size rızık olarak 
topraktan çeşitli 
ürünler çıkardı. 
O halde O´na bi-
le bile eşler 
koşmayınız. 

O mabudunuz ki 
yeryüzünü sizin 
için döşek, gökyü-
zünü tavan kılıyor. 
Sonra gökten 
yağmur indirerek 
onunla size rızık 
olmak üzere yer-
den türlü mahsuller 
çıkarıyor. Artık siz 
de bile bile başka-
larını Allah'a şerik 
koşmaya kalkış-
mayın. 

O ki; yeryüzü-
nü sizin için 
bir döşek, gö-
ğü de bir bina 
yaptı. Gökten 
su indirip 
onunla türlü 
türlü meyve-
lerden sizin 
için rızık çı-
kardı. O halde 
bile bile Al-
lah´a eşler 
koşmayınız. 

O ki, yeryüzünü si-
ze bir dinlenme ye-
ri, gökyüzünü bir 
çardak yapmış, 
gökten su indirmiş 
ve onunla size rızık 
olarak meyveler çı-
karmıştır: O halde 
(Bir ve Tek İlah ol-
duğunu) bile bile 
Allah'a ortaklar 
koşmayın. 

2. 
إِنِْ,, 23     içinde=فِي    iseniz=ك ْنت مِْ    Eğer=و 

ْيبِ      şüphe=ر 

ن َزْلن ا,,ِمَما =indirdiğimizden    

ع ْبِدن ا,,ع ل ىَِٰ =kulumuz,,(Muhammed)e    

ةِ     haydi,,getirin=ف أْت وا     bir,,sure=بِس ور 

ِمثِْلهِِ,,ِمنِْ =,,onun,,gibi    اْدع وا     çağırın=و 

ك مِْ د اء      şahitlerinizi=ش ه 

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ

اِدقِينِ   doğru=ص 

Eğer kulumuz 
Muhammed´e 
indirdiğimiz 
Kur´ân´ın doğru-
luğundan şüphe-
li iseniz, haydi 
onunkilere ben-
zer bir sure orta-
ya getiriniz ve 
davanızda sadık 
iseniz, bu husus-
ta Allah´ın dışın-
daki şahitlerinizi 
yardıma çağırı-
nız. 

Yok, şayet kulu-
muz Muhammed'e 
indirdiğimiz 
Kur'an'dan şüpheli 
iseniz haydi ona 
benzer bir sûre vü-
cuda getirin; hem 
Allah'ı bırakıp da 
kendilerine taptık-
larınızın hepsini 
yardıma çağırın. 
İşte davanızda 
doğrucu iseniz bu-
nu yapın. 

Eğer siz, ku-
lumuza indir-
diğimizden 
şüphede ise-
niz, haydin 
ona benzer bir 
sure getirin. 
Allah´dan 
başka şahidle-
rinizi de ça-
pırın; eğer 
doğru sözlüler 
iseniz... 

Eğer kulumuz 
(Muhammed)'e ka-
tımızdan safha 
safha indirdiğimiz 
vahyin bir kısmın-
dan şüphe ediyor-
sanız o zaman ay-
nı değerde bir sure 
getirin (de görelim) 
ve -eğer dediğiniz 
doğruysa- Allah'tan 
başkalarını da size 
şahitlik etmeleri 
için çağırın. 

2. 
    yok..eğer=ف إِنِْ.. 24

ت ْفع ل وا..ل مِْ =yapmadınızsa    

ل نِْ ت ْفع ل وا..و  =ki..asla..yapamayacaksınız    

    ateşten=النَارِ     o..halde..sakının=ف اتَق وا

ق ود ه ا    ki=الَتِي     yakıtı=و 

    insanlar=النَاسِ 

ة ِ  ار  اْلِحج      ve..taşlardır=و 

    hazırlanmış=أ ِعدَتِْ

 inkârcılar..için=ِلْلك افِِرينِ 

Eğer bunu ya-
pamazsanız - ki 
asla yapamaya-
caksınız- yakıtı 
insanlar ile taşlar 
olan ve kâfirler 
için hazırlanmış 
olan Cehennem 
ateşinden kor-
kunuz. 

Yapmadığınız hal-
de -ki ebediyen 
yapamayacaksı-
nız- kâfirler için 
hazırlanmış, odunu 
insanlarla taştan 
ibaret ateşten sa-
kının. 

Fakat yapa-
mazsınız-ki 
yapamaya-
caksınız-o 
halde yakıtı 
insanlarla taş-
lar olan ateş-
ten sakının. O 
kafirler için 
hazırlanmıştır. 

Eğer bunu yapa-
mıyorsanız -ki ke-
sinlikle yapamaya-
caksınız- o zaman 
yakıtı insanlar ve 
taşlar olan, hakikati 
inkar edenler için 
hazırlanmış ateşi 
bekleyin! 

2. 
رِِ,, 25 ب ش ِ     kimseleri=الَِذينِ     müjdele=و 

ن وا ع ِمل وا    inanan=آم      ve,,işleyen=و 

اتِِ     muhakkak=أ نَِ    salih,,işler=الَصاِلح 

مِْ نَاتِ     onlar,,için,,vardır=ل ه      cennetler=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ا ر ِ اْْل ْنه  =ırmaklar    ا     her=ك لَم 

ِزق وا     rızıklandırıldıklarında=ر 

ا ة ِ,,ِمنِْ    onlardaki=ِمْنه  ر  ث م  =meyveden    

    derler=ق ال وا    rızk,,olarak=ِرْزقًاِ 

ذ ا     Bu=ه َٰ

ِزْقن ا,,الَِذي ر  =rızıklandığımız,,şeydir    

,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha,,önce    أ ت وا     verilmiştir=و 

ت ش ابًِهاِ     onlara=بِهِِ     ona,,benzer=م 

مِْ ل ه  ا    Onlar,,için,,vardır=و      orada=فِيه 

اجِ      eşler=أ ْزو 
ة ِ  ط َهر      tertemiz=م 

ه مِْ ا    ve,,onlar=و      orada=فِيه 

İman edip iyi 
ameller işleyen-
leri, ağaçları al-
tından nehirler 
akan Cennetler 
ile müjdele. On-
lara rızık olarak 
her yeni meyve 
sunulduğunda 
«Bu daha önce 
bize sunulan fa-
lanca meyvedir» 
derler, onlara 
birbirinden ayırd 
edemeyecekleri 
rızıklar verilir. 
Hem onlara ora-
da el değmemiş, 
tertemiz eşler 
verilecektir. On-
lar orada ebedi 
olarak kalacak-
lardır. 

Yâ Muhammed! 
İman edip de işleri 
salâh olanları müj-
dele ki onlara al-
tından nehirler 
akan bahçeler var. 
Ne zaman meyva-
larından biriyle rı-
zıklanırlarsa "Bu 
işte bizim evvelce 
rızıklandığımız!" 
diyecekler. Ve 
benzerinden sunu-
lacaklar. Orada 
kendileri için pâk 
zevceler olacak, 
hem orada ebedi-
yen kalacaklar.  

İman eden, 
salih ameller 
işleyenlere; al-
tından ırmak-
lar akan cen-
netlerin kendi-
leri için oldu-
ğunu müjdele. 
Onlara ne 
zaman bun-
lardan bir 
meyve rızık 
olarak verilirse 
bu, evvelce rı-
zıklandığımız 
şeydi, derler. 
Onlara birbiri-
ne benzeyen 
(böyle nimet-
ler) verilecek. 
Onlar için ora-
da temiz eşler 
de vardır. 
Hem onlar 
orada temelli 
kalıcıdırlar. 

Ama imana ermiş 
olup doğru ve ya-
rarlı işler yapanla-
ra, içlerinden ır-
maklar akan has 
bahçelerin kendile-
rine ait olacağını 
müjdele! Onlara ne 
zaman rızık olarak 
oradan bazı ürün-
ler bahşedilse, 
Bunlar, bize daha 
önce bahşedilenle-
rin aynısıymış di-
yecekler. Çünkü 
onlara o(geçmişte 
tadılanlar)ı hatırla-
tacak şeyler verile-
cek. Onlar, orada 
tertemiz eşler bu-
lacaklar ve orayı 
mesken edinecek-
ler. 
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اِلد ونِ   ebedi,,kalacaklardır=خ 

2. 
    Allah=اّلَل ِ    muhakkak=إِنَِ.. 26

ي ْست ْحيِي..لِ  =çekinmez    

ي ْضِربِ ..أ نِْ =vermekten    ِث ًَل     misal=م 

ا ةًِ..م  ب ع وض  =bir..sivrisineği    

ا     hatta..olanı=ف م 

اِ      onun..da..üstünde=ف ْوق ه 

    kimseler=الَِذينِ     gerçekten=ف أ َما

ن وا ونِ     inanan=آم      bilirler=ف ي ْعل م 

    kesinlikle..o=أ نَه ِ

قُِّ     haktır..(gerçektir)=اْلح 

ب ِِهْمِ ..ِمنِْ ر  =Rablerinden    أ َما     ise=و 

وا    edenler=الَِذينِ      inkâr=ك ف ر 

ونِ ف ي ق ول ِ =derler    اذ ا     neyi=م 

اد ِ     Allah=اّلَل ِ    istedi..(kasdetti)=أ ر 

ذ ا ث ًَلِا    bu=بِه َٰ     misalle=م 

    onunla=بِهِِ    saptırır=ي ِضلُِّ

ثِيًرا     bir..çoğunu=ك 

ي ْهِدي     onunla=بِهِِ    ve..yine..yola..getirir=و 

ثِيًراِ      bir..çoğunu=ك 

ا م  ِضلُِّي ِ..و  =saptırmaz    ِِبِه=onunla    

 fâsıklardan=اْلف اِسِقينِ     başkasını=إِلَِ

Allah bir sivrisi-
neği ve (biyolojik 
açıdan) onun 
daha üstünde 
olan bir canlıyı 
örnek olarak 
göstermekten 
çekinmez. İman 
edenler onun 
Rabbleri tarafın-
dan ortaya kon-
muş bir gerçek 
olduğunu bilirler. 
Kâfirler ise ´Allah 
ne amaçla bu 
örneği göster-
di?» derler. Allah 
bu örnek ile bir 
çoklarını sapıklı-
ğa düşürür ve bir 
çoklarını da hi-
dayete erdirir: 
Onunla sadece 
fasıkları sapıklı-
ğa düşürür. 

Allah sivrisineği, 
hatta ondan aşağı 
bir şeyi misal ola-
rak îrad etmekten 
asla çekinmez. 
İman edenlere ge-
lince onun mabud-
ları tarafından ol-
duğunu, hak oldu-
ğunu bilirler. Küfre 
sapanlar ise "Bunu 
misal olarak îrad 
etmekten Allah'ın 
ne muradı olabi-
lir?" derler. Evet, 
Allah onunla bir-
çoklarını yoldan 
çıkarır, yine onunla 
birçoklarını yola 
getirir. Hem onunla 
ancak o fâsıkları 
yoldan çıkarır  

Şüphe yok ki, 
Allah, bir sivri 
sineği ve on-
dan küçük bir 
şeyi misal ge-
tirmekten çe-
kinmez. İman 
etmiş olanlar 
bunun Rabla-
rından bir ger-
çek olduğunu 
bilirler. Kafirler 
ise; Allah bu 
misali vermek-
le ne murad 
etmiş? derler. 
Allah onunla 
bir çoğunu 
sapıtır, bir ço-
ğunu da hida-
yete erdirir. 
Bununla fasık-
lardan başka-
sını saptır-
maz. 

Bakın, Allah, bir 
sivrisineği (hatta) 
ondan daha küçük 
bir şeyi örnek ge-
tirmekten kaçın-
maz. İmana ermiş 
olanlara gelince, 
onun Rablerinden 
gelen bir hakikat 
olduğunu bilirler. 
Hakikati inkara 
şartlanmış olanlar 
ise, Bu örnek ile Al-
lah ne demek isti-
yor acaba? derler. 
Bu yolla Allah, bir 
çoğunu saptırırken 
bir çoğunu da doğ-
ruya yöneltir, fakat 
fasıklardan başka-
sını saptırmaz. 

2. 
27 ,,     bozarlar=ي ْنق ض ونِ     onlar,,ki=الَِذينِ 

    Allah’a=اّلَلِِ    verdikleri,,sözü=ع ْهد ِ

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    

    söz,,verip,,bağlandıktan=ِميث اقِهِِ

ي ْقط ع ونِ  ا    keserler=و      şeyi=م 

رِ      Allah’ın=اّلَل ِ    emrettiği=أ م 

    kendisiyle=بِهِِ

لِ ,,أ نِْ ي وص  =birleştirmesini    

ي ْفِسد ونِ      ve,,bozgunculuk,,yaparlar=و 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =yeryüzünde    

ئِكِ      onlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

ونِ  اِسر   ziyana,,uğrayanlar=اْلخ 

Onlar ki, Allah´a 
vermiş oldukları 
sözü kesin bir 
ahit haline getir-
dikten sonra bo-
zarlar, Allah´ın 
sürdürülmesini 
emretmiş olduğu 
ilişkileri keserler 
ve yeryüzünde 
bozgunculuk çı-
karırlar. İşte on-
lar hüsrana uğ-
rayanlardır. 

ki Allah'ın misak ile 
bağlandıkları ahdi-
ni sonradan kırar-
lar, Allah'ın birleşti-
rilmesini emrettik-
lerini ayırırlar, yer-
yüzünü fesada ve-
rirler. İşte hüsran-
da kalacaklar bun-
lardır.  

Allah´ın ahdini 
pekiştirdikten 
sonra bozan-
lar, birleştiril-
mesini emret-
tiği şeyi kopa-
ranlar, yeryü-
zünde fesad 
çıkaranlar, işte 
onlar hüsrana 
uğrayanların 
ta kendileridir. 

Onlar ki, (fıtratları-
na) yerleştikten 
sonra Allah'a karşı 
taahhütlerini bozar-
lar, Allah'ın birleşti-
rilmesini emrettiği 
şeyi koparıp ayırır 
ve yeryüzünü fe-
sada verirler: İşte 
bunlardır hüsrana 
uğrayanlar. 

2. 
28 .. ونِ     nasıl=ك ْيفِ      inkâr..edersiniz=ت ْكف ر 

ك ْنت مِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ     siz..idiniz=و 

اتًا ْمِ     ölüler=أ ْمو      O..sizi..diriltti=ف أ ْحي اك 

    öldürecek=ي ِميت ك مِْ    sonra=ث مَِ

    diriltecek=ي ْحيِيك مِْ    sonra=ث مَِ

    O’na=إِل ْيهِِ    sonra=ث مَِ

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Allah´ı nasıl 
inkâr edersiniz 
ki, sizleri ölü iken 
o diriltti, sonra 
sizi öldürüp tek-
rar diriltecek, 
sonra da yine 
O´na dönecek-
siniz. 

Allah'ı nasıl inkâr 
edebiliyorsunuz ki 
ölü idiniz, sizleri di-
riltti, sonra sizleri 
yine öldürecek, 
sonra yine dirilte-
cek, en sonra dö-
nüp O'na varacak-
sınız.  

Nasıl oluyor 
da Allah´ı in-
kar ediyorsu-
nuz? Halbuki 
siz ölüler iken 
O diriltti. Son-
ra sizi öldüre-
cek, sonra 
tekrar dirilte-
cek, en so-
nunda yalnız 
O´na döndürü-
leceksiniz. 

Cansız iken size 
hayat veren ve sizi 
ölüme götüren, 
sonra tekrar hayata 
kavuşturan ve (so-
nunda) Kendisine 
döndürüleceğiniz 
Allah'ı nasıl inkar 
edersiniz? 

2. 
29 ,, ل قِ     ki=الَِذي    O=ه وِ      yarattı=خ 

ا    sizin,,için=ل ك مِْ     varsa=فِي    ne=م 

ِميعًا    yeryüzünde=اْْل ْرِضِ     hepsini=ج 

ىَِٰ    sonra=ث مَِ     yöneldi=اْست و 

اءِِ,,إِل ى الَسم  =göğe    

ْبعِ     onları,,düzenledi=ف س َواه نَِ     yedi=س 

ات ِ  او  ه وِ     gök,,(olarak)=س م      ve,,O,,=و 

ِليمِ     şeyi=ش ْيءِ     her=بِك ل ِِ  bilir=ع 

O ki, yeryüzünde 
bulunan bütün 
varlıkları sizin 
için yarattı. Son-
ra da göklere 
yönelerek onları 
yedi gök olarak 
düzenledi. O her 
şeyi bilir. 

İşte o Hâlık'tır ki 
yeryüzünde ne 
varsa hep sizler 
için yarattı, sonra 
göklere teveccüh 
ederek o yedi kat 
göklere bu nizamı 
verdi. O herşeyi bi-
lir. 

Yerde ne var-
sa hepsini si-
zin için yara-
tan, sonra gö-
ğe yönelip on-
ları yedi gök 
halinde dü-
zenleyen 
O´dur. O, her 
şeyi bilendir. 

Ve dünya üzerinde 
ne varsa sizin için 
yaratan, plan ve 
tasarımını göklere 
uygulayıp onları 
yedi gök şeklinde 
düzenleyen O'dur; 
ve yalnızca O'dur 
her şeyin tam bilgi-
sine sahip olan. 

2. 
إِذِْ.. 30     dedi..ki=ق الِ     bir..zamanlar=و 

بُّكِ  ئِك ةِِ    Rabbin=ر  َل      meleklere=ِلْلم 

    şüphesiz..ben=إِن ِي

اِعلِ      yaratacağım=ج 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ِليف ةًِ      bir..halife=خ 

    dediler..(melekler)=ق ال وا

ْجع لِ أ ت ِ =mi..yaratacaksın?    ا     orada=فِيه 

نِْ     bozgunculuk..yapan=ي ْفِسد ِ    kimse=م 

ا ي ْسِفكِ     orada=فِيه      kan=و 

اءِ  م  ن ْحنِ     döken=الد ِ     oysa..biz=و 

ب ِحِ      tesbih..ediyor=ن س 

ْمِدكِ      seni..överek=بِح 

سِ  ن ق د ِ     seni=ل ك ِ     ve..takdis..ediyoruz=و 

    şüphesiz..ben=إِن ِي    dedi=ق الِ 

ا    bilirim=أ ْعل مِ      şeyleri=م 

ونِ ..لِ  ت ْعل م  =bilmediğiniz 

Hani Rabb´in, 
meleklere «Ben 
yeryüzünde bir 
halife yarataca-
ğım» demişti. 
Melekler «Ya 
Rabbi sen yer-
yüzünde karga-
şalık çıkaracak, 
kanlar dökecek 
birini mi yarata-
caksın? Oysa 
biz seni överek 
tesbih ediyor, 
takdis ediyoruz» 
dediler. Allah 
meleklere «Ben 
sizin bilmedikle-
rinizi bilirim´ de-
di. 

Yâ Muhammed, 
hani Rabbin me-
leklere "Ben yer-
yüzünde bir halife 
yaratacağım" bu-
yurunca melekler, 
"Yeryüzünde, ora-
sını fesada vere-
cek, kanlar akıta-
cak bir mahlûk mu 
yaratacaksın? 
Halbuki bizler baş-
tan ayağa hamd 
olarak Seni tenzih 
etmekte, Seni tak-
dis eylemekteyiz" 
demişlerdi. Rabbin 
"İyi bilin ki Ben si-
zin bilmediğinizi bi-
lirim" buyurdu. 

Hani Rabbın 
meleklere: 
Ben, yeryüzn-
de bir halife 
yaratacağım, 
demişti de 
melekler: Biz 
seni hamd ile 
tesbih, takdis 
eder dururken 
yeryüzünde 
fesad çıkarıp, 
kanlar döke-
cek kimse mi 
yaratacaksın? 
demişlerdi. Al-
lah da: Sizin 
bilmediklerinizi 
ben bilirim, 
buyurmuştu. 

İşte o zaman Rab-
bin meleklere: Ba-
kın, Ben yeryüzün-
de ona sahip çıka-
cak birini yarataca-
ğım! demişti. On-
lar: Seni övgüyle 
yüceltip takdis 
eden bizler durur-
ken, orada boz-
gunculuğa ve yoz-
laşmaya yol aça-
cak ve kan döke-
cek birini mi yara-
tacaksın? dediler. 
(Allah) Sizin bilme-
diğiniz (çok şey 
var, onları) Ben bi-
lirim! diye cevapla-
dı. 

2. 
31 ,, لَمِ  ع      Adem’e=آد مِ     ve,,öğretti=و 

اءِ  ا    isimleri=اْْل ْسم      bütün=ك لَه 

مِْ    sonra=ث مَِ ه  ض      onları,,sunup=ع ر 

ئِك ةِِ,,ع ل ى َل  اْلم  =meleklere    

    bana,,söyleyin=أ ْنبِئ ونِي    dedi=ف ق الِ 

اءِِ ءِِ    isimlerini=بِأ ْسم  ل  ؤ      onların=ه َٰ

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ

اِدقِينِ   doğru,,kimseler=ص 

Allah, Adem´e 
bütün isimleri 
öğretti. Sonra 
bütün nesneleri 
meleklere göste-
rerek, «Haydi, 
eğer davanızda 
haklı iseniz, bun-
ların isimlerini 
bana söyleyin» 
dedi. 

Ve Âdem'e bütün 
eşyanın isimlerini 
öğrettikten sonra 
meleklere onları 
gösterdi, "Haydi 
göreyim, hilâfına 
istihkak davasında 
haklı iseniz şunla-
rın adlarını Bana 
bildirin!" emrini 
verdi. 

Allah, Adem´e 
bütün isimleri 
öğretmiş, son-
ra onları me-
leklere göste-
rerek: Eğer 
sadıklardan 
iseniz, bunla-
rın adlarını 
bana söyleyin, 
buyurmuştur. 

Ve O, Adem'e her 
şeyin ismini öğretti, 
sonra onları melek-
lerin önüne koydu 
ve Dedikleriniz 
doğruysa haydi bu 
(şeylerin) isimlerini 
Bana söyleyin ba-
kalım!dedi. 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

2. 
    dediler..ki=ق ال وا.. 32

ان كِ      yoktur=لِ     Seni..tesbih..ederiz=س ْبح 

ل ن ا..ِعْلمِ  =bilgimiz    َِإِل=başka    

ا ع لَْمت ن اِ ..م  =senin..bize..öğrettiğinden    

    sen=أ ْنتِ     şüphesiz..sen=إِنَكِ 

ِكيمِ     bilen=اْلع ِليمِ   hakim..olansın=اْلح 

Melekler «Ya 
Rabbi, sen yü-
cesin, bizim se-
nin bize öğrettik-
lerin dışında 
hiçbir bilgimiz 
yoktur, hiç şüp-
hesiz sen herşe-
yi bilirsin ve her 
yaptığın yerin-
dedir» dediler. 

Onlar da "Ya Rab! 
İradeni abesten 
tenzih ederiz, Sen 
bize neyi bildirmiş-
sen bizim ondan 
başka bildiğimiz 
yok. Şüphesiz 
alîm, hakîm ancak 
Sensin!" dediler. 

Melekler ise: 
Sana tesbih 
ederiz, bize 
öğrettiğinden 
başka bilgimiz 
yok. Alim, Ha-
kim Sensin 
Sen, demiş-
lerdi. 

Onlar: Sen kudret 
ve egemenlikte ku-
sursuz ve eksiksiz-
sin! Senin bize bil-
dirdiğin dışında bir 
bilgimiz yoktur. 
Doğrusu yalnız 
Sensin her şeyi bi-
len, gerçek hikmet 
Sahibi! diye cevap 
verdiler. 

2. 
33 ,, آد مِ ,,ي ا    dedi,,ki,,(Allah)=ق الِ  =ey,,Adem    

مِْ     bunlara,,haber,,ver=أ ْنبِئْه 

ائِِهْمِ      onların,,isimlerini=بِأ ْسم 

أ ْنب أ ه مِْ,,َماف ل ِ =bunlara,,haber,,verince    

ائِِهمِْ     onların,,isimlerini=بِأ ْسم 

    dedi,,ki,,(Allah)=ق الِ 

أ ق لِْ,,أ ل مِْ =dememiş,,miydim?    ِْل ك م=size    

    bilirim=أ ْعل مِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي

اتِِ    gayblarını=غ ْيبِ  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِوِ  =ve,,yerin     ِأ ْعل م     ve,,bilirim=و 

ا     sizin,,açıkladıklarınız=ت ْبد ونِ     şeyleri=م 

ا م      olduğunuz=ك ْنت مِْ    ve,,şeyleri=و 

ونِ   gizlemekte=ت ْكت م 

Allah, Adem´e 
«Ey Adem, bun-
lara o nesnelerin 
adlarını bildir» 
dedi. Adem, me-
leklere bütün 
nesnelerin isim-
lerini bildirince 
Allah, onlara 
«Ben size, 
´göklerin ve ye-
rin bütün gizlilik-
lerini, ayrıca si-
zin bütün açığa 
vurduklarınız ve 
içinizde sakla-
dıklarınızı bilirim´ 
dememiş miy-
dim?» dedi. 

Cenâb-ı Hak "Ey 
Âdem! Gel şunlara 
karşılarındaki eş-
yanın isimlerini bil-
dir!" buyurdu. O da 
onlara eşyanın ad-
larını haber verin-
ce Allahu Zülcelâl 
"Ben sizlere gökle-
rin, yerin gaybini 
bildiğim gibi sizle-
rin hem açığa vur-
duğunuzu, hem 
gizlediğinizi bilirim 
dememiş mi 
idim?!" hitabında 
bulundu. 

Allah: Ey 
Adem, onla-
rı`adları ile 
kendilerine 
bildir, dedi. 
Adem, adlarını 
söyleyince; 
Size demedim 
mi ki ben, gök-
lerin de, yerin 
de gizliliklerini 
muhakkak bili-
rim. Ve sizlerin 
neyi açıklayıp 
neyi gizler ol-
duğunuzu da 
bilirim, buyur-
du. 

O: Ey Adem, bu 
(şeylerin) isimlerini 
onlara bildir! bu-
yurdu. (Adem) 
isimleri onlara bildi-
rince (Allah): Size, 
'göklerin ve yerin 
gizli gerçeğini, 
açıkladıklarınızın 
ve gizlediklerinizin 
tümünü yalnız Ben 
bilirim' dememiş 
miydim? dedi. 

2. 
إِذِْ.. 34     demiştik=ق ْلن ا    hani=و 

ئِك ةِِ َل      Meleklere=ِلْلم 

د وا     Adem’e=ِْلد مِ     secde..edin=اْسج 

د وا     hemen..secde..ettiler=ف س ج 

    kaçındı=أ ب ىَِٰ    İblis=إِْبِليسِ     hariç=إِلَِ

اْست ْكب رِ  ك انِ     kibirlendi=و      ve..oldu=و 

اْلك افِِرينِ ..ِمنِ  =inkârcılardan 

Hani biz melek-
lere «Adem´e 
secde ediniz» 
dedik de hemen 
secde ettiler. 
Yalnız iblis ka-
çındı, kendini 
büyük gördü ve 
kâfirlerden oldu. 

Hani bizler melek-
lere "Âdem'e sec-
de edin!" demiştik, 
hepsi secde ettiler. 
Yalnız İblis geri 
çekildi ve kibrine 
yedirmedi ki zaten 
kâfirlerden idi. 

Hani melekle-
re: Adem´e 
secde edin 
demiştik de 
onlar hemen 
secde ediver-
mişlerdi. Sa-
dece şeytan 
kaçınmış, bü-
yüklük tasla-
mış ve kafir-
lerden olmuş-
tu. 

Sonra Meleklere 
(Haydi!) Adem'in 
önünde yere kapa-
nın dediğimizde İb-
lis dışında hepsi 
yere kapandı, o ise 
reddetti ve (üstelik) 
küstahça böbür-
lendi: Böylece hak-
kı inkar edenlerden 
oldu. 

2. 
ق ْلن ا,, 35 آد مِ ,,ي ا    dedik,,ki=و  =ey,,Adem    

    sen=أ ْنتِ     oturun=اْسك نِْ

كِ  ْوج  ز  نَة ِ    ve,,eşin=و      cennette=اْلج 

ِ ك َل  ا    yiyin=و      ondan=ِمْنه 

غ دًا     bol,,bol=ر 

ْيثِ  ا,,ح  ِشئْت م  =dilediğiniz,,yerde    

لِ  ب ا,,و  ت ْقر  =yaklaşmayın    ِِِذه     şu=ه َٰ

ة ِ ر      olursunuz=ف ت ك ون ا    ağaca=الَشج 

الَظاِلِمينِ ,,ِمنِ  =zalimlerden,, 

Dedik ki; «Ey 
Adem, sen ve 
eşin Cennete 
yerleşiniz, oranın 
yiyeceklerinden 
istediğinizi bolbol 
yiyiniz, fakat şu 
ağaca yanaş-
mayınız, yoksa 
zalimlerden olur-
sunuz.» 

Bizler "Ey Âdem! 
Zevcenle beraber 
cennette oturun, 
hem dilediğiniz ye-
rinde dolaşarak 
nimetlerinden bol 
bol yiyin, yalnız şu 
ağaca yaklaşıp da 
nefsine zulmeden-
lerden olmayın" 
dedik. 

Ve demiştik ki: 
- Ey Âdem, 
Sen, eşinle 
birlikte Cen-
nette otur. Di-
lediğiniz yer-
lerde onun 
meyvelerinden 
bol bol yeyin. 
Yalnız şu 
ağaca yak-
laşmayın. 
Yoksa ikiniz 
de zâlimlerden 
olursunuz. 

Ve (sonra) Ey 
Adem dedik: Sen 
ve eşin bu bahçeye 
yerleşin ve orada 
dilediğinizden ser-
bestçe yiyin; ancak 
bir tek şu ağaca 
yaklaşmayın ki za-
limlerden olmaya-
sınız. 

2. 
ا.. 36 لَه م  derken..onlar(ın..ayağın)ı..kaydır=ف أ ز 

dı     ِالَشْيط ان=şeytan    ا     oradan=ع ْنه 

ا ه م  ج      çıkardı=ف أ ْخر 

ك ان ا..ِمَما =bulundukları..yerden    

ق ْلن ا    içinde=فِيِهِ      dedik..ki=و 

ك مِْ    inin=اْهبِط وا     kiminiz=ب ْعض 

ِ     kiminize=ِلب ْعض 
    düşman..olarak=ع د و ِ 

ل ك مِْ     sizin..için..vardır=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ْست ق رِ  ت اعِ     kalmak=م  م      ve..nimet=و 

ِحينِ ..إِل ىَِٰ =bir..süre 

Fakat Şeytan 
onların ayakları-
nı oradan kaydı-
rarak, kendilerini 
içinde bulunduk-
ları nimet yur-
dundan çıkardı. 
Biz de dedik ki; 
«Birbirinize 
düşman olarak 
oradan aşağı 
inin. Yeryüzü be-
lirli bir süreye 
kadar size barı-
nak ve geçim ye-
ri olacaktır.» 

Bunun üzerine 
Şeytan oradan 
ayaklarını kaydırdı, 
bulundukları nâz u 
naîm içinden her 
ikisini çıkardı. Biz 
de "Bir takımınız, 
bir takımınıza ha-
sım olarak inin ki 
yeryüzünde sizlere 
bir zaman için yer-
leşip hayatın 
esbâbından nasip 
almak mukadder-
dir" diye emrettik. 

Nihayet şey-
tan onları 
cennetten 
kaydırdı. On-
ları bulunduk-
ları yerden çı-
kardı. Biz de: 
Kiminiz kimini-
ze düşman 
olarak inin. 
Yeryüzünde 
sizin için bir 
zamana kadar 
yerleşim ve 
faydalanma 
vardır, dedik. 

Ama Şeytan orada 
ikisini de yoldan çı-
kardı ve böylece 
sahip oldukları ko-
numu yitirmelerine 
sebep oldu. Bu 
yüzden Biz: İnin, 
(bundan böyle) ki-
miniz kiminize 
düşman olarak ya-
şayın ve yeryüzünü 
bir müddet için 
mesken edinip 
orada geçiminizi 
sağlayın! dedik. 

2. 
37 ,,     Adem=آد مِ     derken,,aldı=ف ت ل قَىَِٰ

ب ِهِِ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    

اتِ      kelimeler=ك ِلم 

ع ل ْيِهِ ,,ف ت ابِ  =bunun,,üzerine,,onun,,tevbes

ini,,kabul,,etti    ِ إِنَه=Şüphesiz     ِه و=O    

    tevbeyi,,çok,,kabul,,edendir=التََوابِ 

 çok,,esirgeyendir=الَرِحيمِ 

Derken Adem, 
Rabbinden bir 
takım kelimeler 
belleyerek aldı 
da Rabbi onu af-
fetti. Hiç şüphe-
siz O, tevbelerin 
kabul edicisidir 
ve merhametli-
dir. 

Âdem mabudun-
dan kelimeler te-
lakki ederek onlar-
la yalvardı, O da 
kendisini afvetti. 
Şüphe yok ki bütün 
suçları bağışlayan, 
mahlûkâtına rahîm 
olan ancak O'dur. 

Adem, Rab-
bından keli-
meler belleyip 
aldı. Bunun 
üzerine onun 
tevbesini ka-
bul etti. Şüp-
hesiz ki Tev-
vab, Rahim 
O´dur, O. 

Derken Adem 
Rabbinden (yol 
gösterici) sözler al-
dı. Ve (Allah) 
O'nun tevbesini 
kabul etti: Çünkü 
yalnız O'dur tevbe-
leri kabul eden, 
rahmet dağıtan. 

2. 
    inin=اْهبِط وا    dedik=ق ْلن ا.. 38

ا ِميعًاِ     oradan=ِمْنه      hepiniz=ج 

ي أْتِي نَك مِْ..ف إَِما =yalnız..size..geldiği..zaman    

    bir..hidayet=ه دًى    benden=ِمن ِي

نِْ     uyarsa=ت بِعِ     kimler=ف م 

    benim..hidayetime=ه د ايِ 

ِ ْوفِ ..ف َل  خ  =artık..bir..korku..yoktur    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

لِ  ن ونِ ..ه مِْ..و  ي ْحز  =ve..onlar..üzülmeyec

eklerdir 

Dedik ki; «Hepi-
niz oradan aşağı 
inin. Tarafımdan 
size bir yol gös-
terici geldiğinde 
kim benim hida-
yetime uyarsa 
onlar için korku 
yoktur ve onlar 
artık hiç üzül-
mezler.» 

Kendilerine dedik 
ki: "Oradan hepiniz 
inin. Sizlere Ben-
den hidayet gelir 
de kimler o hidaye-
timin izince gider-
lerse işte onlar için 
ne korku var, ne 
de keder görecek-
ler.  

Dedik ki; he-
piniz oradan 
inin. Eğer, ta-
rafımdan size 
bir hidayet ge-
lir de, kim be-
nim hidayeti-
me uyarsa, ar-
tık onlar için 
hiçbir korku 
yoktur. Ve on-
lar mahzun da 
olacak değil-
lerdir. 

Biz, Hepiniz bura-
dan çıkıp gidin! 
dedikse de size yol 
göstericiliğimiz de-
vam edecektir: ve 
Benim yol gösterici 
mesajlarıma uyan-
lar için artık ne 
korku vardır, ne de 
üzüntü; 

2. 
39 ,, الَِذينِ  وا    kimseler=و      inkâr,,eden=ك ف ر 

ك ذَب وا     ve,,yalanlayan=و 

ئِكِ     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا     işte,,onlar=أ ول َٰ

ابِ      ateş=النَاِرِ     halkıdır=أ ْصح 

ا    onlar=ه مِْ     orada=فِيه 

ا ِلد ونِ خ  =ebedi,,kalacaklardır 

Kâfir olup ayetle-
rimizi yalanla-
yanlar ise orada 
ebedi olarak ka-
lıcı olmak üzere 
Cehen-
nem´liktirler. 

Küfre sapanlara, 
âyâtımıza yalan 
diyenlere gelince, 
işte cehennem ehli 
onlardır, hem ebe-
diyen orada kala-
caklar.  

Küfredenler, 
ayetlerimizi 
yalanlamış 
olanlar, işte 
onlar cehen-
nemliklerdir. 
Ve onlar ateş-
te temelli kalı-
cıdırlar. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
ve mesajlarımızı 
yalanlayanlara ge-
lince -işte onlar, 
içinde yaşayıp 
kalmak üzere ate-
şe mahkum olan 
kimselerdir. 

2. 
ائِيلِ     oğulları=ب نِي    ey=ي ا.. 40     İsrail=إِْسر 

وا تِيِ     hatırlayın=اْذك ر      nimetleri=نِْعم 

ع ل ْيك مِْ..أ ْنع ْمتِ ..الَتِي =size..verdiğim    

أ ْوف وا     tutun..ki=و 

    bana..verdiğiniz..sözü=بِع ْهِدي

Ey İsrailoğulları, 
size bağışlamış 
olduğum nimet-
leri hatırlayın. 
Bana verdiğiniz 
sözü tutun ki, 
ben de size ver-
diğim sözü yeri-
ne getireyim. Ve 
sadece benden 
korkun. 

Ey İsrail oğulları! 
Size bağışladığım 
nimeti anın ve ah-
dimi yerine getirin 
ki, ahdinizi yerine 
getireyim. Bir de 
yalnız Benden kor-
kun.  

Ey İsrailoğul-
ları, size ver-
diğim nimetimi 
hatırlayın. Ba-
na verdiğiniz 
sözü yerine 
getirin ki, ben 
de size olan 
sözümü yerine 
getireyim. Ve 
yalnız 

Ey İsrail oğulları! 
Size bağışladığım 
o nimetleri hatırla-
yın ve Bana verdi-
ğiniz sözü tutun (ki) 
Ben de sözümü tu-
tayım; ve Benden, 
yalnız Benden sa-
kının! 
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    ben..de..tutayım=أ وفِِ

    size..verdiğim..sözü=بِع ْهِدك مِْ

إِيَايِ      ve..sadece..benden=و 

 korkun=ف اْره ب ونِِ

Ben´den kor-
kun. 

2. 
آِمن وا,, 41     ve,,inanın=و 

ا ْلتِ ,,بِم  أ ْنز  =indirdiğime    

قًا د ِ ص      doğrulayıcı,,olarak=م 

ا ع ك مِْ,,ِلم  م  =sizin,,yanınızda,,bulunanı    

لِ  ت ك ون وا,,و  =ve,,olmayın     ِأ َول=ilk    

    onu=بِِهِ     inkâr,,eden=ك افِرِ 

لِ  وا,,و  ت ْشت ر  =,,ve,,satmayın    

نًا    benim,,ayetlerimi=بِآي اتِي     bedele=ث م 

إِِ    az,,bir=ق ِليًَلِ يَايِ و  =ve,,benden    

 sakının=ف اتَق ونِِ

Elinizin altındaki 
Tevrat´ı onayla-
yıcı olarak indir-
miş olduğum 
Kur´an´a inanın; 
onu inkar eden-
lerin ilki olmayın; 
ayetlerimi bir kaç 
para karşılığında 
satmayın; yalnız 
benden çekinin. 

Beraberinizdeki 
Tevrat'ı müeyyid 
olarak indirdiğim 
Kur'an'a iman edin. 
Yoksa tutup da 
ona inanmayanla-
rın birincisi olma-
yın. Hem benim 
âyâtımı hakir bir 
menfaate değiş-
meyin. Ve yalnız 
Benden çekinin.  

Yanınızdaki 
Tevrat´ı tasdik 
edici olarak 
indirdiğime 
iman edin. 
Onu inkar 
edenlerin ilki 
olmayın. Ayet-
lerimizi az bir 
paha ile sat-
mayın. Ve 
yalnız 
Ben´den sakı-
nın. 

Bunun için de, size 
geçmişte bildirilmiş 
olan haberleri doğ-
rulayıcı nitelikte in-
dirdiğim bu vahye 
inanın; onun ger-
çekliğini inkar 
edenlerin öncüsü 
olmayın; mesajla-
rımı küçük bir ka-
zanca değişmeyin; 
ve Bana, yalnızca 
Bana karşı sorum-
luluk bilinci taşıyın! 

2. 
42 .. لِ  ت ْلبِس وا..و  =ve..katıştırmayın    

قَِ     batılla=بِاْلب اِطلِِ    gerçeği=اْلح 

وا ت ْكت م  قَِ    ve..gizlemeyin=و      hakkı=اْلح 

أ ْنت مِْ ونِ ..و  ت ْعل م  =bildiğiniz..halde 

Bile bile batılı 
hakkın üzerine 
örtüp hakkı ba-
kışlardan gizle-
meyin. 

Hakkı bâtıla karış-
tırmayın. Hakkı bi-
le bile gizlemeyin.  

Hakkı batıla 
karıştırıp da, 
bile bile siz 
gerçeği gizle-
meyin. 

Hakkı batıl ile örtüp 
bile bile gizleme-
yin. 

2. 
وا,, 43 أ قِيم  ة ِ    ve,,kılın=و      namazı=الَصَل 

آت وا     zekatı=الَزك اة ِ    ve,,verin=و 

اْرك ع وا عِ     ve,,rükû,,edin=و      beraber=م 

 rükû,,edenlerle=الَراِكِعينِ 

Namazı kılın, 
zekâtı verin ve 
rukûa varanlarla 
birlikte siz de 
rukûa´, varın. 

Namazı kılın, 
zekâtı verin. 
Rükûa varanlarla 
siz de rükûa varın.  

Namazı kılın, 
zekatı verin, 
rüku´ edenler-
le birlikte rüku 
edin. 

Namazda dikkatli 
ve devamlı olun, 
karşılıksız yardım-
da bulunun ve na-
mazda rüku eden-
lerle birlikte rüku 
edin. 

2. 
44 .. ونِ  ر      insanlara=النَاسِ     emredip=أ ت أْم 

    iyiliği=بِاْلبِر ِِ

ت ْنس ْونِ      ?unutuyor..musunuz=و 

أ ْنت مِْ    kendinizi=أ ْنف س ك مِْ     ve..siz=و 

    okuduğunuz..halde=ت تْل ونِ 

    Kitabı=اْلِكت اب ِ 

ِ ت ْعِقل ونِ ..أ ف َل  =hala..aklınızı..kullanmıyor..

musunuz? 

Siz kitabı oku-
duğunuz halde 
insanlara (baş-
kalarına) iyiliği 
emredip kendini-
zi unutuyor mu-
sunuz? Bunun 
yanlış olduğunu 
düşünemiyor 
musunuz? 

Yoksa tâati başka-
larına emreder de 
kendinizi unutur 
musunuz? Halbuki 
Tevrat okuyorsu-
nuz, bu kadar bir 
şeyi akıl edemez 
misiniz?  

Siz; insanlara 
iyiliği emreder 
de, kendinizi 
unutur musu-
nuz? Halbuki 
kitabı da oku-
yorsunuz, hiç 
aklınızı başı-
nıza almaya-
cak mısınız? 

Siz kendinizi unu-
tarak diğer insanla-
ra erdemli olmayı 
mı öğütlüyorsunuz 
-hem de ilahi ke-
lamı okuyup dur-
duğunuz halde?- 
Siz hiç aklınızı kul-
lanmaz mısınız? 

2. 
اْست ِعين وا,, 45     yardım,,dileyin=و 

    sabırla=بِالَصْبرِِ

ةِِ  الَصَل      ve,,namazla=و 

ا إِنَه  ة ِ    şüphesiz,,bu=و      ağır,,gelir=ل ك بِير 

    başkasına=إِلَِ

اِشِعينِ ,,ع ل ى اْلخ  =saygı,,gösterenlerden

,, 

Sabrederek ve 
namaz kılarak 
Allah´dan yardım 
dileyin. Hiç şüp-
hesiz bu, Allah´a 
saygı gösteren-
lerden başkası-
na ağır gelir. 

(45-46) İşlerinizde 
sabrın, salâtın yar-
dımını isteyin. Bu-
nunla beraber ma-
budlarına kavuşa-
caklarını ve dönüp 
O'na varacaklarını 
yakîn derecesinde 
bilen huşû sahiple-
rinden başkası için 
bu elbet ağır bir 
tekliftir. (Yardımı 
isteyin, o salât ki 
mabudlarına kavu-
şacaklarını ve dö-
nüp O'na varacak-
larını yakîn dere-
cesinde bilen huşû 
sahiplerinden baş-
kası için elbet 
ağırdır.)  

Sabır ve na-
mazla (Al-
lah´tan) yar-
dım isteyin. 
Gerçi bu, ağır 
gelir ama, hu-
şu duyanlara 
değil. 

(Ey müminler!) Sa-
bır ve namazla 
yardım dileyin: Bu, 
tam bir sığınma 
duygusu içinde yü-
rekten Allah'a yö-
nelenler dışında 
herkes için zor bir 
iştir. 

2. 
46 .. ي ظ نُّونِ ..الَِذينِ  =bilirler    

مِْ     şüphesiz..onlar=أ نَه 

ق و َل      kavuşacaklarını=م 

ب ِِهمِْ     Rablerine=ر 

مِْ أ نَه      O’na=إِل ْيهِِ    ve..gerçekten..onlar=و 

اِجع ونِ   döneceklerini=ر 

Onlar ki, Rabble-
ri ile buluşacak-
larını, kesinlikle 
O´nun huzuruna 
döneceklerini bi-
lirler. 

“        “         “ Onlar ki; Rab-
larına kavuşa-
caklarını, 
O´na döne-
ceklerini ke-
sinlikle bilirler. 

Onlar ise (sonun-
da) Rablerine ka-
vuşacaklarını ve 
O'na döneceklerini 
kesinlikle bilirler. 

2. 
ائِيلِ     oğulları=ب نِي    ey=ي ا,, 47     İsrail=إِْسر 

وا تِيِ     hatırlayın=اْذك ر      nimetimi=نِْعم 

ع ل ْيك مِْ,,أ ْنع ْمتِ ,,الَتِي =size,,verdiğim    

أ ن ِي ف َضْلت ك مِْ,,و  =ve,,sizi,,üstün,,kıldığımı    

اْلع ال ِمينِ ,,ع ل ى =alemlere 

Ey İsrailoğulları, 
size bağışladı-
ğım nimetleri ve 
sizi diğer canlı- 
cansız varlıklara 
üstün kıldığımı 
hatırlayın. 

Ey İsrail oğulları! 
Sizlere bağışladı-
ğım nimeti ve siz-
leri vaktiyle bütün 
ümmetlerin üzerine 
geçirdiğimi anın,  

Ey israiloğulla-
rı, size verdi-
ğim nimetimi 
ve sizi alemle-
re üstün kıldı-
ğımı hatırla-
yın. 

Ey İsrailoğulları! 
Size bağışladığım 
nimetleri ve sizin 
diğer kavimlere 
karşı üstün gelme-
nizi sağladığım 
günleri hatırlasanı-
za! 

2. 
اتَق وا.. 48     günden=ي ْوًما    ve..sakının=و 

ت ْجِزي..لِ  =cezasını..çekmeyeceği    

ِ..ع نِْ    hiç..kimse=ن ْفسِ  ن ْفس  =kimsenin    

ْيئًا     bir..şey=ش 

لِ  ي ْقب لِ ..و  =kabul..edilmeyeceği    

ا     şefaat..da=ش ف اع ة ِ    kimseden=ِمْنه 

لِ  ذ ِ..و  ي ْؤخ  =alınmayacağı    

ا     fidye..de=ع ْدلِ     ondan=ِمْنه 

لِ  ونِ ..ه مِْ..و  ر  ي ْنص  =hiçbir..yardım..yapı

lmayacağı 

Öyle bir günden 
korkun ki, o gün 
hiç kimse baş-
kasının yerine 
bir şey ödeye-
mez, hiç kimse-
den aracılık ka-
bul edilmez, hiç 
kimseden fidye 
alınmaz ve hiç 
kimse başkala-
rından yardım 
görmez. 

sonra o günden 
korkun ki ne kimse 
diğer kimsenin he-
sabına bir şey 
ödeyebilir, ne kim-
seden şefaat kabul 
edilir. Ne kimseden 
fidye alınır, ne de 
bunlara bir taraftan 
imdad imkânı olur. 

Ve öyle bir 
günden kor-
kun ki; o gün-
de kimse, 
kimse için bir 
şey ödeye-
mez. Şefaat 
kabul edilmez. 
Fidye alınmaz 
ve onlara yar-
dım da edil-
mez. 

Ve hiçbir insanın 
ötekine en ufak bir 
yararının dokun-
mayacağı, hiç kim-
seden şefaatin ka-
bul edilmeyeceği, 
kimseden fidye 
alınmayacağı ve 
hiç kimsenin yar-
dım görmeyeceği 
Gün(ün mutlaka 
gelip çatacağı) bi-
linciyle yaşasanıza! 

2. 
49 ,, إِذِْ ن َجْين اك مِْ,,و  =sizi,,kurtarmıştık    

فِْرع ْونِ ,,آلِِ,,ِمنِْ =Fir’avn,,ailesinden    

ون ك مِْ     onlar,,size,,reva,,görüyor=ي س وم 

    azabın=اْلع ذ ابِِ    en,,kötüsünü=س وءِ 

ونِ      boğazlayıp=ي ذ ب ِح 

ك مِْ     oğullarınızı=أ ْبن اء 

ي ْست ْحي ونِ      sağ,,bırakıyorlardı=و 

ْمِ  ك  فِي    kadınlarınızı=نِس اء      ve,,vardı=و 

ِلك مِْ ِ    bunda,,sizin,,için=ذ َٰ ءِ ب َل  =imtihan    

ب ِك مِْ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

 büyük,,bir=ع ِظيمِ 

Hani oğullarınızı 
boğazlayıp ka-
dınlarınızı (dul) 
bırakmak sure-
tiyle size çok 
ağır bir işkence 
çektiren Firavun 
hanedanından 
sizleri kurtarmış-
tık. Bu, sizin için 
Rabbinizden ge-
len çok büyük bir 
imtihandı. 

Hani sizlere Âl-i Fi-
ravun işkencenin 
en belalısını tarhe-
der, oğlan çocukla-
rınızı boğazlar, kız-
larınızı diri bırakır-
ken sizleri kurtar-
mıştık ki işte bu si-
zin için Rabbiniz 
tarafından büyük 
bir imtihandı. 

Hani, sizi 
oğullarınızı 
boğazlayıp, 
kadınlarınızı 
sağ bırakarak 
en kötü işken-
ceye tabi tutan 
Firavun hane-
danından kur-
tarmıştık. Bu 
da sizin için 
Rabbınız tara-
fından büyük 
bir imtihandı. 

Ve (hatırlayın) 
azapların en kor-
kuncu olarak -ki si-
zin için Rabbiniz-
den büyük bir imti-
handı- oğullarınızı 
boğazlayıp kadın-
larınızı sağ bırakan 
Firavun hanedanı-
nın elinden sizi kur-
tardığımız (günle-
ri). 

2. 
إِذِْ.. 50 ْقن ا    hani=و      yarmıştık=ف ر 

Hani önünüze 
çıkan denizi ya-
rarak sizi (bo-

Hani sizin için de-
nizi yarmış da sizi 
karaya çıkarmış, 

Hani, bir de 
sizin için deni-
zi yarmış, ve 

Ve önünüzdeki de-
nizi yararak sizi 
kurtarıp, Firavun 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

    denizi=اْلب ْحرِ     sizin..için=بِك مِ 

ْين اك مِْ     sizi..kurtarmış=ف أ ْنج 

ْقن ا أ ْغر      ve..boğmuştuk=و 

ع ْونِ فِرِْ..آلِ  =Fir’avn..ailesini    

أ ْنت مِْ ونِ     siz..de=و   görüyordunuz=ت ْنظ ر 

ğulmaktan) kur-
tarmış ve gözle-
riniz önünde Fi-
ravun ailesini 
boğmuştuk. 

Âl-i Firavunu boğ-
muştuk, sizlerse 
bakıyordunuz. 

sizi kurtarmış-
tık. Firavun 
hanedanını 
da, siz bakıp 
dururken suda 
boğmuştuk. 

hanedanını gözle-
rinizin önünde 
boğduğumuz (gün-
leri). 

2. 
إِذِْ,, 51 اع ْدن ا    hani=و      sözleşmiştik=و 

وس ىَِٰ     kırk=أ ْرب ِعينِ     Musa,,ile=م 

    sonra=ث مَِ    gece,,için=ل ْيل ةًِ

ْذت مِ      siz,,(tanrı),,edinmiştiniz=اتَخ 

    buzağıyı=اْلِعْجلِ 

ب ْعِدهِِ,,ِمنِْ =onun,,ardından    

أ ْنت مِْ ونِ ظ الِِ    ve,,siz=و  م  =zalimlerdiniz 

Hani Musa ile 
kırk geceliğine 
sözleşmiştik de 
siz onun arka-
sından buzağıyı 
ilâh edinerek za-
limlerden olmuş-
tunuz. 

Hani bizler kırk ge-
ce sonunu 
Mûsa’ya mîadlar 
olarak emreylemiş-
tik de arkasından 
sizler nefsinize 
zulm ile mâhut da-
nayı ilâh edinmişti-
niz. 

Ve hani, Musa 
ile kırk geceyi 
vaidleşmiştik. 
Yine siz zalim-
ler olarak 
onun arkasın-
dan buzağıyı 
(tanrı) edin-
miştiniz. 

Musa'yı (Sina Da-
ğı'nda) kırk gece 
tuttuğumuz ve 
O'nun yokluğunda 
(altın) buzağıya 
tapmaya başladı-
ğınız ve böylece 
zalimlerden oldu-
ğunuz, 

2. 
    affetmiştik=ع ف ْون ا    sonra=ث مَِ.. 52

ب ْعدِِ..ِمنِْ    sizi=ع ْنك مِْ =ardından    

ِلكِ      belki=ل ع لَك مِْ    bunun=ذ َٰ

ونِ   şükredersiniz..diye=ت ْشك ر 

Sonra bu (suçu-
nuz)un ardından 
belki şükredersi-
niz diye sizi af-
fettik. 

Böyle iken belki 
şükredersiniz diye 
sonunda sizi yine 
bağışlamıştık. 

Bundan sonra 
sizi, şükreder-
siniz diye af-
fetmiştik. 

Dahası, (bütün) 
bunlardan sonra, 
belki şükredenler-
den olursunuz diye 
bu günahınızı affet-
tiğimiz (günleri). 

2. 
إِذِْ,, 53     vermiştik=آت ْين ا    ve,,hani=و 

وس ى     Kitap=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

اْلف ْرق انِ      belki=ل ع لَك مِْ    ve,,furkan=و 

 hidayete,,erersiniz,,diye=ت ْهت د ونِ 

Hani doğru yola 
gelesiniz diye 
Musa´ya Kitab´ı 
ve Furkan´ı ver-
dik. 

Hani sizlerin doğru 
yolu tutmanız için 
bizler Mûsa’ya Ki-
tab'ı, hak ile batılı 
ayıran Tevrat’ı 
vermiştik. 

Hani, Mu-
sa´ya; hidaye-
te eresiniz di-
ye kitab ve 
furkan vermiş-
tik. 

Ve (hatırlayın), 
Musa'ya ilahi ke-
lamı -(böylece) 
doğruyu yanlıştan 
ayırt etmek için 
(kullanacağı) ölçü-
yü -vermiştik ki 
doğru yola yönele-
siniz; 

2. 
إِذِْ.. 54     demişti..ki=ق الِ     Hani=و 

وس ىَِٰ     kavmine=ِلق ْوِمهِِ    Musa=م 

ق ْومِِ..ي ا =ey..kavmim    

    şüphesiz..sizler=إِنَك مِْ

ل ْمت مِْ     kendinize=أ ْنف س ك مِْ    zulmettiniz=ظ 

اِذك مِ      edinmekle..(tanrı)=بِات ِخ 

    buzağıyı=اْلِعْجلِ 

ت وب واف ِ =gelin..tevbe..edin..de    

ب اِرئِك مِْ..إِل ىَِٰ =yaratıcınıza    

    ve..öldürün=ف اْقت ل وا

ِلك مِْ    nefislerinizi=أ ْنف س ك مِْ     bu=ذ َٰ

ْيرِ      sizin..için=ل ك مِْ    daha..iyidir=خ 

    yaratıcınız=ب اِرئِك مِْ    katında=ِعْند ِ

ْمِ ..ف ت ابِ  ع ل ْيك  =sizin..tevbenizi..kabul..buyu

rmuş..olur    ِ إِنَه=şüphesiz     ِه و=O    

    tevbeyi..çok..kabul..edendir=التََوابِ 

 merhametlidir=الَرِحيمِ 

Hani Musa, 
kavmine dedi ki: 
«Ey kavmim, siz-
ler buzağıyı ilâh 
edinmekle ken-
dinize zulmetti-
niz. Gelin, yara-
tıcınıza tevbe 
edin ve nefisleri-
nizi öldürün. Ya-
ratıcınız katında 
bu sizin için ha-
yırlıdır´: Allah da 
tevbenizi kabul 
etti. Hiç şüphesiz 
O, tevbeleri ka-
bul edendir ve 
merhametlidir. 

Hani Mûsa kavmi-
ne demişti ki: "Ey 
kavmim! Sizler da-
nayı ilâh edinmek-
le elbette nefsinize 
zulmettiniz. Gelin, 
Hâlıkınıza dönün, 
nefislerinizi öldü-
rün ki Hâlıkınızın 
yanında sizler için 
hayırlı olan işte 
budur. Bakınız su-
çunuzu bağışladı. 
Şüphe yok bütün 
suçları bağışlayan, 
mahlûkâtına rahîm 
olan ancak O'dur. 

Hani, Musa, 
kavmine: Ey 
kavmim, bu-
zağıya tapın-
makla nefsini-
ze zulmetmiş 
oldunuz. He-
men yarada-
nınıza tevbe 
edip nefisleri-
nizi öldürün. 
Bu yaradanı-
nızın katında 
sizin için daha 
hayırlıdır, de-
mişti. Allah da 
tevbenizi ka-
bul etmişti. 
Muhakkak ki 
Tevvab, Ra-
him O´dur, O. 

Ve Musa, halkına 
(dönüp) Ey halkım! 
demişti. Doğrusu 
buzağıya taparak 
kendinize karşı suç 
işlediniz, o halde 
tevbe ederek (tek-
rar) Yaratıcınıza 
yönelin ve nefsinizi 
yok edin; bu, sizin 
için Yaratıcınızın 
katında en hayırlısı 
olacaktır. Bunun 
üzerine O, tevbeni-
zi kabul etmişti: 
Çünkü yalnız O'dur 
tevbeleri kabul 
eden, Rahmet Da-
ğıtan. 

2. 
إِذِْ,, 55     demiştiniz=ق ْلت مِْ    ve,,hani=و 

وس ىَِٰ,,ي ا م  =ey,,Musa    

ن ْؤِمنِ ,,ل نِْ =inanmayız     ِل ك=sana    

تَىَِٰ ى    kadar=ح      görünceye=ن ر 

ةًِ    Allah’ı=اّلَل ِ ْهر      açıkça=ج 

ذ ِ تْك مِ ف أ خ  =derhal,,sizi,,yakalamıştı    

    yıldırım,,gürültüsü=الَصاِعق ة ِ

أ ْنت مِْ     siz,,de=و 

ونِ   bunu,,görüyordunuz=ت ْنظ ر 

Hani «Ey Musa, 
biz Allah´ı açıkça 
görmedikçe sa-
na kesinlikle 
iman etmeyiz» 
dediniz de he-
men arkasından 
bakıp dururken 
sizi yıldırım çarp-
tı 

Hani sizler "Yâ 
Mûsa! Allah'ı 
âşikâr olarak gör-
medikçe senin sö-
züne ebediyen 
iman etmeyiz" de-
miştiniz de o inen 
sâika, bakınıp du-
rurken sizleri 
çarpmıştı. 

Bir de, hani 
siz: Ey Musa, 
biz Allah´ı 
apaşikar gö-
rünceye kadar 
sana inanma-
yacağız, de-
miştiniz de, 
bakıp durur-
ken sizi yıldı-
rım çarpmıştı. 

Ve (hatırlayın) (ha-
ni), Ey Musa, doğ-
rusu Allah'ı kendi 
gözümüzle görme-
dikçe sana asla 
inanmayacağız! 
dediğinizde, (işte o 
an) siz daha (ne 
oluyor diye) çevre-
nize bakıp durur-
ken ceza yıldırımı 
sizi yakalamıştı. 

2. 
    sonra=ث مَِ.. 56

    sizi..tekrar..diriltmiştik=ب ع ثْن اك مِْ

ب ْعدِِ..ِمنِْ =ardından    

ْوتِك مِْ     belki=ل ع لَك مِْ    ölümünüzün=م 

ونِ   şükredersiniz..diye=ت ْشك ر 

Sonra şükrede-
siniz diye sizi öl-
dükten sonra 
yeniden dirilttik. 

Böyle iken yine 
belki şükredersiniz 
diye ölümünüzden 
sonra sizleri dirilt-
tik. 

Sonra sizi, 
ölümünüzün 
arkasından 
şükredersiniz 
diye diriltmiş-
tik. 

Ama ölü (bir top-
lum) haline geldik-
ten sonra belki 
şükredenlerden 
olursunuz diye sizi 
tekrar dirilttik. 

2. 
لَْلن ا,, 57 ظ      ve,,gölgelik,,çektik=و 

ل ْيك مِ  امِ     üstünüze=ع      bulutu=اْلغ م 

ْلن ا أ ْنز  ل ْيك مِ     ve,,indirdik=و      size=ع 

نَِ     kudret,,helvası=اْلم 

 ِ ىَٰ الَسْلو      yiyin=ك ل وا    ve,,bıldırcın=و 

ط ي ِب اتِِ,,ِمنِْ =güzelliklerden    

ا ْقن اك ْمِ ,,م  ز  ر  =rızık,,olarak,,verdiğimiz    

ا م  ون ا,,و  ظ ل م  =onlar,,bize,,zulmetmiyorlar

dı    ِِْكن ل َٰ     idiler=ك ان وا    ama=و 

مِْ     kendilerine=أ ْنف س ه 

ونِ   zulmetmekte=ي ْظِلم 

Üstünüze bulut-
tan gölgelik çek-
tik, size kudret 
helvası ile bıldır-
cın kuşu indire-
rek, «Bağışladı-
ğımız helâl yiye-
ceklerden istedi-
ğinizi yiyin» de-
dik. Ama onlar 
bize değil, kendi-
lerine zulmedi-
yorlardı. 

Üzerinize bir bulut-
tan gölge çektik. 
Sizlere hem kudret 
helvası, hem bıl-
dırcın indirdik 
"Merzûk pâk ni-
metlerimizden ye-
yin" dedik. Yâ Mu-
hammed! Onlar bi-
ze zulmetmediler, 
lâkin zulmü kendi-
lerine ediyorlardı. 

Ve üstünüze 
bulutları gölge 
yaptık. Kudret 
helvası ve bıl-
dırcın indirdik. 
Size rızık ola-
rak verdiğimiz 
şeylerin iyile-
rinden, güzel-
lerinden yeyin. 
Onlar bize de-
ğil ancak ken-
di nefislerine 
zulmekteydi-
ler. 

Ve bulutların sizi 
gölgeleri ile ferah-
latmasını sağladık, 
ayrıca Size rızık 
olarak verdiğimiz 
güzel şeylerden 
yararlanın (diyerek) 
kudret helvası ve 
bıldırcın gönderdik. 
O soydaşlarınız (iş-
ledikleri günahlar-
la) bize hiçbir zarar 
vermediler, fakat 
(sadece) kendileri-
ne zulmettiler. 

2. 
إِذِْ.. 58     demiştik..ki=ق ْلن ا    hani=و 

ل وا ِذهِِ    girin=اْدخ      kente=اْلق ْري ة ِ    şu=ه َٰ

ا    yiyin=ف ك ل وا     oradan=ِمْنه 

ْيثِ      dilediğiniz=ِشئْت مِْ    yerde=ح 

غ دًا ل وا    bol..bol=ر  اْدخ      girin=و 

    secde..ederek=س َجدًا    kapıdan=اْلب ابِ 

ق ول وا     ve..deyin=و 

    hitta..(ya..Rabbi..bizi..affet)=ِحَطة ِ

    sizin=ل ك مِْ    biz..de..bağışlayalım=ن ْغِفرِْ

ط اي اك ْمِ      hatalarınızı=خ 

ن ِزيد ِ س      ve..daha..fazlasını..vereceğiz=و 

Hani «Şu kasa-
baya girin ve 
orada ne ister-
seniz bol bol yi-
yin, fakat kapı-
dan girerken 
secde ederek 
´bizi bağışla´ de-
yin ki, günahla-
rınızı affedelim. 
İyilik edenlere 
daha fazlasını 
vereceğiz» de-
dik. 

Hani onlara "Bu 
şehre girin, nimet-
lerinden dilediğinizi 
bol bol yeyin. Ka-
pısından secde-i 
şükrana kapanarak 
içeri geçin; 'Ya 
Rab! Senden dile-
ğimiz boynumuz-
daki vebali indir-
mendir' deyin ki 
suçlarınızı bağış-
layalım, iyilerin de 
sevabını arttıralım" 
demiştik. 

Hani; şu ka-
sabaya girin, 
dilediğiniz 
yerde istediği-
nizi bol bol 
yeyin, kapı-
sından secde 
ederek girin, 
affet deyin, 
kusurlarınızı 
örtelim. İyilik 

Ve yine (hatırlayın 
o günleri), Biz, Bu 
beldeye girin ve yi-
yeceklerinden dile-
diğiniz kadar bol 
bol yiyin; fakat ka-
pıdan (tevazu için-
de) boyun eğerek 
girin ve 'Günahla-
rımızın yükünü 
üzerimizden kaldır!' 
deyin ki, günahla-
rınızı bağışlayayım 
ve iyilik yapanlara 
sınırsız mükafat 
vereyim demiştik. 
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ْحِسنِينِ   güzel..davrananlara=اْلم 

2. 
59 ,,     derken,,değiştirdiler=ف ب دَلِ 

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zalimler    

ْيرِ     bir,,sözle=ق ْولًِ     başka=غ 

مِْل هِ ,,قِيلِ ,,الَِذي =kendilerine,,söylenende

n    ْلن ا     biz,,de,,indirdik=ف أ ْنز 

    üzerine=ع ل ى

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenlerin    

اءِِ,,ِمنِ     bir,,azab=ِرْجًزا الَسم  =gökten    

ا ي ْفس ق ونِ ,,ك ان وا,,بِم  =yaptıkları,,kötülükl

erden,,dolayı,, 

Fakat zalimler o 
sözü kendilerine 
söylenenden 
başka bir sözle 
değiştirdiler. Biz 
de yaptıkları bu 
kötülükten dolayı 
o zalimlere gök-
ten ağır bir azap 
indirdik. 

Böyle iken nefisle-
rine zulmedenler 
sözü kendilerine 
söylenildiğinden 
başka bir şekle 
koydular, bunun 
üzerine o nefisleri-
ne zulmedenlere 
tâatimizden ayrıl-
dıkları için gökten 
azap indirdik. 

Zulmedenler, 
sözü; kendile-
rine söylenen-
den başkasıy-
la değiştirdiler. 
Biz de fasıklık 
etmelerinden 
dolayı o zalim-
lerin üstüne 
gökten kor-
kunç bir azab 
indirdik. 

Ama o zulmetmeye 
şartlanmış olanlar 
kendilerine tevdi 
edilmiş olan (söz)ü 
başka bir sözle de-
ğiştirdiler: bunun 
üzerinde Biz de 
yoldan çıkmaların-
dan ötürü o zalim-
lerin üzerine gök-
ten bir bela indir-
dik. 

2. 
إِذِِ.. 60     su..istemişti=اْست ْسق ىَِٰ    hani=و 

وس ىَِٰ     kavmi..için=ِلق ْوِمهِِ    Musa=م 

    vur=اْضِربِْ    demiştik=ف ق ْلن ا

اكِ  ر ِ     asanla=بِع ص  ج      taşa=اْلح 

تِْ ر      ondan=ِمْنه ِ    fışkırmıştı..=ف اْنف ج 

ة ِ..اثْن ت ا ع ْشر  =on..iki    

ْينًاِ  ِلمِ ..ق دِْ    göze..(pınar)=ع  ع  =bilmişti    

ِ    bütün=ك لُِّ     insanlar=أ ن اس 

ْشرِ  ْمِ م  ب ه  =kendi..içecekleri..yeri    

ب وا    yiyin=ك ل وا اْشر      ve..için=و 

ِرْزقِِ..ِمنِْ =rızkından    ِِاّلَل=Allah’ın    

لِ  ت ْعث ْوا..و  =ve..(başkalarına)..saldırmayın    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ْفِسِدينِ   bozgunculuk..yaparak=م 

Hani Musa kav-
mi için su istedi 
de kendisine, 
«Elindeki değ-
neği şu taşa 
vur» dedik. Bu-
nun üzerine o 
taştan oniki tane 
pınar fışkırıver-
mişti. Her gru-
bun hangi pınar-
dan su içeceği 
belirlenmişti. 
«Allah´ın size 
bağışladığı rızık-
lardan yiyin, için 
ve yeryüzünde 
kargaşalık çıka-
rarak azıtmayın» 
dedik. 

Hani Mûsa kavmi-
ne su dilemişti, biz-
ler de "Asân ile ta-
şa vur" diye em-
reylemiştik. O taş-
tan on iki pınar 
akmıştı ki her kabi-
le kendi içeceği pı-
narı bilmişti. Kendi-
lerine "Allah'ın rız-
kından yeyin için, 
yeryüzünü haksız 
yere fesada ver-
meyin" demiştik. 

Hani, bir vakit 
Musa, kavmi 
için su arayın-
ca; asanla ta-
şa vur, demiş-
tik de, taştan 
oniki çeşme 
fışkırmış, her 
zümre su ala-
cağı yeri öğ-
renmişti. Al-
lah´ın rızkında 
yeyin, için, 
yalnız yeryü-
zünde boz-
gunculuk ya-
parak, karışık-
lık çıkarmayın. 

Ve yine bir kere-
sinde Musa, kav-
minin su ihtiyacı 
için (Bize) yalvar-
mıştı ve Biz de 
kendisine: Asanla 
kayaya vur demiş-
tik. Bunun üzerine 
oradan on iki kay-
nak (birden) fışkır-
mıştı ki halkın tümü 
nereden (hangi 
kaynaktan) içece-
ğini bilsin. (Ve Mu-
sa demişti): Allah 
tarafından verilen 
rızıktan yiyip için, 
ama yeryüzünün 
yozlaşmasına ve 
çürümesine yol 
açacak bozguncu-
luk yapmayın. 

2. 
إِذِْ,, 61     siz,,demiştiniz,,ki=ق ْلت مِْ    hani=و 

وس ىَِٰ,,ي ا م  =ey,,Musa    

ن ْصبِرِ ,,ل نِْ =biz,,dayanamayız    

ط ع امِ ,,ع ل ىَِٰ =yemeğe     ِاِحد     bir=و 

    bizim,,için=ل ن ا    dua,,et=ف اْدعِ 

بَكِ      çıkarsın=ي ْخِرجِْ    Rabbine=ر 

    şeylerden=ِمَما    bize=ل ن ا

    yerin=اْْل ْرضِ     bitirdiği=ت ْنبِتِ 

ا,,ِمنِْ ب ْقِله  =sebzesinden    

ا قِثَائِه      acurundan=و 

ا ف وِمه      sarımsağından=و 

ا ع د ِسه      mercimeğinden=و 

اِ  ِله  ب ص      dedi,,ki=ق الِ     soğanından=و 

değiştirmek,,mi,,istiyorsunuz=أ ت ْست ْبِدل ونِ 

أ دْن ىَِٰ,,ه وِ ,,الَِذي    ? =daha,,aşağı,,olanı    

ْير ِ ,,ه وِ ,,بِالَِذي خ  =iyi,,olanla    

    bir,,şehre=ِمْصًرا    inin=اْهبِط وا

ل ك مِْ,,نَِف إِِ =sizin,,için,,var    

ا أ ْلت ْمِ ,,م  س  =istediğiniz,,şeyler    

ِرب تِْ ض  ل ْيِهمِ     vuruldu=و      üzerlerine=ع 

لَة ِ     alçaklık=الذ ِ

ن ة ِ ْسك  اْلم      ve,,yoksulluk,,(damgası)=و 

وا ب اء      uğradılar=و 

بِ      bir,,gazaba=بِغ ض 

اّلَلِِ ,,ِمنِ  =Allah’tan     ِِلك     işte,,bu=ذ َٰ

مِْ ك ان وا,,بِأ نَه  =şüphesiz,,öyle,,oldu    

ونِ      inkâr,,ediyorlar,,(çünkü)=ي ْكف ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

ي ْقت ل ونِ      ve,,öldürüyorlardı=و 

    peygamberleri=النَبِي ِينِ 

ِِ ,,بِغ ْيرِِ ق  اْلح  =haksız,,yere    

ِلكِ  ا    işte,,bu=ذ َٰ     sebebiyledir=بِم 

ْوا     isyan,,etmeleri=ع ص 

ك ان وا ي ْعت د ونِ ,,و  =sınırı,,aştıkları 

Hani siz: “Ey 
Musa, bir çeşit 
yemeğe elbette 
dayanamayız. 
Rabb’ine dua et 
de yerin bitirdiği 
sebze, acur, sa-
rımsak, merci-
mek ve soğan-
dan bizim için de 
çıkarsın.” demiş-
tiniz. Musa da: 
“Siz bayağı olan 
şeyle hayırlı olan 
şeyi değiştirmek 
mi istiyorsunuz? 
Öyle ise bir şeh-
re inin. Sizin için 
istediğiniz şeyler 
vardır.” demişti. 
Onların üstüne 
horluk ve yoksul-
luk vuruldu. Al-
lah’tan bir gaza-
ba da uğradılar. 
Bu, şüphesiz ki 
Allah’ın ayetlerini 
inkar ettiklerin-
den, peygamber-
lerini de haksız 
yere öldürdükle-
rinden idi. İşte 
bu ceza, isyan 
ettiklerinden, 
aşırı gittiklerin-
den dolayı idi. 

Hani sizler "Yâ 
Mûsa! Bizler bir 
türlü yemeğe 
imkânı yok katla-
namayız, Rabbine 
bizim için yalvar da 
toprağın yetiştirdiği 
şeylerden, sebze-
sinden, kabağın-
dan, sarımsağın-
dan, mercimeğin-
den, soğanından 
bizlere göndersin" 
demiştiniz. Mûsa 
da "Ayol, sizler 
daha iyisini daha 
bayağısıyla mı de-
ğişmek istiyorsu-
nuz? Şehre inin, 
dilediğiniz orada 
bulunur" demişti. 
Yâ Muhammed! 
Onlar zilletle, mes-
kenetle kuşatıldılar 
(Zillet, meskenet 
altında bırakıldı-
lar). Allah'ın gaza-
bına uğradılar. Şu 
hüsran ise âyât-ı 
ilâhiyeyi inkâr ettik-
lerinden ve pey-
gamberleri nâhak 
yere öldürdüklerin-
dendi; şu hüsran 
âsi olduklarından 
ve isyanın bütün 
hududunu aştıkla-
rındandı. 

Hani; siz, Ey 
Musa, biz bir 
çeşit yemeğe 
elbette daya-
namayız. 
Rabbına dua 
et de bizim 
için yerde ye-
tişen samısak, 
sebze, acur, 
mercimek ve 
soğan bitirsin, 
demiştiniz, 
Musa da; siz 
bayağı olan 
şeyle hayırlı 
olanı değiştir-
mek mi isti-
yorsunuz? Öy-
leyse bir şehre 
inin, istediğiniz 
şeyler vardır, 
demişti. Onla-
rın üstüne hor-
luk ve yoksul-
luk vuruldu. 
Allah'ın gaza-
bına uğradılar, 
şüphesiz ki 
bu; Allah'ın 
âyetlerini inkâr 
ettiklerinden, 
peygamberle-
rini de haksız 
yere öldürdük-
lerindendi. Bu, 
isyan ettikle-
rinden, aşırı 
gider oldukla-
rındandı. 

Ve bir zamanlar yi-
ne size: Ey Musa, 
doğrusu biz bir çe-
şit yiyecekle yeti-
nemeyiz, öyleyse 
Rabbine dua et de 
bize topraktan yeti-
şen ürünler, sebze, 
salatalık, sarımsak, 
mercimek, soğan 
(gibi ürünler) çıkar-
sın demiştiniz. 
(Musa): Daha ha-
yırlı (ve onurlu) 
olan durumu daha 
aşağılık olanla mı 
değiştirmek istiyor-
sunuz? O halde, 
utanç içinde Mısır'a 
dönün; orada iste-
diğiniz şeylere ka-
vuşabilirsiniz! de-
mişti. Böylece, on-
lara yoksulluk, 
düşkünlük damgası 
vuruldu ve Allah'ın 
gazabına uğradılar. 
Bütün bunlar, Al-
lah'ın mesajının 
gerçeğini inkar et-
medeki ısrarları ve 
haksız şekilde 
Peygamberleri öl-
dürmeleri yüzün-
dendir: Bütün bun-
lar, (Allah'a) isyan 
etmeleri ve hakkın 
sınırlarını ihlal et-
medeki ısrarların-
dan dolayıdır. 

2. 
ن وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. 62 آم  =inananlar    

الَِذينِ  ه اد وا..و  =ve..Yahudiler    

ىَِٰ ار  النَص      ve..Hristiyanlar=و 

الَصابِئِينِ      ve..Sabiiler=و 

نِْ نِ ..م  آم  =kim..inanırsa    ِِبِاّلَل=Allah’a    

اْلي وِْ مِِو  =ve..gününe    ِِاْْلِخر=ahiret    

ع ِملِ  اِلًحا    ve..yaparsa=و      iyi..işler=ص 

مِْ     onlar..için..vardır=ف ل ه 

ه مِْ     katında=ِعْند ِ    mükâfatları=أ ْجر 

ب ِِهمِْ     Rablerinin=ر 

لِ  ْوفِ ..و  ع ل ْيِهمِْ..خ  =onlara..korku..yoktu

r    

لِ  ن ِ..ه مِْ..و  ونِ ي ْحز  =ve..onlar..üzülmeyec

eklerdir 

Müminler ile ya-
hudi, hıristiyan 
ve sabiilerden 
Allah´a ve Ahiret 
gününe inanıp 
iyi ameller işle-
yenler, hiç şüp-
hesiz, Rabbleri 
katında mükâfat-
larını alacaklar-
dır; onlar için 
korku yoktur; on-
lar artık hiç 
üzülmeyecekler-
dir. 

Mü’minlerin ve 
Nasrânîlerden, 
Yahudilerden, 
Sâbiîlerden olup 
Allah'a ve âhiret 
gününe iman ede-
rek işleri salâh 
olanların Allah ya-
nında ecirleri ol-
duktan başka ne 
kendileri için korku 
var, ne de keder 
göreceklerdir. 

Şüphesiz ki 
Mü´minler, 
Yahudiler, 
Nasrani ve 
Sabiilerden; 
kim Allah´a ve 
ahiret gününe 
inanıp, salih 
amelde bulu-
nursa, elbette 
onların Rabla-
rı katında mü-
kafaatları var-
dır. Hem onla-
ra bir korku 
yoktur, mah-
zun da olacak 
değildirler. 

Kuşkusuz, (bu ilahi 
kelama) iman 
edenler ile Yahudi 
inancının takipçile-
rinden, Hıristiyan-
lardan ve Sabiiler-
den Allah'a ve Ahi-
ret Günü'ne inan-
mış, doğru ve ya-
rarlı işler yapmış 
olanların tümü 
Rablerinden hak 
ettikleri mükafatları 
alacaklardır; ve on-
lar ne korkacak, ne 
de üzüleceklerdir. 

2. 
إِذِْ,, 63 ْذن ا    hani=و      almış=أ خ 

    sizin,,sözünüzü=ِميث اق ك مِْ

ف ْعن ا ر      üzerinize=ف ْوق ك مِ     kaldırmıştık=و 

ذ وا    dağı=الطُّورِ      tutun=خ 

Hani sizden ke-
sin söz almış ve 
Tur dağını üstü-
nüze çıkararak 
«size verdiğimizi 
kuvvetle tutun ve 
içindekileri hatır-
layın ki, takva 

Hani sizlerden mi-
sak almış ve Tûr’u 
üzerinize kaldır-
mıştık da, "Gön-
derdiğimiz Kitab'a 
dört el ile sarılın ve 
içindekinden gafil 
olmayın ki isyan-

Hani sizden 
sapasağlam 
söz almıştık. 
Tur´u da üstü-
nüze kaldır-
mıştık. Size 
veridğimize 
sımsıkı sarılın, 

İşte o zaman, Sina 
Dağı'nı üzerinize 
şahit tutarak ciddi 
ve samimi (görü-
nen) taahhüdünüzü 
kabul etmiş ve Size 
bahşettiğimiz şeye 
(bütün) gücünüzle 
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ا آت ْين اك مِْ,,م  =size,,verdiğimizi    

وا    kuvvetle=بِق َوة ِ اْذك ر      hatırlayın=و 

ا فِيهِِ,,م  =içinde,,olanı    ِْل ع لَك م=belki    

 korunursunuz=ت تَق ونِ 

sahiplerinden 
olasınız» dedik. 

dan kurtulabilesi-
niz" demiştik. 

onda olanları 
hatırlayın ki 
sakınmış ola-
sınız. 

sımsıkı sarılın ki 
Allah'a karşı so-
rumluluğunuzun bi-
lincine varasınız! 
(demiştik). 

2. 
لَْيت مِْ    sonra=ث مَِ.. 64     dönmüştünüz=ت و 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =ardından     ِ ِلك     bunun=ذ َٰ

    iyiliği=ف ْضلِ     eğer..olmasaydı=ف ل ْولِ 

ل ْيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     size=ع 

ت ه ِ ْحم  ر      ve..merhameti=و 

    elbette..olurdunuz=ل ك ْنت مِْ

اِسِرينِ ..ِمنِ  اْلخ  =ziyana..uğrayanlardan 

Bunun arkasın-
dan verdiğiniz 
sözden döndü-
nüz. Eğer Al-
lah´ın üzeriniz-
deki fazlı ve 
merhameti ol-
masaydı kesin-
likle hüsrana uğ-
rayanlardan 
olurdunuz. 

Sizler bu misakı 
vermişken yine 
sonunda yüz çe-
virdiniz. Allah'ın 
hakkınızdaki lütfu, 
merhameti olma-
saydı şüphe yok 
hüsrana düşenler-
den idiniz. 

Sonra o sözü 
müteakip yine 
yüz çevirdiniz. 
Eğer üstünüz-
de Allah´ın 
fazlu rahmeti 
olmasaydı 
hüsrana uğra-
yanlardan 
olurdunuz. 

Ama siz ondan 
sonra sözünüzden 
döndünüz! Eğer Al-
lah'ın size lütfu ve 
merhameti olma-
saydı kendinizi 
muhakkak ziyana 
uğrayanlar arasın-
da bulurdunuz. 

2. 
ل ق دِْ,, 65 ِلْمت مِ     elbette=و      bilmişsinizdir=ع 

اْعت د ْوا,,الَِذينِ  =haddi,,aşanları    

    içinizden=ِمْنك مِْ

الَسْبتِِ,,فِي =cumartesi,,günü    

مِْ    işte,,dedik=ف ق ْلن ا     onlara=ل ه 

ن واك و =olun    ًِد ة     maymunlar=قِر 

اِسئِينِ   aşağılık=خ 

İçinizden Cumar-
tesi yasağını 
çiğneyenleri bil-
miş olmaktası-
nız. Onlara 
´Aşağılık may-
munlara dönün» 
dedik. 

Kasem ederim. 
İçinizden cumarte-
sinin hürmetine te-
cavüz edenleri bil-
diniz. Bizler onlara 
"Maymun kesilin, 
cehennem olun!" 
demiştik. 

Andolsun ki, 
içinizden cu-
martesi günü 
haddi aşanları 
elbette bilirsi-
niz. İşte biz 
onlara: Aşağı-
lık maymunlar 
olun, dedik. 

Nitekim, içinizde 
Sebt Günü'nün 
kutsallığını ihlal 
edenleri biliyoruz; 
bu davranışlarınız-
dan ötürü onlara: 
Aşağılık maymun-
lar gibi olun! dedik. 

2. 
ع ْلن اه ا.. 66     ve..bunu..yaptık=ف ج 

    ibretlik..bir..ceza=ن ك الًِ

ا ا..ب ْينِ ..ِلم  ي د ْيه  =önündekilere    

ا م  ا..و  ْلف ه  خ  =ve..ardından..geleceklere    

ْوِعظ ةًِ م      ve..bir..öğüt=و 

تَِقينِ   müttakiler..için=ِلْلم 

Bu cezayı, onu 
görenlere ve 
sonradan gelip 
işitenlere ibret ve 
takva sahiplerine 
öğüt yaptık. 

Ve bu âkıbeti evvel 
gelenlerle sonraki-
lere kâhir bir ibret, 
saygılı  kullarımız 
için de belîğ bir 
nasihat kılmıştık. 

Artık bunu 
hem önünde-
kilere, hem de 
ardındakilere 
ibret verici bir 
ceza, hem de 
müttakilere bir 
öğüt kıldık. 

Ve onları hem 
kendi zamanları, 
hem de bütün ge-
lecek zamanlar için 
uyarıcı bir örnek 
kıldık, Allah'a karşı 
sorumluluklarının 
bilincinde olanlara 
da ibret alınacak 
bir ders. 

2. 
إِذِْ,, 67     demişti=ق الِ     hani=و 

وس ىَِٰ     kavmine=ِلق ْوِمهِِ    Musa=م 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ك مِْ ر      size,,emrediyor=ي أْم 

وا,,أ نِْ ت ْذب ح  =kesmenizi    
ةًِ      bir,,inek=ب ق ر 

    dediler=ق ال وا

ًواِ ,,أ ت تَِخذ ن ا ه ز  =bizimle,,alay,,mı,,ediyors

un?     ِق ال=dedi    ِ أ ع وذ=sığınırım    

أ ك ونِ ,,أ نِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ =olmaktan    

اِهِلينِ ,,ِمنِ  اْلج  =cahillerden 

Hani Musa, 
kavmine: «Allah 
size bir sığır 
kesmeyi emredi-
yor» dedi de 
kavmi kendisine: 
«Bizimle alay mı 
ediyorsun?» de-
yince, o da onla-
ra: «Cahillerden 
biri olmaktan Al-
lah´a sığınırım» 
dedi. 

Hani Mûsa kavmi-
ne "Allah sizlere 
bir inek boğazla-
manızı emir buyu-
ruyor" deyince, 
"Bizi eğlence yeri-
ne mi koyuyor-
sun?" cevabını 
vermişlerdi. Mûsa 
"Öyle kendini bil-
mezlerden olmak-
tan (öyle kendini 
bilmezlere katıl-
maktan) Allah'a sı-
ğınırım" dedi.  

Hani, bir de 
Musa kavmi-
ne: Allah, her-
halde bir sığır 
boğazlamanızı 
emrediyor, 
demişti. Onlar: 
Sen bizimle 
alay mı edi-
yorsun, de-
mişlerdi. Musa 
da: Ben cahil-
lerden olmak-
tan Allah´a sı-
ğınırım, de-
mişti. 

Hani, o zaman Mu-
sa, halkına: Dinle-
yin! Allah bir sığır 
kurban etmenizi 
emrediyor demişti. 
Onlar: Sen bizimle 
alay mı ediyorsun? 
dediler. O: Bu ka-
dar cahil olmaktan 
Allah'a sığınırım! 
diye cevap verdi. 

2. 
    dua..et=اْدعِ     dediler=ق ال وا.. 68

بَكِ     bizim..için=ل ن ا     Rabbine=ر 

    bize=ل ن ا    açıklasın=ي ب ي ِنِْ

ا ِهي ِ ..م  =onun..ne..olduğunu    

    şüphesiz..O=إِنَه ِ    dedi..ki=ق الِ 

ا    diyor..ki=ي ق ولِ      gerçekten..o=إِنَه 

ة ِ     bir..inektir=ب ق ر 

ف اِرضِ ..لِ  =yaşlı..olmayan    

لِ  بِْكرِ ..و  =ve..körpe..de..olmayan    

انِ      arasında=ب ْينِ     orta..yaşlı=ع و 

ِلك ِ      haydi..yapın=ف اْفع ل وا    bunun=ذ َٰ

ا ونِ ..م  ر  ت ْؤم  =size..emredileni 

Onlar: «Rabbine 
dua et de bize o 
sığırın nasıl ol-
duğunu açıkla-
sın» dediler. 
Musa da: «Rab-
bim ´o sığır ne 
yaşlı ve ne de 
körpe olup bu 
ikisi arasında or-
ta yaşlıdır´ diyor, 
haydi size emre-
dileni yapın» 
dedi. 

Onlar "Rabbine bi-
zim için yalvar ki 
nasıl inekmiş bize 
bildirsin" dediler. 
Mûsa "Allah şöyle 
buyuruyor: Bir inek 
ki ne yaşlı, ne de 
körpe olmayıp, ikisi 
ortası. Haydi emro-
lunduğunuz işi gö-
rün" dedi. 

Onlar, Bizim 
için Rabbına 
dua et de onu 
bize iyice bil-
dirsin, demiş-
lerdi. Musa 
da: Allah, o, 
ne çok kart, 
ne de çok 
körpedir. İkisi 
ortası dinç bir 
sığırdır, buyu-
ruyor. Artık 
emrolunduğu-
nuz şeyi ya-
pın, demişti. 

Onlar: (Madem öy-
le), Rabbine bizim 
için dua et de bu-
nun nasıl bir kur-
ban olacağını bize 
açıklasın dediler. 
(Musa) Bakın! de-
di, O, ne yaşlı ne 
körpe, ama ikisi 
arasında orta yaşta 
bir sığır olmasını 
istiyor. O halde si-
ze verilen emri ye-
rine getirin! 

2. 
    dua,,et=اْدعِ     dediler,,ki=ق ال وا,, 69

بَكِ     bizim,,için=ل ن ا     Rabbine=ر 

    bize=ل ن ا    açıklasın=ي ب ي ِنِْ

ا اِ ,,م  ل ْون ه  =onun,,rengi,,nedir     ِق ال=dedi    

    diyor,,ki=ي ق ولِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ

ا ة ِ    gerçekten,,o=إِنَه      bir,,inektir=ب ق ر 

اءِ صِ  ف اقِعِ ,,ْفر  =parlak,,sarı    

ا     sevinç,,verir=ت س رُِّ    renginde=ل ْون ه 

 bakanlara=النَاِظِرينِ 

Onlar: «Rabbine 
dua et de bize o 
sığırın rengini 
bildirsin» dediler. 
Musa da: «Rab-
bim, ´o sığır gö-
renlerin gözüne 
hoş gelecek par-
lak sarı renkte-
dir´ diyor.» dedi. 

Onlar "Rabbine bi-
zim için yalvar ki 
rengi ne imiş, bize 
bildirsin" dediler. 
Mûsa "Rabbim 
şöyle buyuruyor: 
Rengi sapsarı bir 
inek, bakanların 
hoşuna gider" de-
di. 

Dediler ki: Bi-
zim için Rab-
bına dua et de 
onun ne renk 
olduğunu bize 
iyice açıklasın. 
O da: Rabbım 
diyor ki: O ba-
kanları rahat-
latacak sapsa-
rı renkli bir 
inektir, demiş-
ti. 

Onlar: Rabbine bi-
zim için dua et de 
onun renginin nasıl 
olacağını bize açık-
lasın dediler. (Mu-
sa'nın) cevabı şu 
oldu: O, kurbanın 
sarı renkte, parlak 
tonda, görenlere 
zevk veren bir sığır 
olmasını istiyor. 

2. 
    dua..et=اْدعِ     dediler..ki=ق ال وا.. 70

بَكِ     bizim..için=ل ن ا     Rabbine=ر 

    bize=ل ن ا    açıklasın=ي ب ي ِنِْ

ا ِهيِ ..م  =onun..nasıl..bir..şey..olduğunu    

    o..inek=اْلب ق رِ     zira=إِنَِ

ل ْين ا    benzer..geldi=ت ش اب ه ِ     bize=ع 

إِنَا     eğer=إِنِْ    ama..mutlaka..biz=و 

    Allah=اّلَل ِ    dilerse=ش اءِ 

ْهت د ونِ   hidayeti..buluruz=ل م 

Onlar: «Rabbine 
dua et de bu sı-
ğırı bize iyice ta-
nımlasın. Biz sı-
ğırları birbirinden 
ayırdedemez ol-
duk. Allah diler-
se bu karışıklı-
ğın içinden çıka-
rız» dediler. 

Onlar "Rabbine bi-
zim için yalvar ki 
nedir, bize bildir-
sin, zira hangi inek 
olduğunu kestire-
medik. Bununla 
beraber Allah di-
lerse elbette bulu-
ruz" dediler. 

Dediler ki: 
Rabbına dua 
et, bize açıkça 
niteliğnin ne 
olduğunu bil-
dirsin. Çünkü 
bizce sığırlar 
birbirine ben-
ziyor. Allah di-
lerse biz elbet-
te hidayete 
erenlerden 
oluruz. 

Onlar: Rabbine bi-
zim için dua et de 
onun nasıl olaca-
ğını bize (daha 
açık) bildirsin, 
(çünkü) bize göre 
tüm sığırlar birbiri-
ne benzer; ve son-
ra, Allah arzu 
ederse biz elbette 
doğru yola yöneli-
riz! dediler. 

2. 
71 ,,     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    dedi,,ki=ق الِ 

ا    şöyle,,diyor=ي ق ولِ      gerçekten,,o=إِنَه 

ة ِ     bir,,inektir=ب ق ر 

ذ ل ولِ ,,لِ  =boyunduruk,,altına,,alınmamış    

ْرضِ اْْل ِ    sürmek,,için=ت ثِيرِ  =yeri    

لِ  ت ْسِقي,,و  =ve,,sulamaz    

ْرثِ  ة ِ    ekin=اْلح  س لَم      kusursuz=م 

ِشي ة ِ,,لِ  =hiçbir,,alacası,,yok     ِا     onda=فِيه 

    işte,,şimdi=اْْلنِ     dediler=ق ال وا

ِِ     getirdin=ِجئْتِ  ق      doğruyu=بِاْلح 

Musa: «Rabbim, 
´o, boyunduruğa 
koşulup toprak 
sürmemiş, top-
rak sulamada 
kullanılmamış, 
özürsüz ve ala-
casız bir sığırdır´ 
diyor» dedi. Bu-
nun üzerine on-
lar «İşte şimdi 
hakkı ile anlat-
tın» diyerek ta-
nımlanan sığırı 
kestiler, nere-
deyse bunu 
yapmayacaklar-
dı. 

Mûsa "Rabbim 
şöyle buyuruyor: O 
öyle bir inek ki hiç 
koşulur da toprağı 
sürer, yahut ekini 
sular değil; salma 
gezer, üzerinde 
alacası yok" dedi. 
Onlar "İşte doğru-
sunu şimdi söyle-
din" diyerek bul-
dukları ineği niha-
yet boğazladılar ki, 
evvelce bu işi 
görmeye yaklaş-
mamışlardı. 

Dedik ki: Rab-
bım, o, ne bo-
yunduruğa 
koşulup arazi 
sürecek, ne 
de ekin sula-
yacak bir inek-
tir, zillete uğ-
ramamıştır. 
Bütün kusur-
lardan uzaktır. 
Onun alacası 
da yoktur, bu-
yuruyor. On-
lar: İşte şimdi 
gerçeği ortaya 
koydun, dedi-
ler. Hemen 
onu boğazla-

(Musa'nın) cevabı 
şu oldu: O, kurba-
nın ekinleri sula-
mak veya toprağı 
sürmek için hiç ko-
şulmamış, kusur-
suz, alacasız bir 
sığır olmasını isti-
yor. Onlar: İşte, 
sonunda gerçeği 
bildirdin! dediler; ve 
hemen (onu) kur-
ban ettiler, halbuki 
neredeyse hiçbir 
şey yapmadan ka-
lacaklardı. 
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وه ا     ve,,boğazladılar,,onu=ف ذ ب ح 

ا م  ي ْفع ل ونِ ,,ك اد وا,,و  =az,,daha,,yapmay

acaklardı 

dılar ki az kal-
sın bunu 
yapmayacak-
lardı. 

2. 
إِذِْ.. 72     siz..öldürmüştünüz=ق ت ْلت مِْ    hani=و 

    bir..adam=ن ْفًسا

أْت مِْ     birbirinizle..atışmıştınız=ف ادَار 

اِ  اّلَل ِ    onun..hakkında=فِيه      oysa..Allah=و 

ْخِرجِ      ortaya..çıkarıcıdır=م 

ا ك ْنت مِْ..م  =olduğunuz..şeyi    

ونِ   gizlemiş=ت ْكت م 

Hani bir adam 
öldürmüştünüz 
de bu suçu birbi-
rinize atmaya 
kalkmıştınız. 
Oysa Allah giz-
lediğinizi ortaya 
çıkaracaktı. 

Hani sizler birini 
öldürmüş de birbi-
rinizin üstüne at-
mıştınız, halbuki 
Allah sakladığınızı 
çıkaracaktı. 

Hani, siz bir 
kişiyi öldür-
müştünüz de; 
sonra o konu-
da birbirinizle 
çekişmeye 
başlamıştınız. 
Allah ise sizin 
gizlediğinizi 
açığa çıkarıcı-
dır. 

Çünkü ey İsrailo-
ğulları, siz bir 
adam öldürmüştü-
nüz ve sonra da bu 
suçlunun sorumlu-
luğunu birbirinizin 
üstüne atmıştınız. 
Oysa Allah, sizin 
örtbas ettiğiniz her 
şeyi açığa çıkar-
maya kadirdir. 

2. 
    dedik,,ki=ف ق ْلن ا,, 73

    vurun,,ona,,(öldürülene)=اْضِرب وه ِ

اِ      bir,,parçasıyla,,(ineğin)=بِب ْعِضه 

ِلكِ      diriltir=ي ْحيِي    işte,,böylece,,=ك ذ َٰ

ْوت ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ     ölüleri=اْلم 

ي ِريك مِْ     ve,,size,,gösterir=و 

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    ayetlerini=آي اتِهِِ

 düşünürsünüz=ت ْعِقل ونِ 

Bu amaçla «Ke-
silen sığırın bir 
parçasını o öldü-
rülen adamın 
cesedine değdi-
rin» dedik. İşte 
Allah böylece 
ölüleri diriltir ve 
düşünesiniz diye 
size ayetlerini 
gösterir. 

"Maktulün cesedi-
ne o kestiğiniz ine-
ğin bir parçasıyla 
vurun!" diye emret-
tik, işte Allah ölüle-
ri de tıpkı bunun 
gibi diriltir. Ve 
im'ân ile düşün-
meniz için kudreti-
nin âyâtını sizlere 
böylece gösterir. 

Sığırın bir 
parçasını ölü-
ye vurun, de-
miştik. İşte Al-
lah ölüleri böy-
le diriltir. Ve 
sizlere ayetle-
rini gösterir ki, 
aklınızı başı-
nıza alasınız. 

Biz dedik ki: Bu 
(prensibi) bu gibi 
(çözümlenmemiş 
cinayet olaylarının 
bazılarında da uy-
gulayın: Bu yolla 
Allah canları ölüm-
den korur ve kendi 
iradesini size gös-
terir ki (bunu gö-
rüp) muhakemenizi 
kullan(mayı öğ-
ren)ebilirsiniz. 

2. 
    katılaştı=ق س تِْ    sonra..yine=ث مَِ.. 74

ب ْعدِِ..ِمنِْ    kalbleriniz=ق ل وب ك مِْ =ardından    

ِلكِ      şimdi..onlar=ف ِهيِ     bunun=ذ َٰ

ةِِ ار      hatta=أ وِْ    taş..gibi=ك اْلِحج 

    daha..da=أ ش دُِّ
ةًِ      katıdır=ق ْسو 

إِنَِ     çünkü=و 

ةِِ..ِمنِ  ار  اْلِحج  =öyle..taş..var..ki    

ا ي ت ف َجرِ ..ل م  =fışkırır    ِْه ِِمن =içinden    

ار ِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

إِنَِ ا..و  ِمْنه  =öylesi..de..var..ki    

ا ي َشقَقِ ..ل م  =çatlayıverir..de    

جِ      ondan=ِمْنه ِ    çıkar=ف ي ْخر 

اء ِ  إِنَِ    su=اْلم  ا..و  ِمْنه  =öylesi..de..var..ki    

ا ي ْهبِطِ ..ل م  =aşağı..yuvarlanır    

ْشي ةِِخِ ..ِمنِْ =korkusundan     ِِاّلَل=Allah    

ا م      Allah=اّلَل ِ    ve..değildir=و 

    gafil=بِغ افِلِ 

ل ونِ ..ع َما ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

Bütün bu olay-
lardan sonra 
kalpleriniz yine 
katılaştı. Şimdi 
onlar taş gibi, 
hatta taştan bile 
daha katıdırlar. 
Çünkü öyle taş-
lar var ki, içlerin-
den ırmaklar 
akar. Yine öyle 
taşlar var ki, çat-
larlar da bağırla-
rından su fışkırır. 
Yine öyle taşlar 
var ki, Allah kor-
kusu ile dağlar-
dan yuvarlanıp 
aşağı inerler. Al-
lah yaptıkları-
nızdan asla ha-
bersiz değildir. 

Bu hadise üzerine 
de yürekleriniz 
sonradan yine 
kaskatı kesildi. 
Evet, onlar taş gibi 
hatta daha duygu-
suz. Zira öyle taş 
var ki içinden ne-
hirler akıyor, öyle 
taş var ki yarılıyor 
da bağrından su 
fışkırıyor, öyle taş 
var ki Allah'ın haş-
yetinden yerlerde 
yuvarlanıyor. Allah 
işlediğiniz şeyler-
den asla gafil de-
ğil. 

Sonra bunun 
ardından kalb-
leriniz yine ka-
tılaştı. Şimdi 
onlar taş gibi-
dir. Yahut da-
ha da katı. Zi-
ra öylesi var-
dır ki; ondan 
ırmaklar kay-
nar, öylesi 
vardır ki; yarı-
lıp ondan su 
fışkırır, öylesi 
de vardır ki; 
Allah korku-
sundan yuvar-
lanır. Allah, 
yaptıklarınız-
dan asla gafil 
değildir. 

Ama, bütün bun-
lardan sonra kalp-
leriniz katılaştı; ka-
ya gibi hatta daha 
da sert oldu; Çün-
kü, unutmayın, öy-
le kayalar var ki 
içinden ırmaklar 
fışkırır; ve öylesi de 
var ki, yarıldığında 
içinden su çıkar; 
bazısı da Allah 
korkusuyla (yerin-
den kopup) aşağı 
yuvarlanır. Allah, 
yaptıklarınızdan 
gafil değildir! 

2. 
75 ,, ع ونِ      ?umuyor,,musunuz=أ ف ت ْطم 

ي ْؤِمن وا,,أ نِْ =inanacaklarını    ِْل ك م=size    

ق دِْ     vardı,,ki=ك انِ     oysa=و 

مِْ    bir,,grup,,=ف ِريقِ      bunlardan=ِمْنه 

ع ونِ  مِ     işitirlerdi,,de=ي ْسم      sözünü=ك َل 

    sonra=ث مَِ    Allah’ın=اّلَلِِ

ف ون ه ِ ر ِ     onu,,değiştirirlerdi=ي ح 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =ardından    

ا ع ق ل وه ِ,,م  =düşünüp,,akıl,,erdirdikten    

ه مِْ ونِ ,,و  ي ْعل م  =bildikleri,,halde 

Şimdi siz onların 
size inanacakla-
rını mı umuyor-
sunuz? Oysa 
onlar arasında 
öyle bir grup var 
ki, Allah´ın 
kelâmını işitirler 
ve anlamına 
akılları yattıktan 
sonra, onu bile 
bile değiştirirler-
di. 

Ey mü'minler! 
Yoksa sizin sözü-
nüzle onların ima-
na gelmelerini mi 
bekliyorsunuz? 
Bilmez misiniz içle-
rinde öyle taife 
vardı ki Allah'ın 
kelâmını dinlerler, 
layıkıyla anladıktan 
sonra onu bile bile 
tahrif ederlerdi. 

Onların size 
inanacaklarını 
mı umuyorsu-
nuz? Onlar-
dan öyle bir 
zümre vardı 
ki, Allah´ın ke-
lamını dinler-
lerdi de akılları 
yattıktan son-
ra, bile bile 
bunu değişti-
rirlerdi. 

Şimdi, onların teb-
liğ ettiğimiz şeye 
inanacaklarını bek-
liyor musunuz? 
Aksine, bir çoğu Al-
lah'ın kelamını din-
ler ama onu anla-
dıktan sonra bile 
bile çarpıtırlar. 

2. 
إِذ ا.. 76     rastladıkları=ل ق وا    zaman=و 

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananlara    ق ال وا=derler    

نَا إِذ ا    inandık=آم      zaman=و 

ِ َل  مِْ    yalnız..kaldıkları=خ  ه      bazısı=ب ْعض 

ِ..إِل ىَِٰ ب ْعض  =bazısıyla    ق ال وا=derler    

ث ون ه مِْ د ِ onlara..haber..mi..veriyorsunu=أ ت ح 

z     ِف ت حِ ..ابِم =açtığı..şeyleri    ِ اّلَل=Allah’ın    

ل ْيك مِْ     size=ع 

وك مِْ اجُّ .sizin..aleyhinizde..delil..olarak=ِلي ح 

.kullansınlar    ِِبِه=onu    ِ ِعْند=katında    

ْمِ  ب ِك      Rabbiniz=ر 

ِ ت ْعِقل ونِ ..أ ف َل  =Aklınızı..kullanmıyor..musu

nuz? 

Onlar müminler 
ile karşılaştıkla-
rında «inandık» 
derler. Fakat bir-
birleri ile başba-
şa kaldıkları za-
man «Rabbiniz 
katında aleyhini-
ze delil olarak 
kullansınlar diye 
mi Allah´ın size 
açıkladıklarını 
onlara anlatıyor-
sunuz? Bunun 
yanlış olduğuna 
aklınız ermiyor 
mu?» derler. 

İman edenlerle 
karşılaştılar mı 
"İman ettik" derler. 
Birbirleriyle yalnız 
kaldıkları zaman 
ise "Rabbinizin 
karşısında aleyhi-
nize hüccet edin-
sinler diye mi tutu-
yor da Allah'ın size 
bildirdiği hakikatleri 
onlara söylüyorsu-
nuz, bunu akıl 
edemiyor musu-
nuz?" derler. 

Mü´minlerle 
karşılaştıkları 
zaman, inan-
dık derlerdi, 
birbirleriyle 
baş başa kal-
dıklarında, 
Rabbınızın ka-
tında, aleyhin-
de delil gös-
tersinler diye 
mi Allah´ın si-
ze açıkladığını 
onlara anlatı-
yorsunuz, bu-
na aklınız er-
miyormu? diye 
birbirlerini uya-
rırlardı. 

Nitekim, imana er-
miş olanlarla buluş-
tuklarında, (Sizin 
inandığınız gibi) 
inanıyoruz! derler; 
ama birbirleriyle 
baş başa kaldıkla-
rında, Rabbinizin 
kelamını size karşı 
koz olarak kullan-
sınlar diye mi Al-
lah'ın size açıkla-
dığı şeyleri onlara 
haber veriyorsu-
nuz? Aklınızı başı-
nıza toplamayacak 
mısınız? derler. 

2. 
77 ,, لِ  ونِ ,,أ و  ي ْعل م  =bilmiyorlar,,mı,,ki?    

    bilir=ي ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

ا ونِ ,,م  ي ِسرُّ =onların,,gizlediklerini    

ا م  ي ْعِلن ونِ ,,و  =ve,,açığa,,vurduklarını 

Acaba onlar bil-
miyorlar mı ki, 
Allah onların gizli 
tuttukları ve açı-
ğa vurdukları 
herşeyi bilir. 

Bilmezler mi ki Al-
lah onların gizle-
diklerini de, açığa 
vurduklarını da bi-
liyor? 

Bilmiyorlarmı 
ki; ne gizlerler, 
ne açıklarlarsa 
Allah hepsini 
bilir. 

Bilmezler mi ki Al-
lah, açığa vurduk-
ları şeylerden de 
gizlediklerinden de 
haberdardır? 

2. 
مِْ.. 78 ِمْنه      onların..içinde..vardır=و 

يُّونِ      ümmiler=أ م ِ

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmezler     ِاْلِكت اب=Kitabı    

انِيَِ    dışında=إِلَِ     kuruntuları=أ م 

إِنِْ ه مِْ..و  =onlar    َِإِل=sadece    

 zannediyorlar=ي ظ نُّونِ 

Onların içinde bir 
de ümmiler 
(okuma- yazma 
bilmeyenler) 
vardır ki, bunlar 
kitabı bilmezler. 
Bütün bildikleri 
birtakım asılsız 
kuruntulardır. 
Onlar sırf zanla-
ra (saplantılara) 
kapılmışlardır. 

Bunların bir de 
ümmîleri var: Tev-
rat nâmına ilimleri 
bir yığın kuruntu-
dan başka bir şey 
değil, bunlar ancak 
zan içinde dolaşı-
yorlar. 

Onlardan bir 
kısmı ümmidir-
ler, kitabı an-
lamazlar. Bir 
takım batıl 
şeyleri onlar 
sadece zan-
neder durur-
lar. 

Onlar arasında ila-
hi kelamın gerçek 
bilgisine sahip ol-
mayan, kitap ile il-
gisiz insanlar var; 
(ki bunlar) sadece 
bir takım kuruntu-
lar(a tabi olurlar) ve 
zanna dayanırlar. 

2. 
79 ,, ْيلِ      vay,,haline=ف و 

    yazıp=ي ْكت ب ونِ     o,,kimselerin,,ki=ِللَِذينِ 

    elleriyle=بِأ ْيِديِهمِْ    Kitabı=اْلِكت ابِ 

ذ ا    derler=ي ق ول ونِ     sonra=ث مَِ     bu=ه َٰ

ِعْندِِ,,ِمنِْ =katındandır    ِِاّلَل=Allah    

وا     onu=بِهِِ    satmak,,için=ِلي ْشت ر 

Kendi elleri ile ki-
tabı yazdıktan 
sonra karşılığın-
da birkaç para 
elde etmek 
amacı ile, «Bu, 
Allah katından 
geldi» diyenlerin 
vay haline! Elle-
rinin yazdığın-
dan ötürü vay 

Yazıklar olsun o 
kimselere ki Kitab'ı 
kendi elleriyle ya-
zarlar da sonra 
onunla hasis bir 
menfaat edinmek 
için "Bu Allah tara-
fından gelmiştir" 
derler. Yazıklar ol-
sun o ellerinin 
yazdığı yalanlar 

Vay, kitabı el-
leriyle yazıp 
da sonra az 
bir paha ile 
satabilmek 
için; bu, Allah 
katındandır, 
diyenlerin, el-
lerinin yazdık-
larından dola-
yı vay onlara! 

O halde, yazıklar 
olsun onlara ki, 
kendi elleriyle, ilahi 
kelam(dan olduğu-
nu iddia ettikleri 
hususlar)ı kaydet-
tikten sonra, az bir 
kazanç elde etmek 
için, Bu Allah'tan-
dır! derler. (Böyle 
diyerek) kendi elle-
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نًا     az,,bir=ق ِليًَلِ     paraya=ث م 

ْيلِ  مِْ    vay,,haline=ف و      onların=ل ه 

ت ب تِْ    ötürü=ِمَما     yazdığından=ك 

ْيلِ     ellerinin=أ ْيِديِهمِْ و      vay,,haline=و 

مِْ     ötürü=ِمَما    onların=ل ه 

 kazandıklarından=ي ْكِسب ونِ 

başlarına gele-
ceklere! (Yine) 
Kazandıkları pa-
radan ötürü vay 
başlarına gele-
ceklere!.. 

yüzünden onlara! 
Yazıklar olsun o 
kazandıkları vebal 
yüzünden onlara! 

Vay onlara. O 
kazanmış ol-
dukları yüzün-
den. 

riyle kaydettiklerin-
den ötürü yazıklar 
olsun onlara! Ve 
yine bütün o ka-
zandıklarından ötü-
rü yazıklar olsun 
böylelerine! 

2. 
ق ال وا.. 80     Bir..de..dediler..ki=و 

َسن ا..ل نِْ ت م  =bize..dokunmayacaktır    

ًماأ يَا    dışında=إِلَِ    ateş=النَارِ  =gün    

ْعد ود ةًِ      De..ki=ق لِْ    sayılı..birkaç=م 

ْذت مِْ     ?aldınız..mı=أ تَخ 

اّلَلِِ..ِعْند ِ =Allah’tan    

    bir..söz..(bu..hususta)=ع ْهدًا

ي ْخِلفِ ..ف ل نِْ =öyleyse..dönmez    

    yoksa=أ مِْ    sözünden=ع ْهد ه ِ     Allah=اّلَل ِ

    söylüyorsunuz=ت ق ول ونِ 

اّلَلِِ..ع ل ى =Allah..hakkında    

ا     bir..şey..mi=م 

ونِ ..لِ  ت ْعل م  =bilmediğiniz 

Sayılı günlerden 
başka katiyyen 
bize ateş do-
kunmayacak 
dediler. De ki; 
´Allah´tan bu 
yönde söz mü 
aldınız - ki Allah 
asla sözünden 
caymaz- yoksa 
Allah hakkında 
bilmediğiniz bir 
şeyi mi söylü-
yorsunuz? 

Bir de "Sayılı gün-
lerden başka bizle-
re kat'iyyen ateş 
dokunmayacak" 
diyorlar. Yâ Mu-
hammed! Kendile-
rine de ki: "Sizler 
bunun için Al-
lah'tan ahid aldınız 
mı? Böyle ise Allah 
asla ahdinden hul-
fetmez. Yoksa Al-
lah'a karşı bilme-
diğiniz şeyleri mi 
söylüyorsunuz? 

Sayılı günler-
den başka as-
la bize ateş 
dokunmaya-
caktır dediler. 
Deki: Siz Allah 
katından bir 
söz mü aldı-
nız? Öyleyse 
Allah asla sö-
zünden cay-
maz. Yoksa 
Allah´a karşı 
bilmediğiniz 
bir şey mi söy-
lüyorsunuz. 

Ve onlar: Ateş bize 
birkaç günden faz-
la dokunmaz der-
ler. De ki (onlara): 
Allah'tan bir söz 
mü aldınız -çünkü 
Allah hiçbir zaman 
sözünden caymaz- 
yoksa asla bileme-
yeceğiniz bir şeyi 
mi Allah'a isnat 
ediyorsunuz? 

2. 
81 ,, نِْ    Evet=ب ل ىَِٰ     kazanır=ك س بِ     kim=م 

ي ِِ ئ ةًِس  =bir,,günah    

اط تِْ أ ح      kuşatmış,,olursa=و 

ِطيئ ت ه ِ    kendisini=بِهِِ     suçu=خ 

ئِكِ  ابِ     işte,,onlar=ف أ ول َٰ     halkıdır=أ ْصح 

ا    onlar=ه مِْ    ateş=النَاِرِ      orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli,,kalacaklardır=خ 

Hayır, öyle bir-
şey yok. Kim kö-
tülük işler de 
günahı tarafın-
dan kuşatılırsa 
onlar ebedi ola-
rak kalmak üze-
re Cehennemlik-
tirler. 

Evet, kimler şirki ir-
tikâb ederler de 
hataları kendilerini 
çepçevre kuşatırsa 
işte onlar ateş eh-
lidirler, orada kala-
caklar. 

Hayır, kötülük 
yapıp da gü-
nahı kendisini 
kuşatan kim-
seler, işte on-
lar cehennem-
liklerdir. Onlar 
orada temelli 
kalıcıdırlar. 

Evet! İşte (böylesi-
ne) büyük bir kötü-
lük işleyen ve (bu-
nun) günahıyla çe-
peçevre kuşatılan 
kimseler var ya, iş-
te böyleleridir için-
de kalmak üzere 
ateşe mahkum 
olanlar! 

2. 
82 .. الَِذينِ  ن وا..و  آم  =İnanıp    

ع ِمل وا     yapanlar=و 

اتِِ     yararlı..işler=الَصاِلح 

ئِكِ      işte..onlar..da=أ ول َٰ

ابِ      halkıdır=أ ْصح 
نَِةِ      cennet=اْلج 

ا    onlar=ه مِْ     orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli..kalacaklardır=خ 

İman edip iyi 
ameller işleyen-
ler de orada 
ebedi olarak 
kalmak üzere 
Cennetliktirler. 

İman ederek işleri 
salâh olanlara ge-
lince onlar da cen-
net ehlidirler, ora-
da kalacaklar. 

İman edip, sa-
lih ameller iş-
leyenler; işte 
onlar cennet-
liklerdir. Onlar 
orada temelli 
kalıcıdırlar. 

İmana ermiş olup 
doğru ve yararlı iş-
ler yapanlara ge-
lince, sürekli içinde 
kalmak üzere cen-
neti hak edenler de 
işte bunlardır. 

2. 
إِذِْ,, 83 ْذن ا    hani=و      biz,,almıştık=أ خ 

    oğullarından=ب نِي    bir,,söz=ِميث اقِ 

ائِيلِ      İsrail=إِْسر 

ت ْعب د ونِ ,,لِ  =kulluk,,etmeyeceksiniz    

    Allah’tan=اّلَل ِ    başkasına=إِلَِ

اِلد ْينِِ بِاْلو      anaya-babaya=و 

    iyilik,,edeceksiniz=إِْحس انًا

ِذي اْلق ْرب ىَِٰ,,و  =yakınlara    

ىَِٰ اْلي ت ام      yetimlere=و 

س اِكينِِ اْلم      yoksullara=و 

ق ول وا     insanlara=ِللنَاِسِ    söyleyin=و 

ْسنًا وا    güzel,,söz=ح  أ قِيم      kılın=و 

ة ِ آت وا    namazı=الَصَل      verin=و 

    sonra=ث مَِ    zekatı=الَزك اة ِ

لَْيت مِْ     hariç=إِلَِ    döndünüz=ت و 

    siz=ِمْنك مِْ    pek,,azınız=ق ِليًَلِ

أ ْنت مِْ ْعِرض ونِ ,,و  م  =hala,,yüz,,çevirip,,dur

uyorsunuz 

Hani biz İsrailo-
ğullarından 
´Allah´dan başka 
bir şeye tapma-
yınız, ana- ba-
baya, akrabalara 
yetimlere ve 
yoksullara iyilik 
ediniz, namazı 
kılınız, zekâtı ve-
riniz» diye söz 
almıştık. Fakat 
sonra küçük bir 
azınlık dışında 
bu sözünüzden 
döndünüz. Hâlâ 
da bu dönekliği 
sürdürüyorsu-
nuz. 

Hani İsrail oğulla-
rından Bizler: "Al-
lah'tan başkasına 
tapmayacaksınız, 
sonra analarınıza, 
babalarınıza, ök-
süzlere, bîçârelere 
iyilik edin, insanla-
ra iyi söyleyin, na-
mazı kılın, zekâtı 
verin" diye misak 
almıştık. Böyle 
iken tuttunuz da 
pek azınız müs-
tesna olarak sözü-
nüzden döndünüz 
ki sizler zaten ah-
dinden yüz çevirici-
lersiniz. 

Hani, İsrailo-
ğullarından; 
Allah´tan baş-
kasına ibadet 
etmeyin; ana-
ya, babaya, 
akrabalara, 
yetimlere, 
yoksullara iyi-
lik yapın. İn-
sanlara güzel-
likle söyleyin, 
namaz kılın 
zekat verin di-
ye söz almış-
tık. Sonra pek 
azınız müs-
tesna yüz çe-
virdiniz. Ve siz 
hala yüz çevi-
renlerdensiniz. 

Ve bir zaman, (ey) 
İsrailoğulları, (siz-
den) şu (konular-
da) kesin taahhüt 
almıştık: Allah'tan 
başkasına kulluk 
etmeyeceksiniz; 
akraba ve ebevey-
ninize, yetimlere ve 
fakirlere iyilik ya-
pacaksınız; bütün 
insanlarla güzellik-
le konuşacaksınız; 
namazlarınızda 
dikkatli ve devamlı 
olacaksınız ve kar-
şılıksız yardımda 
bulunacaksınız. 
Ama, birkaçınız dı-
şında bu sözünüz-
den döndünüz: za-
ten siz, inatçı, is-
yankar bir topluluk-
sunuz! 

2. 
إِذِْ.. 84 ْذن ا    hani=و      almıştık=أ خ 

    sizden..kesin..söz=ِميث اق ك مِْ

ت ْسِفك ونِ ..لِ  =dökmeyeceksiniz    

ك مِْ اء      birbirinizin..kanını=ِدم 

لِ  ونِ ..و  ت ْخِرج  =çıkarmayacaksınız    

    birbirinizi=أ ْنف س ك مِْ

ِدي اِرك مِْ..ِمنِْ =yurtlarınızdan    َِث م=sonra    

ْرت مِْ     kabul..etmiştiniz=أ ْقر 

أ ْنت مِْ د ونِ ..و  ت ْشه  =buna..siz..şahidsiniz 

Hani birbirinizin 
kanını dökme-
yeceksiniz, birbi-
rinizi yurtlarınız-
dan sürmeye-
ceksiniz diye de 
sizden söz al-
mıştık. Kendi ta-
nıklığınızla bunu 
kabul etmiştiniz. 

Hani, Bizler birbir-
lerinizin kanlarınızı 
dökmeyeceğinize, 
birbirlerinizi yurtla-
rınızdan çıkarma-
yacağınıza sizler-
den misak almış-
tık. Evet, sizler bu-
nu kabul ettiniz, 
kabul ettiğinize de 
şahit oldunuz. 

Hani; bir de 
kanınızı dök-
meyin, birbiri-
nizi yurdunuz-
dan sürmeyin 
diye söz al-
mıştık, sonra 
bunu ikrar et-
tiniz ve şahid 
de oldunuz. 

O zaman, birbirini-
zin kanını dökme-
yeceğinize, birbiri-
nizi yurtlarınızdan 
sürmeyeceğinize 
dair kesin söz al-
mıştık sizden, siz 
de kabul etmiştiniz; 
ve (şimdi de) buna 
şahitlik yapıyorsu-
nuz. 

2. 
ءِِ   Ama=ث مَِ,, 85 ل  ؤ      siz=أ ْنت ْمه َٰ

    öldürüyorsunuz=ت ْقت ل ونِ 

    birbirinizi=أ ْنف س ك مِْ

ونِ  ت ْخِرج      çıkarıyorsunuz=و 

    sizden=ِمْنك مِْ    bir,,grubu=ف ِريقًا

ِدي اِرِهمِْ,,ِمنِْ =yurtlarından    

ونِ ت ظ اهِ  ر  =birleşiyorsunuz    

ل ْيِهمِْ ثْمِِ    onlara,,karşı=ع      günah=بِاْْلِ

انِِ اْلع ْدو      ve,,düşmanlıkla=و 

إِنِْ ي أْت وك مِْ,,و  =size,,geldiklerinde    

ىَِٰ     esir,,olarak=أ س ار 

fidyelerini,,veriyor,,(kurtarıyor)su=ت ف اد وه مِْ

nuz     ِه و َرمِ ,,و  ح  م  =yasaklanmış,,iken    

ل ْيك مِْ     size=ع 

ْمِ  ه  اج      onları,,çıkarmak=إِْخر 

Buna rağmen bi-
ribirinizi öldürü-
yor ve içinizden 
bazılarını yurtla-
rından sürüyor, 
onlara karşı gü-
nah ve zulüm iş-
lemek için ara-
nızda işbirliği 
yapıyorsunuz. 
Onları sürgüne 
göndermeniz 
yasaklandığı 
halde sürgüne 
gönderiyorsu-
nuz, sonra size 
esir olarak gel-
dikleri taktirde 
fidye vererek 
kendilerini kurta-
rıyorsunuz. Yok-
sa siz kitabın bir 
kısmına inanıp 
bir kısmını inkâr 
mı ediyorsunuz? 
Oysa içinizden 
böyle yapanların 
cezası dünya 
hayatında peri-
şanlıktan başka 

Öyle iken, heyhat, 
sizler o adamlarsı-
nız ki yine sonun-
da birbirlerinizi öl-
dürüyorsunuz. İçi-
nizden bir cemaati 
isyan ile, zulm ile 
aleyhlerine birleşi-
yorsunuz da, yurt-
larından çıkarıyor-
sunuz. Bununla 
beraber esir olarak 
sizlere gelirlerse 
fidye verip kurtarı-
yorsunuz. Halbuki 
yurtlarından çıka-
rılmaları da üzeri-
nize haram idi. Siz-
ler yoksa Kitab'ın 
bir kısmına inanı-
yor da bir kısmını 
inkâr mı ediyorsu-
nuz? Bunu işleyen-
lerinizin cezası 
dünya diriliğinde 
rüsvay olmaktan 
başka ne olabilir? 
Kıyamet gününde 
ise azabın en deh-
şetlisine atılacak-

Sonra sizler; 
birbirinizi öldü-
ren, aranızdan 
bir takımını 
yurtlarından 
süren, onlara 
karşı günah 
ve düşmanlık-
la birleşen, 
onları (yurtla-
rından) çıkar-
mak haram kı-
lınmışken esir 
olarak geldik-
lerinde fidye-
leşmeye kal-
kan kimseler-
siniz. Yoksa 
kitabın bir 
kısmına inanıp 
bir kısmını in-
kar mı ediyor-
sunuz? Siz-
den böyle ya-
panın cezası; 
dünya haya-
tında rezil ol-
maktan başka 
birşey değildir. 
Kıyamet gü-

Buna rağmen yine 
sizlersiniz birbirinizi 
katleden ve -
kesinlikle yasak-
lanmış olduğu hal-
de- kendi halkınız-
dan bir kısmını 
yurtlarından süren, 
onlara karşı gü-
nahkarlık ve nefret-
te yarışıp yardım-
laşan ve esir olarak 
elinize düştüklerin-
de onları ancak 
fidye alarak bıra-
kan! Böyle yapa-
rak, ilahi kelamın 
bir kısmına inanı-
yor, diğer kısmını 
inkar mı ediyorsu-
nuz? Öyleyse bilin 
ki, içinizden böyle 
yapanların karşılı-
ğı, bütün dünya 
hayatında zilletten 
ve Kıyamet Günü 
en acıklı azaba uğ-
ratılmaktan başka 
bir şey olmayacak-
tır. Zira Allah, yap-
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    yoksa,,siz,,inanıyor,,da=أ ف ت ْؤِمن ونِ 

    Kitabın=اْلِكت ابِِ    bir,,kısmına=بِب ْعِضِ

ونِ  ت ْكف ر      inkâr,,mı,,ediyorsunuz=و 

ا    bir,,kısmını=بِب ْعض  ِ     ?nedir=ف م 

اءِ  ز  نِْ    cezası=ج      kimsenin=م 

ِلكِ     yapan=ي ْفع لِ      bunu=ذ َٰ

    başka=إِلَِ    sizden=ِمْنك مِْ

    rezil,,olmaktan=ِخْزيِ 

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında     ِالدُّْني ا=dünya    

ي ْومِ  ةِِ    gününde,,de=و      kıyamet=اْلِقي ام 

دُّونِ      onlar,,itilirler=ي ر 

ش د ِِأ ِ,,إِل ىَِٰ =en,,şiddetlisine    

ا    azabın=اْلع ذ اِبِ  م      değildir=و 

    bilmez=بِغ افِلِ     Allah=اّلَل ِ

ل ونِ ,,ع َما ت ْعم  =yaptıklarınızı 

birşey değildir. 
Onlar Kıyamet 
günü de en ağır 
azaba çarpıla-
caklardır. Allah 
yaptıklarınızdan 
habersiz değildir. 

lar. Allah işledikle-
rinizden gafil değil. 

nünde ise on-
lar, azabın en 
şiddetlisine 
uğratılırlar. Al-
lah, yaptıkları-
nızdan gafil 
değildir. 

tıklarınızdan gafil 
değildir. 

2. 
86 .. ئِكِ      İşte..onlar=أ ول َٰ

ا..الَِذينِ  و  اْشت ر  =satın..alan..kimselerdir    

ي اة ِ     dünya=الدُّْني ا    hayatını=اْلح 

ةِِ      ahireti..verip=بِاْْلِخر 

ِ فَفِ ..ف َل  ي خ  =hiç..hafifletilmez    

مِ  ْنه      azab=اْلع ذ ابِ     onlardan=ع 

ه مِْ ل  ونِ ..و  ر  ي ْنص  =ve..onlara..hiç..yardı

m..edilmez 

Bunlar Ahiret 
karşılığında 
dünya hayatını 
satın almış kim-
selerdir. Bu yüz-
den onların ne 
azabı hafifletile-
cek ve ne de 
kendilerine yar-
dım edilecektir. 

İşte bunlar o kim-
seler ki dünya diri-
liğini âhiret paha-
sına aldılar, onun 
için ne azapları ha-
fifleştirilecek, ne 
kendilerine bir ta-
raftan imdad 
imkânı olacak. 

İşte onlar, ahi-
rete karşı 
dünya hayatı-
nı satın almış 
olanlardır. Bu 
yüzden kendi-
lerinden azab 
kaldırılıp, ha-
fifletilmeye-
cek, yardım 
da yapılmaya-
caktır. 

Ahiret hayatı karşı-
lığında bu dünya 
hayatını satın alan-
lar var ya, işte böy-
lelerinin azabı ha-
fifletilmeyecek ve 
onlara yardım 
edilmeyecektir. 

2. 
ل ق دِْ,, 87     verdik=آت ْين ا    Andolsun=و 

وس ى     Kitabı=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

ق ِ فَْين او  =birbiri,,ardınca,,gönderdik    

ب ْعِدهِِ,,ِمنِْ =arkasından    

س ِلِ  آت ْين ا    peygamberler=بِالرُّ     verdik=و 

    oğlu=اْبنِ     Îsa’ya=ِعيس ى

ْري مِ      açık,,deliller=اْلب ي ِن اتِِ    Meryem=م 

أ يَْدن اه ِ     ve,,onu,,destekledik=و 

وحِِ ِس ِاْلق د ِ,,بِر  =Ruh’ül-

Kudüs,,(Cebrail),,ile    ا     ?öyle,,mi=أ ف ك لَم 

ك مِْ اء      size,,gelse=ج 

س ولِ  ا    bir,,peygamber=ر      şey,,ile=بِم 

ىَِٰ,,لِ  ت ْهو  =istemediği    

    canınızın=أ ْنف س ك مِ 

    büyüklük,,taslayarak=اْست ْكب ْرت مِْ

مِْك ذَْبت ِ    kimini=ف ف ِريقًا =yalanlayacak    

ف ِريقًا     kimini,,de=و 

 öldüreceksiniz=ت ْقت ل ونِ 

Andolsun ki biz 
Musa’ya kitap 
verdik. Ondan 
sonra da birbiri 
ardınca pey-
gamberler gön-
derdik. Meryem 
oğlu İsa’ya da 
beyyineler ver-
dik. Ve onu Ruh-
ul-Kudüs ile 
te’yid ettik. De-
mek bir pey-
gamber ne vakit 
size gönüllerini-
zin hoşlanmadı-
ğı bir şeyi getirir-
se, kibirlenmek 
isteyeceksiniz de 
kiminiz tekzip 
edecek, kiminiz 
de öldüreceksi-
niz öyle mi?.. 

Bizler Mûsa'ya 
Tevrat'ı verdik. 
Kendisinden sonra 
da izince giden 
peygamberler 
gönderdik. Hele 
Meryem'in oğlu 
İsa'yı pek açık mu-
cizelere mazhar et-
tik. Onu Ruhülkuds 
ile müeyyed kıldık. 
Nasıl? Herhangi 
bir peygamber ne-
fislerinizin arzu 
etmeyeceği 
ahkâmı sizlere teb-
liğ edince boyun 
eğmez de nebîlerin 
kimine yalancı der, 
kimini de öldürür 
müsünüz? 

Andolsun ki, 
biz Musa´ya 
kitab verdik. 
Ondan sonra 
da birbiri ar-
dınca pey-
gamberler 
gönderdik. 
Meryem oğlu 
İsa´ya da bey-
yineler verdik. 
Ve onu ruh´ül-
Kudüs ile des-
tekledik. De-
mek, bir pey-
gamber size 
ne zaman gö-
nüllerinizin 
hoşlanmadığı 
bir şeyi getirir-
se, kibirlen-
mek isteye-
ceksiniz de; 
kimini yalanla-
yarak, kimini 
de öldürecek-
siniz öyle mi? 

Biz Musa'ya ilahi 
kelamı bahşettik ve 
birbiri ardınca O'nu 
izleyen elçiler gön-
derdik: Meryem oğ-
lu İsa'ya da hakika-
tin tüm kanıtlarını 
vahy ettik ve O'nu 
kutsal ilham ile 
güçlendirdik. (Ama) 
ne zaman bir elçi 
hoşunuza gitme-
yen bir şey getir-
diyse küstahlıkla 
haddi aşarak bir 
kısmını öldürdünüz 
ve diğerlerini ya-
lanladınız, öyle de-
ğil mi? 

2. 
ق ال وا.. 88     kalblerimiz=ق ل وب ن ا    dediler=و 

    bilakis=ب لِْ    perdelidir=غ ْلف  ِ

مِ ل ِ ع ن ه  =onları..lanetlemiştir    ِ اّلَل=Allah    

    inkârlarından..dolayı=بِك ْفِرِهمِْ

    artık..çok..az=ف ق ِليًَلِ

ا ي ْؤِمن ونِ ..م  =inanırlar 

Yahudiler; 
«Kalplerimiz kı-
lıflıdır» dediler. 
Hayır, yalnız 
kâfir oldukların-
dan dolayı Allah 
onları lânetledi. 
Onların pek azı 
iman eder. 

Sonra da "Bizim 
kalplerimiz perde-
lidir" dediler, öyle 
değil. Küfre sap-
maları yüzünden 
Allah onları rahme-
tinin harîminden 
kovdu. Onun için 
imanları hiç dene-
cek gibi. 

Dediler ki; bi-
zim kalblerimiz 
perdelidir. Öy-
le değil, Allah 
küfürlerinden 
dolayı onları 
la´netlemiştir. 
Onların pek 
azı inanırlar. 

Ama onlar: Kalple-
rimiz zaten bilgi ile 
dolu! derler. Hayır, 
bilakis Allah, onları 
hakikati kabullen-
meyi reddettikleri 
için gözden çıkar-
mıştır. Zira onlar 
sadece basmakalıp 
birkaç şeye inanır-
lar. 

2. 
ل َما,, 89     Ne,,zaman,,ki=و 

ه مِْ اء      onlara,,geldi=ج 

    bir,,Kitap,,(Kur’an)=ِكت ابِ 

ِعْندِِ,,ِمنِْ =katından    ِِاّلَل=Allah    

قِ  د ِ ص      doğrulayıcı=م 

ا مِْ,,ِلم  ع ه  م  =yanlarında,,bulunan,,(Tevrat)ı    

ك ان وا ق ْبلِ ,,ِمنِْ    halde=و  =daha,,önce    

ونِ      yardım,,istedikleri=ي ْست ْفتِح 

    karşı=ع ل ى

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    

ه مِْ,,ف ل َما اء  ج  =kendilerine,,gelince    

ا ف وا,,م  ع ر  =o,,bildikleri,,(Kur’an)    

وا     onu=بِِهِ     inkâr,,ettiler=ك ف ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ    artık,,laneti=ف ل ْعن ة ِ

اْلك افِِرينِ ,,ع ل ى =inkârcıların,,üzerine,,ols

un! 

Onlara Allah ka-
tından elleri al-
tındaki Tevrat´ı 
onaylayan bir ki-
tap (Kur´an) ge-
lince - ki, daha 
önce kâfirlere 
karşı zafer ka-
zanmak istedik-
leri halde öte-
denberi bilip 
durdukları bu ki-
tap kendilerine 
gelince- onu 
inkâr ettiler. Al-
lah´ın lâneti 
kâfirlerin üzeri-
nedir. 

Bunlara ellerindeki 
Tevrat'ı teyid eder 
Kur'an geldiği za-
man inkâr ettiler. 
Halbuki evvelce 
müşriklere karşı 
Allah'tan imdad is-
tiyorlardı, işte o 
pek iyi tanıdıkları 
imdâd-ı ilâhî kendi-
lerine gelince inkâr 
ettiler. Allah'ın 
rahmet-i harîmin-
den kovulmak 
kâfirler içindir. 

Ne zaman ki; 
Allah´ın katın-
dan, kendile-
rinde olanı 
tasdik eden ki-
tab geldi, on-
lar bundan 
önceki küfre-
denlere karşı 
kendilerine 
yardım gel-
mesini bekler-
lerken, bildik-
leri gelince 
onu inkar etti-
ler. Allah´ın 
la´neti kafirle-
rin üzerinedir. 

Ve ne zaman Allah 
katından onlara, 
halen sahip olduk-
ları hakikati tasdik 
eden bir (yeni) va-
hiy geldiyse, daha 
önce, hakikati inka-
ra şartlanmış olan-
lara karşı üstün 
gelmek için yalva-
rıp yakardı(klarını 
çarçabuk unutarak) 
daha önce tanıdık-
ları (hakikati) bu 
defa inkara kalkış-
tılar. Ve Allah'ın la-
neti, hakikati inkar 
eden herkesin üze-
rindedir. 

2. 
ا.. 90     ne..kötüdür=بِئْس م 

ْوا بِهِِ..اْشت ر  =sattıkları..şey    

مِْ     kendilerini=أ ْنف س ه 

وا..أ نِْ ي ْكف ر  =inkâr..etmek..için    

ا لِ ..بِم  أ ْنز  =indirdiği..şeyi    ِ اّلَل=Allah’ın    

    çekemeyerek=ب ْغيًا

لِ ..أ نِْ ي ن ز ِ =(vahiy)..indirmesini    

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =lütfundan    

نِْ..ع ل ىَِٰ ي ش اءِ ..م  =dilediğine    

ِعب اِدِهِ ..ِمنِْ =kullarından    

وا بِ     uğradılar=ف ب اء      gazab=بِغ ض 

ب ِ     üstüne=ع ل ىَِٰ     gazaba=غ ض 

ِلْلك افِِرينِ      İnkâr..edenler..için=و 

Onlar Allah´ın 
kendi bağışı ola-
rak dilediği kulu-
na vahiy indir-
mesini çekeme-
yerek O´nun in-
dirdiği kitabı 
inkâr etmekle 
benliklerini ne 
kötü şey karşılı-
ğında sattılar da 
katmerli gazaba 
uğradılar! Kâfir-
leri alçaltıcı bir 
azap beklemek-
tedir. 

Allah'ın, kendi faz-
lını (ihsanını = 
vahyini = lütfunu = 
keremini) kulların-
dan dilediğine in-
dirmesini kıskanıp 
da Allah'ın indirdi-
ğini inkâr etmeleri 
nefislerinin helâki 
pahasına aldıkları 
ne çirkin bir âkıbet-
tir ki bu suretle ga-
zap üzerine gaza-
ba uğradılar. Kâfir-
ler için kendilerini 
zelîl edecek azap 
var.  

Nefislerini ne 
kötü şeye de-
ğişip sattılar. 
Allah´ın kulla-
rından diledi-
ğine fazlından 
indirmesine 
hased ederek 
Allah´ın indir-
diğini inkar et-
tiler ve gazab 
üstüne gaza-
ba uğradılar. 
Küfredenlere 
alçaltıcı bir 
azab vardır. 

Allah'ın lütfunu di-
lediği kuluna bah-
şetmesini kıskana-
rak Allah'ın indirdi-
ği hakikati inkar 
etmeleri ve böylece 
kendilerini kaptır-
dıkları şu (boş gu-
rur) ne kötü! Onlar 
böylece Allah'ın 
gazabını tekrar tek-
rar hak ettiler. Ve o 
hakikati inkar 
edenler için hazır-
lanmış utanç verici 
bir azap vardır. 
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ِهينِ     bir..azab..vardır=ع ذ ابِ   alçaltıcı=م 

2. 
إِذ ا,, 91     denildiği=قِيلِ     zaman=و 

مِْ     inanın=آِمن وا    onlara=ل ه 

ا لِ ,,بِم  أ ْنز  =indirdiği,,şeye    ِ اّلَل=Allah’ın    

    inanırız=ن ْؤِمنِ     derler=ق ال وا

ا أ ْنِزلِ ,,بِم  =indirilene    ل ْين ا     bize=ع 

ونِ  ي ْكف ر      inkâr,,ederler=و 

ا ه ِ,,بِم  اء  ر  و  =ondan,,sonra,,geleni    

ه وِ  قُِّ    halbuki,,o=و      haktır=اْلح 

قًا د ِ ص      doğrulayan=م 

ا ْمِ ,,ِلم  ع ه  م  =yanlarında,,bulunanı    

    de,,ki=ق لِْ

ت ْقت ل ونِ ,,ف ِلمِ  =neden,,öldürüyordunuz?    

    Allah’ın=اّلَلِِ    peygamberlerini=أ ْنبِي اءِ 

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =daha,,önce    ِْإِن=gerçekten    

ْؤِمنِينِ     idiyseniz=ك ْنت مِْ  inanıyor=م 

Onlara ´Allah´ın 
indirdiğine ina-
nın» denildiği 
zaman; «Biz sa-
dece bize indiri-
lene inanırız» 
derler ve ellerin-
deki Tevrat´ı 
doğrulayıcı hakk 
bir kitap olduğu 
halde Tevrat´tan 
başkasına 
inanmazlar. On-
lara de ki; «Ma-
dem ki, inanı-
yordunuz daha 
önce Allah´ın 
peygamberini ni-
ye öldürdünüz? 

Onlara "Allah'ın in-
dirdiğine iman 
edin" denilince, 
"Bizler kendimize 
ne indirildi ise ona 
inanırız" derler de, 
ondan sonra gelen 
Kur'an'ı beraberle-
rindeki Tevrat'ı te-
yid ederek inen 
hak kitap olmasıyla 
beraber inkâr eder-
ler. Kendilerine de 
ki: "Tevrat'a iman 
etmişseniz neden 
vaktiyle Allah'ın 
peygamberlerini 
öldürüyordunuz?" 

Bir de onlara 
Allah´ın indir-
diğine inanın, 
denilince; biz, 
bize indirilene 
inanırız derler. 
Ondan başka-
sını inkar 
ederler. Hal-
buki o bera-
berlerindekini 
tasdik eden bir 
kitabdır. De ki: 
İnanmış kim-
seler idiyseniz 
neden daha 
önce, Allah´ın 
peygamberle-
rini öldürüyor-
dunuz? 

Nitekim onlara: Al-
lah'ın indirdiğine 
inanın! denildiğin-
de, Biz (yalnızca) 
bize indirilene ina-
nırız! diye cevap 
verirler; ve zaten 
bildikleri bir gerçeği 
tasdik ve teyit eden 
bir hakikat bile ol-
sa, sonra gelen her 
haberi inkar eder-
ler. De ki: Madem 
(gerçek) müminler 
idiniz neden Al-
lah'ın önceki pey-
gamberlerini öldür-
dünüz? 

2. 
ل ق دِْ.. 92 ك مِْ    Andolsun=و  اء      size..gelmişti=ج 

وس ىَِٰ     Musa=م 

    sonra=ث مَِ    apaçık..delillerle=بِاْلب ي ِن اتِِ

ْذت مِ      edinmiştiniz..(ilah)=اتَخ 

ب ْعِدهِِ..ِمنِْ    buzağıyı=اْلِعْجلِ  =ardından    

أ ْنت مِْ ونِ ..و  ظ اِلم  =zalimler..olarak 

Musa size muci-
zeler ile geldi. 
Siz ise onun 
yokluğunda bu-
zağıya taptınız. 
Sizler öyle zalim-
lersiniz! 

Sizlere Mûsa o ka-
dar açık mucizeler 
göstermişken, tut-
tunuz da arkasın-
dan nefsinize zul-
mederek danayı 
ilâh edindiniz. 

And olsun ki, 
Musa size 
apaçık deliller-
le geldi. Sonra 
ardından bu-
zağıyı Rabb 
edindiniz. Ve 
siz zalimlersi-
niz. 

Gerçekten Musa 
size hakikatin tüm 
kanıtları ile gelmişti 
(ama) O'nun yok-
luğunda hemen (al-
tın) buzağıya tap-
maya başlamış ve 
böylece haince bir 
davranış içine gir-
miştiniz. 

2. 
إِذِْ,, 93 ْذن اأ خِ     hani,,bir,,zaman=و  =almıştık    

    kesin,,sözünüzü=ِميث اق ك مِْ

ف ْعن ا ر      ve,,kaldırmıştık=و 

    Tur(dağın)ı=الطُّورِ     üzerinize=ف ْوق ك مِ 

ذ وا ا    tutun=خ      şeyi=م 

    kuvvetle=بِق َوة ِ    size,,verdiğimiz=آت ْين اك مِْ

ع واِ  اْسم      dinleyin,,(demiştik)=و 

اق ال و =dediler    س ِمْعن ا=dinledik    

ْين ا ع ص      ve,,isyan,,ettik=و 

أ ْشِرب وا     içirildi=و 

ق ل وبِِهمِ ,,فِي =,,kalblerine    

    buzağı,,(sevgisi)=اْلِعْجلِ 

    de,,ki=ق لِْ    inkârlarıyla=بِك ْفِرِهْمِ 

ا     ne,,kötü,,şey=بِئْس م 

ك مِْ ر  بِهِِ,,ي أْم  =size,,emrediyor    

ان ك مِْ     eğer=إِنِْ    imanınız=إِيم 

ْؤِمنِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  inanan,,kimseler=م 

Hani sizden ke-
sin söz almıştık; 
Tur´u üzerinize 
kaldırarak «Size 
verdiğimizi kuv-
vetle tutun ve 
dinleyin» dedik. 
Onlar ise «Din-
ledik ve karşı 
geldik» dediler. 
Kâfirlikleri yü-
zünden buzağı 
sevgisi kalpleri-
ne iyice işledi. 
De ki; «Eğer 
inanıyor idiyse-
niz, imanınız si-
ze ne kötü işler 
emrediyor! 

Hani sizlerden mi-
sak almış ve Tûr'u 
üzerinize kaldır-
mıştık; "Gönderdi-
ğimiz Kitab'a dört 
elle sarılın, emirle-
rimizi dinleyin" 
demiştik. "Dinledik, 
kulak vermedik" 
dediler. Dana, kü-
fürleri yüzünden 
kalplerinin zerrâtı-
na kadar işlemiş. 
Onlara de ki: "Tev-
rat'a gerçekten 
inanmışlarsanız 
imanınız sizlere ne 
çirkin şeyler emre-
diyor!" 

Hani; size 
verdiğimiz şeyi 
kuvvetle tutun 
ve dinleyin, 
diye Tur´u te-
penize dikmiş 
ve sizden mi-
sak almıştık. 
İşittik ve karşı 
geldik dediler 
ve küfürleri 
yüzünden bu-
zağı sevgisi 
kalblerine sin-
dirildi. Eğer 
inananlardan-
sanız, inancı-
nız size ne kö-
tü şey emredi-
yor? de. 

Biz o zaman, Sina 
Dağı'nı üzerinize 
şahit tutarak, Size 
emanet ettiğimiz 
şeye (bütün) gücü-
nüzle sarılın ve 
ona kulak verin! 
(diyerek) sizden 
kesin bir taahhüt 
almıştık. (Bütün bu 
hatırlatmalara 
rağmen) onlar; Din-
ledik, ama itaat 
etmiyoruz! derler. 
Zira, hakikati red-
detmeleri yüzün-
den bunların kalp-
lerini (altın) buzağı 
sevgisi kaplamıştır. 
De ki: Ne kötü (şu) 
inancınızın sizi yö-
nelttiği (şey)! Eğer 
gerçekten bir şey-
lere inanıyorsanız. 

2. 
    eğer=إِنِْ    de..ki=ق لِْ.. 94

ل ك مِ ..ك ان تِْ =yalnız..size..ait..ise    

ة ِ    yurdu=الدَارِ      ahiret=اْْلِخر 

    Allah=اّلَلِِ    katında=ِعْند ِ

ةًِ اِلص      gerçekten=خ 

النَاِسِ..د ونِِ..ِمنِْ =kimsenin..değil..de    

ا نَو      haydi..temenni..edin=ف ت م 

ْوتِ      eğer=إِنِْ    ölümü=اْلم 

    iseniz=ك ْنت مِْ

اِدقِينِ   sözünüzde..doğru=ص 

De ki; «Eğer id-
dia ettiğiniz gibi 
Allah katında 
Ahiret yurdu 
başka hiç kim-
senin değil de 
sırf sizin ise o 
halde iddianızda 
samimi iseniz 
ölümü temenni 
edin.» 

Kendilerine şöyle 
söyle: "Madem ki 
Allah'ın indinde 
son yurt (Cennet) 
başkalarının de-
ğilmiş de yalnız 
sizlerin imiş, dava-
nızda sâdık iseniz 
haydi ölümü isteyin 
görelim. 

De ki; Allah 
katında ahiret 
yurdu başka-
larının değil 
de yalnız sizin 
ise, bu iddiada 
samimi iseniz 
haydin, ölümü 
isteyin. 

De ki: Eğer Allah 
katındaki ahiret 
hayatı, başka hiç 
kimseye değil de 
yalnız size mahsus 
ise ve kanaatinizde 
samimi iseniz o 
zaman ölümü arzu-
lamanız gerekmez 
mi? 

2. 
95 ,, ل نِْ نَْوه ِ,,و  ي ت م  =fakat,,ölümü,,istemezler    

    asla=أ ب دًا

ا تِْ,,بِم  ق دَم  =yapıp,,sunduğu,,işlerden,,dola

yı     ِأ ْيِديِهْم=ellerinin    ِ اّلَل     Allah=و 

ِليمِ  الَظاِلِمينِ بِِ    bilir=ع  =zalimleri 

Oysa onlar kendi 
elleri ile işlemiş 
oldukları kötülük-
lerden dolayı 
ölümü kesinlikle 
istemezler. Hiç 
şüphesiz, Allah 
zalimleri bilir. 

Heyhat. Ellerinden 
çıkan işler durur-
ken onu hiçbir za-
man isteyemezler. 
Allah zâlimleri bili-
yor. 

Önceden elle-
rinin kazandı-
ğından dolayı, 
onlar hiçbir 
zaman onu is-
teyemezler, 
Allah zalimleri 
hakkıyla bilir. 

Ama kendi elleriyle 
yapıp ettikleri orta-
dayken bunu hiçbir 
zaman temenni 
etmeyecekler: Al-
lah zalimleri her 
halleriyle bilmekte-
dir. 

2. 
96 .. ل ت ِجد ِ نَه مِْو  =onları..bulursun    

صِ      en..düşkünü=أ ْحر 

ي اة ِ..ع ل ىَِٰ    insanların=النَاِسِ ح  =hayata    

ِمنِ  ك واِ ..الَِذينِ ..و  أ ْشر  =ortak..koşanlard

an..bile    ُِّد د ه مِْ    ister=ي و      her..biri=أ ح 

ي ع َمرِ ..ل وِْ =yaşatılmasını     ِأ ْلف=bin    

ن ةِ      yıl=س 

ا م  ْحِزِحهِِ..ه وِ ..و  ز  بِم  =onu..uzaklaştıra

cak..değildir     ِاْلع ذ ابِِ..ِمن =azabdan    

ي ع َمر ِ ..أ نِْ =oysa..yaşamak    ِ اّلَل     Allah=و 

    görüyor=ب ِصيرِ 

ا ل ونِ ..بِم  ي ْعم  =yaptıklarını 

Onları, insanla-
rın hayata en 
düşkünü, puta 
tapanlardan bile 
daha tutkunu 
olarak bulacak-
sın. Her biri ister 
ki, bin yıl yaşatıl-
sın. Oysa uzun 
yaşamak kendi-
lerini azaptan 
kurtaracak de-
ğildir. Hiç şüp-
hesiz, Allah on-
ların yaptıklarını 
görüyor. 

Kasem ederim ki, 
onları insanlar ara-
sında hayata en 
haris, hatta müşrik-
lerden de haris bu-
lacaksın. Herbiri 
bin sene yaşama-
ya hevesli. Halbuki 
yaşamak onu 
azaptan uzaklaştı-
racak değil. Allah 
işlediklerini görü-
yor. 

And olsun ki; 
onları, insan-
lardan şirk ko-
şanlardan da-
ha çok hayata 
düşkün bula-
caksın. Onlar-
dan herbiri bin 
yıl ömür veril-
mesini ister. 
Halbuki çok 
yaşatılması 
onu azabtan 
uzaklaştıracak 
değildir. Allah 
onların ne 
yaptığını hak-
kıyla görendir. 

Ve sen onları baş-
kalarından daha ih-
tirasla hayata sa-
rılmış göreceksin, 
hatta Allah'tan 
başkasına ilahlık 
yakıştırmaya şart-
lanmış olanlardan 
bile daha çok onla-
rın her biri binlerce 
yıl yaşamak ister; 
halbuki uzun ya-
şaması, böyle birini 
(ahirette) azaptan 
kurtarmaz; zira Al-
lah onun bütün ya-
pıp ettiklerini gör-
mektedir. 

2. 
نِْ    de,,ki=ق لِْ,, 97     kim=م 

اع د ِ    ise,,(bilsin,,ki)=ك انِ  وًّ =düşman    

    şüphesiz,,o=ف إِنَه ِ    Cebrail’e=ِلِجْبِريلِ 

    onu,,indirmiştir=ن َزل ه ِ

ق ْلبِكِ ,,ع ل ىَِٰ =kalbine    ِِبِإِْذن=izniyle    

    Allah’ın=اّلَلِِ

قًا د ِ ص      doğrulayıcı,,olarak=م 

ا ي د ْيهِِ,,ب ْينِ ,,ِلم  =kendinden,,öncekileri    

De ki; «Kim Ceb-
rail´e düşman 
olursa - ki O Al-
lah´ın izni ile 
Kur´an´ı, O´na 
inanmayanın el-
leri arasındaki 
Tevrat´ı onayla-
yıcı, müminlere 
yol gösterici ve 
müjde kaynağı 
olarak senin kal-
bine indirdi : 

Onlara söyle: 
"Kendinden evvel-
kilerini teyid ede-
rek ve mü'minlere 
hem hidayet, hem 
beşaret olarak ge-
len Kur’an’ı senin 
kalbine o indirdi di-
ye kim Cibril'e 
düşman olursa... 

De ki; kim 
Cebrail´e 
düşmansa 
(bilsin ki; ) eli-
nin önündeki-
leri tasdik 
eden, 
mü´minler için 
hidayet ve 
müjde olan 
senin kalbine 
Allah´ın izniyle 
o indirmiştir. 

(Ey peygamber, 
onlara) şunu anlat: 
Kim ki, Allah'ın iz-
niyle senin kalbine, 
önceki çağlarda in-
dirdiklerini doğrula-
yan, inananlara bir 
muştu ve rehber 
olan bu (ilahi ke-
lam)ı indirdiği için 
Cebrail'e düşman-
lık besliyorsa; 
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ه دًى     ve,,hidayet=و 

ىَِٰ ب ْشر      ve,,müjdeci=و 

ْؤِمنِينِ   inananlara=ِلْلم 

2. 
نِْ.. 98 ا    ise=ك انِ     kim=م      düşman=ع د وًّ

ِِ تِهِِ    Allah’a=ّلِلَ ئِك  َل  م      ve..meleklerine=و 

س ِلهِِ ر      ve..resullerine=و 

ِجْبِريلِ      ve..Cebrail’e=و 

ِميك الِ      şüphesiz=ف إِنَِ    ve..Mikail’e=و 

    düşmanıdır=ع د وِ     Allah..da=اّلَل ِ

 inkâr..edenlerin=ِلْلك افِِرينِ 

Evet, kim Al-
lah´a, O´nun me-
leklerine, O´nun 
peygamberleri-
ne, Cebrail´e ve 
Mikâil´e düşman 
olursa bilsin ki, 
Allah da kâfirle-
rin düşmanıdır. 

Kim Allah'a, sonra 
Allah'ın melekleri-
ne, peygamberle-
rine ve Cibril ile 
Mikail'e düşman 
olursa, bilsinler ki 
Allah o kâfirlerin 
düşmanıdır." 

Kim Allah´a, 
meleklerine, 
peygamberle-
rine, Cebrail´e 
ve Mikail´e 
düşman olur-
sa; şüphesiz 
ki, Allah´da 
kafirlerin düş-
manıdır. 

Kim ki Allah'a, 
O'nun meleklerine, 
Cebrail ve Mikail 
de dahil O'nun elçi-
lerine düşmanlık 
besliyorsa, bilsin ki 
Allah da hakikati 
inkar eden herkese 
düşmanlık besle-
mektedir. 

2. 
ل ق دِْ,, 99 ْلن ا    andolsun=و      indirdik=أ ْنز 

    ayetler=آي اتِ     sana=إِل ْيكِ 

    apaçık=ب ي ِن ات ِ 

ا م  ي ْكف رِ ,,و  =inkâr,,etmez    ا     onları=بِه 

اْلف اِسق ونِ ,,إِلَِ =fâsıklardan,,başkası 

Biz sana öyle 
gerçekler, açık-
layıcı ayetler in-
dirdik ki, onları 
sadece fasıklar 
inkâr eder. 

Yâ Muhammed! 
Bizler sana o ka-
dar açık mucizeler 
indirdik ki, iman 
sahasından uzak-
laşanlardan baş-
kası onları inkâr 
edemez. 

And olsun ki; 
biz sana apa-
çık ayetler in-
dirdik. Onları 
fasıklardan 
başkası inkar 
etmez. 

Gerçekten Biz sa-
na apaçık mesajlar 
indirdik ve onların 
gerçekliğini yoldan 
çıkmış olanlardan 
başkası inkar et-
mez. 

2. 
ا.. 100 ك لَم      ne..zaman=أ و 

    ahitle=ع ْهدًا    anlaştılarsa=ع اه د وا

    bir..grup=ف ِريقِ     ?onu..bozmadı..mı=ن ب ذ ه ِ

ْمِ      Zaten=ب لِْ    onlardan=ِمْنه 

ه مِْ     çokları=أ ْكث ر 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar 

Onlar ne zaman 
bir ahit yaptılar 
ise aralarından 
bir grup onu bo-
zup bir yana at-
madı mı? Aslın-
da onların çoğu 
inanmaz. 

Hem kendileri bi-
zim âyâtımızı inkâr 
ediyor, hem ne 
zaman bir misak 
üzerine ahd alıp 
verirlerse içlerin-
den bir cemaat 
onu kırıp atıyor, 
öyle mi? Onların 
azının değil, çoğu-
nun imandan nasi-
bi yok. 

Onlar, ne za-
man bir ahidle 
bağlandılarsa 
içlerinden bir 
güruh onu bo-
zup atmadı 
mı? Hayır, on-
ların bir çoğu 
iman etmez-
ler. 

Ne zaman (Allah'a) 
söz verdilerse ba-
zıları sözlerini (çiğ-
neyip) bir kenara 
atmadı mı? Gerçek 
şu ki, aslında onla-
rın çoğu inanmıyor. 

2. 
ل َما,, 101     ne,,zaman=و 

ه مِْ اء      onlara,,geldiyse=ج 

س ولِ  ِعْندِِ,,ِمنِْ    bir,,elçi=ر  =katından    

قِ     Allah’ın=اّلَلِِ د ِ ص      doğrulayan=م 

ا مِْ,,ِلم  ع ه  م  =yanlarındakini    ِ ن ب ذ=attılar    

    bir,,grup=ف ِريقِ 

وت واأ ِ,,الَِذينِ ,,ِمنِ  =verilenlerden    

    kitabı=ِكت ابِ     kitap=اْلِكت ابِ 

اءِ     Allah’ın=اّلَلِِ ر      arkasına=و 

    sırtlarının=ظ ه وِرِهمِْ

مِْ أ نَه      sanki,,gibi=ك 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmiyorlarmış 

Onlara Allah ka-
tından önlerin-
deki kitabı onay-
layan bir pey-
gamber gelince, 
kendilerine kitap 
verilenlerin bir 
grubu, Allah´ın 
kitabını hiç bil-
miyorlarmış gibi 
onu arkalarına 
attılar. 

İçlerine beraberle-
rindeki Tevrat'ı te-
yid edici bir pey-
gamber geldiği 
zaman vaktiyle Ki-
tap verilenlerden 
bir kısmı Allah'ın 
Kitabı'nı hiç bil-
mezlermiş gibi ar-
kalarına atıverdiler 
de 

Onlara, ne 
zaman Allah 
tarafından 
yanlarındaki 
kitabı tasdik 
edici bir pey-
gamber gel-
diyse, kendile-
rine kitab veri-
lenlerden bir 
güruh, sanki 
bilmiyormuş 
gibi, Allah´ın 
kitabını arka-
larına atıverdi. 

Ve(şimdi bile), ne 
zaman Allah'tan 
onlara halen sahip 
oldukları hakikati 
tasdik eden bir elçi 
gelse, kendilerini 
önceki çağlarda 
vahyedilen kelama 
bağlı sayanlardan 
bazısı, (O'nun de-
diklerinin) farkında 
değillermiş gibi ila-
hi kelama sırtlarını 
dönerler. 

2. 
اتَب ع وا.. 102 ا    uydular=و      şeye=م 

    uydurduğu=ت تْل و

    şeytanların=الَشي اِطينِ 

ْلكِِ..ع ل ىَِٰ م  =mülkü..hakkında    

ان ِ      Süleyman’ın=س ل ْيم 

ا م  ك ف رِ ..و  =oysa..küfre..girmedi    

انِ  ِكنَِ    Süleyman=س ل ْيم  ل َٰ     Fakat=و 

    şeytanlar=الَشي اِطينِ 

وا     küfre..girdiler=ك ف ر 

ونِ      insanlara=النَاسِ     öğreterek=ي ع ل ِم 

ْحرِ  ا    sihri=الس ِ م  أ ْنِزلِ ..و  =ve..indirileni    

ل ك ْينِِ..ع ل ى اْلم  =iki..meleğe    

وتِ     Babil’de=بِب ابِلِ      Harut=ه ار 

وت ِ  ار  م      ve..Marut..(isimli)=و 

ا م  انِِ..و  ي ع ل ِم  =onlar..öğretmezlerdi    

دِ ..ِمنِْ أ ح  =hiç..kimseye    

تَىَِٰ ي ق ولِ ..ح  =demedikçe    

ا     biz=ن ْحنِ     şüphesiz=إِنَم 

    fitneyiz=فِتْن ة ِ

ِ ت ْكف ْرِ ..ف َل  =sakın..küfre..girmeyin    

ونِ      fakat..öğreniyorlardı=ف ي ت ع لَم 

ا     bunlardan=ِمْنه م 

ا ق و..م  بِهِِ..نِ ي ف ر ِ =ayıran..şeyi    

ْرءِِ    arasını=ب ْينِ      eşi=اْلم 

ْوِجِهِ  ز      ve..karısının=و 

ا م  ينِ ..ه مِْ..و  ار ِ بِض  =ama..onlar..zarar..v

eremezler    ِِبِه=onunla    

دِ ..ِمنِْ أ ح  =hiç..kimseye    َِإِل=başka    

    Allah’ın=اّلَلِِ     izninden=بِإِْذنِِ

ي ت ع ِ ونِ و  لَم  =onlar..öğreniyorlardı    

ا ه مِْ    şeyi=م      zarar..veren=ي ض رُّ

لِ  ْمِ ..و  ي ْنف ع ه  =yarar..vereni..değil    

ل ق دِْ     andolsun=و 

وا     gayet..iyi..biliyorlardı..ki=ع ِلم 

نِِ اه ِ    kimsenin=ل م      onu..satın..alan=اْشت ر 

ا ل ه ِ..م  =yoktur    ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirette    

ق ِ ..ِمنِْ َل  خ  =bir..nasibi    

ل بِئْسِ  ا    ne..kötüdür=و      şey=م 

ْوا بِهِِ..ش ر  =sattıkları    

ْمِ      keşke=ل وِْ    kendilerini=أ ْنف س ه 

ونِ ..ك ان وا ي ْعل م  =(bunu)..bilselerdi! 

Ve onlar şeytan-
ların Süley-
man’ın mülkü 
aleyhine uydur-
dukları şeylerin 
ardına düştüler. 
Halbuki Süley-
man asla küf-
retmedi. Sadece 
şeytanlar küfret-
tiler. Onlar in-
sanlara sihri ve 
Babil’deki iki me-
leğe, Harut ile 
Marut’a indirilen-
leri öğretiyorlar-
dı. Bu iki melek 
ise: “Biz ancak 
fitneyiz, sakın 
küfretme.” de-
medikçe kimse-
ye sihir namına 
bir şey öğret-
mezlerdi. Onlar-
dan koca ile ka-
rısının arasını 
ayıracak şeyler 
öğrendiler. Hal-
buki bunlar, Al-
lah’ın izni olma-
dıkça o sihirle 
kimseye zarar 
verici değildiler. 
Onlarsa kendile-
rine zarar verip 
fayda vermeyen 
şeyleri öğreni-
yorlardı. Andol-
sun ki onlar sihri 
satın alan kimse 
için ahirette hiç-
bir nasip olma-
yacağını biliyor-
lardı. Ne fena bir 
şey karşılığında 
nefislerini sattı-
lar. Şayet bilmiş 
olsalardı? 

Süleyman'ın mülkü 
hakkında iblislerin 
uydurup okudukla-
rına uydular. Hal-
buki Süleyman 
hiçbir zaman kâfir 
değildi. Lâkin o ib-
lisler küfre daldılar. 
Halka sihri ve Ba-
bil'deki iki meleğe, 
Hârut ile Mârut'a 
indirilen şeyleri öğ-
retiyorlardı. Bu iki 
melek ise "Bizler 
ancak imtihan için 
gönderildik. Sakın 
sihri tecviz edip de 
kafir olma!" deme-
dikçe kimselere 
öğretmezlerdi. İşte 
bunlardan erkekle 
karısının arasını 
açacak şeyleri öğ-
reniyorlardı. Ancak 
o öğrendikleriyle 
Allah'ın izni olmak-
sızın kimseye za-
rar verebilir değil-
lerdi. İşte bu suret-
le kendilerine ziyan 
verecek, hiç faidesi 
olmayacak şeyleri 
öğrenmekte idiler. 
Allah'ın Kitabı pa-
hasına bunu alan-
lar için âhirette na-
sip olamayacağını, 
şüphe yok ki, bili-
yorlardı. Nefisleri-
nin helâki bedeli 
olmak üzere aldık-
ları ne çirkin bir 
şeydi! Bunu keşke 
hakkıyla bilseler-
di... 

Ve onlar şey-
tanların Sü-
leyman´ın 
mülkü aleyhi-
ne uydurduk-
ları şeylerin 
ardına düştü-
ler. Halbuki 
Süleyman as-
la küfretmedi. 
Sadece şey-
tanlar küfretti-
ler. Onlar, in-
sanlara sihri 
ve Babil´de ki 
iki meleğe; 
Harut ile Marut 
a indirilenleri 
öğretiyorlardı. 
Bu iki melek 
ise: «Biz an-
cak imtihan 
için gönderil-
dik, sakın küf-
retme. «de-
medikçe kim-
seye sihirden 
bir şey öğret-
mezlerdi. On-
lardan koca ile 
karısının ara-
sını ayıracak 
şeyler öğren-
diler. Halbuki 
bunlar, Al-
lah´ın izni ol-
madıkça o si-
hirle kimseye 
zarar verici 
değillerdi. On-
larsa kendile-
rine zarar ve-
rip fayda ver-
meyen şeyleri 
öğreniyorlardı. 
Andolsun ki, 
onlar onu sa-
tın alan kimse 
için ahirette 
hiçbir olmaya-
cağını biliyor-
lardı. Ne fena 
birşey karşılı-
ğında nefisle-
rini sattılar. 
Şayet bilmiş 
olsalardı? 

Ve (onun yerine) 
Süleyman'ın hü-
kümdarlığı sırasın-
da şeytanca niyet-
ler taşıyan kimsele-
rin telkin ede gel-
diklerine uyarlar. 
Hakikati inkar eden 
Süleyman değildi, 
ama o şeytanca ni-
yetler taşıyan kişi-
ler halka sihir öğre-
terek hakikati inkar 
ettiler; -ve onlar, 
Babil'deki iki melek 
Harut ve Marut va-
sıtasıyla ihdas edi-
lene (uyarlar)- ger-
çi bu ikili, öncelikle, 
Biz sadece ayartı-
cılar; sakın (Al-
lah'ın vahyettiği) 
hakikati inkara yel-
tenmeyin! şeklinde 
uyarıda bulunma-
dan hiç kimseye 
onu öğretmediler. 
Ve onlar, bu ikili-
den, karı koca ara-
sında nasıl huzur-
suzluk çıkarılaca-
ğını öğreniyorlar-
dır; ancak Allah'ın 
izni olmadan onun-
la hiç kimseye za-
rar veremedikleri 
gibi sadece kendi-
lerine zarar veren 
ve hiç faydası ol-
mayan bir bilgi edi-
niyorlardı; oysa on-
lar, bu (bilgiyi) edi-
nenin ahiret haya-
tının güzelliğinden 
nasipsiz kalacağını 
biliyorlardı. Doğru-
su, karşılığında 
ruhlarını sattıkları o 
(sanat) ne kötüdür, 
keşke bunu bilse-
lerdi! 

2. 
ل وِْ,, 103 مِْ    eğer=و      şüphesiz,,onlar=أ نَه 

Eğer onlar iman 
edip Allah´ın ya-

Evet, iman edip de 
isyandan çekinmiş 

Eğer onlar 
inanmış ve 

Eğer inansalar ve 
O'na karşı sorum-
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ن وا     iman,,etseler=آم 

اتَق ْوا     ve,,sakınmış,,olsalardı=و 

ث وب ة ِ ِعْندِِ,,ِمنِْ    sevabı=ل م  =katından    

ْير ِ     Allah’ın=اّلَلِِ     daha,,hayırlı,,olurdu=خ 

ونِ ,,ك ان وا    keşke=ل وِْ ي ْعل م  =bilselerdi 

saklarından sa-
kınsalardı, Allah 
katında elde 
edecekleri sevap 
daha hayırlı idi. 
Keşke bunu bil-
selerdi. 

olsaydılar, elbette 
Allah'tan nasipleri 
çok hayırlı bir 
mükâfat olacaktı. 
Keşke bunu hak-
kıyla bilselerdi... 

sakınmış olsa-
lardı; Allah ka-
tındaki sevab 
daha hayırlı 
olurdu. Keşke 
bilselerdi. 

luluklarının bilin-
cinde olsalardı, 
doğrusu, Allah'ın 
mükafatı onlara iyi-
lik getirecekti; keş-
ke bunu bilselerdi! 

2. 
104 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت ق ول وا..لِ  =demeyin    

اِعن ا Ra’ina..(bizi..gözet..yahut:..kaba..söz=ر 

ق ول وا    (     deyin=و 

    unzurna..(bize..bak)=اْنظ ْرن ا

ع واِ  اْسم      ve..dinleyin=و 

ِلْلك افِِرينِ      Kâfirler..için..vardır=و 

 acı=أ ِليمِ     bir..azab=ع ذ ابِ 

Ey müminler, 
sakın Peygam-
bere; «Bizi de 
dinle» demeyin; 
«Bize bak» de-
yin ve onu dinle-
yin. Kâfirleri acı 
bir azap bekle-
mektedir. 

Ey iman edenler! 
Peygambere 
"Ağırca söyle" di-
yeceğiniz vakit 
"Râinâ" demeyin, 
"Unzurnâ" deyin. 
Hem söylediklerini 
can kulağı ile din-
leyin. Kâfirler için 
dayanılmaz azap 
olduğunu da bilin. 

Ey iman eden-
ler; bizi de din-
le, demeyin, 
bizi de gözet, 
deyin ve din-
leyin. Kafirlere 
elim bir azab 
vardır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! (Peygam-
bere) Bizi dinle 
demeyin; onun ye-
rine, Bize karşı ta-
hammüllü ol! de-
meyi tercih edin. 
Ve (O'na) kulak ve-
rin. Çünkü, hakikati 
inkar edenleri şid-
detli azap bekliyor. 

2. 
105 ,, ا دُِّ,,م  ي و  =arzu,,etmezler    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

أ ْهلِِ,,ِمنِْ =ehlinden    ِِاْلِكت اب=kitab    

لِ  ْشِرِكينِ ,,و  اْلم  =ve,,müşriklerden    

ي ن َزلِ ,,أ نِْ =indirilmesini    ِْل ْيك م     size=ع 

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =hiçbir,,hayır    

ب ِك ْمِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

اّلَل ِ     tahsis,,eder=ي ْخت صُِّ    oysa,,Allah=و 

تِهِِ ْحم  نِْ    rahmetini=بِر      kimseye=م 

اّلَل ِ    dilediği=ي ش اء ِ      Allah=و 

    lütuf=اْلف ْضلِِ    sahibidir=ذ و

 büyük=اْلع ِظيمِِ

Ne Kitap Ehlinin 
kâfirleri ve ne de 
puta tapanlar 
Rabbinizden si-
ze herhangi bir 
iyilik inmesini is-
temezler. Oysa 
Allah rahmetini 
dilediğine tahsis 
eder. Allah bü-
yük lütuf sahibi-
dir. 

Ne Ehl-i Kitap'tan 
olup küfre sapan-
lar, ne de müşrikler 
size Rabbinizden 
böyle bir saadetin 
indirilmiş olmasını 
istemezler. Allah 
ise rahmetine dile-
diğini seçer. Al-
lah'ın kerem-i 
azîmi vardır. 

Ehl-i Ki-
tab´dan kafir 
olanlar da, 
müşrikler de 
Rabbınızdan 
size hiç bir 
hayır indiril-
mesini iste-
mezler. Allah, 
rahmetini dile-
diğine tahsis 
eder. Allah, 
büyük lütuf ve 
ihsan sahibi-
dir. 

Ne önceki vahyin 
takipçilerinden ha-
kikati inkara yelte-
nenler, ne de Al-
lah'tan başka şey-
lere ilahlık yakıştı-
ranlar, Rabbin tara-
fından sana indiri-
len bir hayrı gör-
mekten hoşlanırlar; 
ancak Allah diledi-
ğini rahmete ulaştı-
rır; zira Allah, sınır-
sız lütuf Sahibidir. 

2. 
106 .. ا ن ْنس خِْ..م  =biz..nesheder    

آي ةِ ..ِمنِْ =bir..ayeti    ِْأ و=veya    

ا     getiririz=ن أْتِِ    unutturursak=ن ْنِسه 

ْيرِ  ا    daha..iyisini=بِخ      ondan=ِمْنه 

اِ     ya..da=أ وِْ     benzerini=ِمثِْله 

ت ْعل مِْ..ل مِْأ ِ =bilmez..misin?    َِأ ن=şüphesiz    

    Allah’ın=اّلَل ِ

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye    

 gücü..yeter=ق ِديرِ 

Biz herhangi bir 
ayetin daha ha-
yırlısını veya 
benzerini getir-
medikçe onu ne 
yürürlükten kal-
dırır ve ne de 
unuttururuz. Al-
lah´ın herşeye 
kadir olduğunu 
bilmiyor musun? 

Bizler bir ayeti 
nesh, yahut insâ 
edersek ondan ha-
yırlısını, yahut 
onun eşini indiririz. 
Sen, yoksa Allah'ın 
herşeye kâdir ol-
duğunu bilmedin 
mi? 

Biz, bir ayeti 
nesheder ve-
ya unutturur-
sak ondan 
daha hayırlı-
sını, yahut da 
dengini getiri-
riz. Bilmez mi-
sin ki, Allah 
şüphesiz her 
şeye kadir´dir. 

Biz yürürlükten 
kaldırdığımız veya 
unutturduğumuz 
her hangi bir mesa-
jı mutlaka daha iyi-
si veya benzeri ile 
değiştiririz. Allah'ın 
her şeye kadir ol-
duğunu bilmez mi-
sin? 

2. 
107 ,, ت ْعل مِْ,,أ ل مِْ =bilmez,,misin?    َِأ ن=şüphesiz    

ْلكِ ,,ل ه ِ    Allah=اّلَل ِ م  =sahibidir    

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ ا    ve,,yerin=و  م      ve,,yoktur=و 

د ونِِ,,ِمنِْ    size=ل ك مِْ =başka    

    Allah’tan=اّلَلِِ

ِلي  ِ,,ِمنِْ و  =ne,,bir,,koruyucu    

ن ِصيرِ ,,لِ وِ  =ne,,de,,bir,,yardımcı 

Göklerin ve yer-
yüzünün ege-
menliğinin Al-
lah´a ait olduğu-
nu bilmiyor mu-
sun? Allah´tan 
başka hiçbir dos-
tunuz ve destek-
çiniz yoktur. 

Sen yoksa bilme-
din mi ki göklerin, 
yerin mülkü Al-
lah'ındır? Ve sizin 
Allah'tan başka ko-
ruyanınız, imdadı-
nıza geleniniz yok-
tur. 

Göklerin ve 
yerin mülkü-
nün gerçekten 
Allah´a ait ol-
duğunu ve si-
zin için Al-
lah´dan başka 
bir sahib ve 
yardımcı ol-
madığını bil-
mez misiniz? 

Bilmez misin ki 
göklerin ve yerin 
hükümdarlığı Al-
lah'ındır ve Al-
lah'tan başka sizi 
koruyacak ve yar-
dım edecek hiç 
kimse yoktur? 

2. 
108 .. ت ِريد ونِ ..أ مِْ =arzu..mu..ediyorsunuz?    

ت ْسأ ل وا..أ نِْ =istekte..bulunmayı    

س ول ك مِْ ا    rasulunüzden=ر      gibi=ك م 

وس ىَِٰ    istedikleri=س ئِلِ      Musa’dan=م 

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha..önce    ِْن م      Kim=و 

    inkârı=اْلك ْفرِ     değiştirirse=ي ت ب دَلِِ

انِِ يم      şüphesiz..(o)=ف ق دِْ    imana=بِاْْلِ

لَِ اءِ     sapıtmıştır=ض      dümdüz=س و 

 yolu=الَسبِيلِِ

Yoksa vaktiyle 
Musa´yı sorguya 
tuttukları gibi siz 
de peygamberi-
nizi sorguya tut-
mak mı istiyor-
sunuz? Müminli-
ği kâfirlik ile de-
ğiştirenler hiç 
kuşkusuz doğru 
yoldan sapmış 
olurlar. 

Öyle değil de vak-
tiyle Mûsa'dan is-
tenildiği gibi, sizler 
de Peygamberi-
nizden harikalar ta-
lebinde de mi bu-
lunmak arzu edi-
yorsunuz? Kim 
imanı küfre deği-
şirse iyi bilsin ki 
doğru yolu kay-
betmiştir. 

Yoksa daha 
önce Musa´ya 
sorulduğu gibi 
siz de pey-
gamberinizi 
sorguya çek-
mek mi isti-
yorsunuz? 
Kim imanı kü-
fürle değişirse 
dosdoğru yol-
dan sapıtmış 
olur. 

Yoksa, size gönde-
rilmiş olan Elçi'den, 
daha önce Mu-
sa'dan istenenleri 
mi istiyorsunuz? 
Ama her kim, haki-
kate inanmak yeri-
ne onu inkar etme-
yi tercih ederse 
doğru yoldan sap-
mış olur. 

2. 
دَِ,, 109 ثِيرِ     isterler=و      bir,,çoğu=ك 

أ ْهلِِ,,ِمنِْ =ehlinden    ِِاْلِكت اب=kitap    

دُّون ك مِْ,,ل وِْ ي ر  =sizi,,döndürmek    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    انِك مِْإِي م  =imanınızdan    

    kâfirler,,olarak=ك فَاًرا

س دًا     hasetten,,dolayı=ح 

أ ْنف ِسِهمِْ,,ِعْندِِ,,ِمنِْ =içlerindeki    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    

ا ت ب يَنِ ,,م  =apaçık,,belli,,olduktan    

مِ  ِ    onlara=ل ه 
قُّ      gerçek=اْلح 

    affedin=ف اْعف وا

اْصف حِ  واو  =hoş,,görün    َِٰتَى     kadar=ح 

    Allah=اّلَل ِ    getirinceye=ي أْتِيِ 

    şüphesiz=إِنَِ    emrini=بِأ ْمِرِهِ 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ =her,,şeye    

 gücü,,yetendir=ق ِديرِ 

Kitap Ehlinin ço-
ğu gerçeğin ne 
olduğunu kesin-
likle öğrendikten 
sonra sırf içle-
rindeki kıskanç-
lıktan ötürü sizi 
iman ettikten 
sonra tekrar 
kâfirliğe dön-
dürmek isterler. 
Allah´ın emri ge-
linceye kadar 
onlara aldırış 
etmeyin, yaptık-
larını hoş görün. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah herşeye ka-
dirdir. 

Ehl-i Kitab'ın çoğu, 
hak kendilerince 
âşikâr olmuşken, 
sırf içlerinden ge-
len kıskançlık yü-
zünden (sırf kıs-
kançlıkları yüzün-
den) sizleri imanı-
nızdan çevirip kâfir 
etmek istiyorlar. Al-
lah emr-i ilâhîsini 
bildirinceye kadar 
kendilerine karşı 
sizler afv ile, safh 
ile davranın. Al-
lah'ın herşeye 
kâdir olduğunu iyi 
bilin. 

Kitab ehlinin 
çoğu, hak 
kendilerine 
apaçık belli 
olduktan son-
ra içlerindeki 
çekememez-
likten ötürü, 
sizi imandan 
sonra küfre 
döndürmek is-
terler. Allah´ın 
açıklayıcı emri 
gelene kadar 
onları affedin, 
geçin. Şüphe-
siz ki Allah her 
şeye kadir´dir. 

Kendilerini önceki 
vahye bağlı sayan-
ların çoğu, kıs-
kançlıklarından do-
layı, sizi iman ettik-
ten sonra yeniden 
hakikati inkara 
döndürmek isterler; 
(hatta) hakikat 
kendileri için apa-
çık ortaya çıktıktan 
sonra bile. Buna 
karşılık, siz (ey 
imana erişenler) 
Allah'ın iradesini 
ortaya koyacağı 
vakte kadar onları 
hoşgörün ve daya-
nın: Unutmayın, Al-
lah her şeye kadir-
dir. 

2. 
وا.. 110 أ قِيم  ة ِ    kılın=و      namazı=الَصَل 

آت وا     zekatı=الَزك اة ِ     verin=و 

ا م  وا..و  م  ت ق د ِ =ne..gönderirseniz    

ك مِِْْل ْنف سِِ =kendiniz..için    

ْيرِ ..ِمنِْ خ  =hayırdan    

    katında=ِعْند ِ    bulursunuz=ت ِجد وه ِ

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Allah’ın=اّلَلِِ 

Namazı kılın, 
zekâtı verin, 
kendi hesabını-
za önceden 
gönderdiğiniz 
her iyiliği Allah 
katında bulursu-
nuz. Hiç şüphe-
siz Allah yaptık-
larınızı görür. 

Namazı kılın, 
zekâtı verin, nefis-
leriniz için hayır 
namına her ne iş-
lerseniz Allah'ın 
yanında onu bula-
caksınız. Elbette 
Allah bütün işledik-
lerinizi görüyor. 

Namazı kılın, 
zekatı verin, 
kendiniz için 
önceden ne 
yollarsanız, 
onu Allah ka-
tında bulursu-
nuz. Şüphesiz 
ki Allah, yaptı-
ğınızı hakkıyla 
görendir. 

Namazınızda dik-
katli ve devamlı 
olun, arındırıcı 
(mali) yükümlülü-
ğünüzü yerine geti-
rin, çünkü kendiniz 
için önceden yaptı-
ğınız her iyiliği Al-
lah katında mutla-
ka bulacaksınız: 
Unutmayın, Allah 
bütün yaptıklarınızı 
görür. 
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ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görür=ب ِصيرِ 

2. 
ق ال وا,, 111     dediler=و 

لِ ,,ل نِْ ي ْدخ  =asla,,giremez    

نَة ِ     başkası=إِلَِ    cennete=اْلج 

نِْ     olan=ك انِ     kimseden=م 

    veyahut=أ وِْ    Yahudi=ه ودًا

 ِ ىَٰ ار      işte,,bu=تِْلكِ     Hristiyan=ن ص 

ْمِ  انِيُّه      onların,,kuruntusudur=أ م 

    getirin=ه ات وا    de,,ki=ق لِْ

    eğer=إِنِْ    delilinizi=ب ْره ان ك مِْ

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru=ص 

Onlar «Yahudi-
lerden ve hıristi-
yanlardan başka 
hiç kimse Cen-
net´e giremeye-
cek» dediler. Bu 
onların hüsnüku-
runtusudur. De 
ki; «Eğer dediği-
niz gibi ise delili-
nizi getirin.» 

Yahudilerle Nas-
ranîler cennete 
Yahudilerden ya-
hut Nasrânîlerden 
başkasının girme-
sine imkân yok di-
yorlar. Bu onların 
kendi kuruntuları. 
Onlara de ki: "Doğ-
ru söylüyorsanız 
getirin burhanını-
zı!" 

Ve dediler ki: 
Yahudi ve 
Hristiyan olan-
lardan başkası 
cennete gir-
meyecek. Bu 
onların kurun-
tusudur. De ki: 
Eğer sadıklar 
dan iseniz de-
lilinizi getirin. 

Onlar: Yahudi ve 
Hıristiyan olmadık-
ça hiç kimse cen-
nete giremez! diye 
iddia ederler. Bu 
onların kuruntusu-
dur! De ki: Eğer 
söylediklerinizde 
samimi iseniz, id-
dianızı kanıtlayın! 

2. 
112 .. نِْ    hayır=ب ل ىَِٰ     kim=م 

ه ِ    teslim..ederse=أ ْسل مِ  ْجه      yüzünü=و 

ِِ     Allah’a=ّلِلَ

ه وِ  ْحِسنِ ..و  م  =işini..güzel..yaparak    

ه ِ    onun=ف ل ه ِ     mükâfatı=أ ْجر 

ب ِهِِ    yanındadır=ِعْند ِ     Rabbinin=ر 

لِ  ْوفِ     ve..yoktur=و      korku=خ 

ل ْيِهمِْ لِ     onlara=ع      ve..yoktur=و 

ن ونِ     onlara=ه مِْ  üzülmek=ي ْحز 

Hayır, öyle değil 
Kim kendini Al-
lah´a adar ve 
bunun yanında 
iyi ameller de iş-
lerse Allah ka-
tında mutlaka 
mükâfatını alır. 
Böyleleri için 
korku sözkonusu 
değildir, onlar hiç 
üzülmeyecekler-
dir. 

Öyle değil, kim iyi-
lik edici olmak şar-
tıyla yüzünü yalnız 
Allah'a dönerse 
onun ecri mabu-
dunun yanında 
bekliyor ve böyle-
leri için ne korku 
var, ne de keder 
görecekler. 

Hayır, kim ih-
san edici ola-
rak özünü tas-
tamam Allah´a 
teslim ederse 
ona Rabbı ka-
tında mükafat 
vardır. Onlara 
korku yoktur, 
üzülmeyecek-
lerdir de. 

Evet, gerçekten 
her kim tüm benli-
ğini Allah'a teslim 
eder ve iyilik ya-
panlardan olursa, 
Rabbi katında mü-
kafatını görecektir, 
ve böyleleri ne kor-
kacak, ne de üzü-
lecekler. 

2. 
ق ال تِِ,, 113     Yahudiler=اْلي ه ود ِ    dediler=و 

    değiller=ل ْيس تِِ

ىَِٰ ار      Hristiyanlar=النَص 

ش ْيءِ ,,ع ل ىَِٰ =bir,,temel,,üzerinde    

ق ِ ال تِِو  =ve,,dediler    

ىَِٰ ار      Hristiyanlar,,da=النَص 

    Yahudiler=اْلي ه ود ِ    değiller=ل ْيس تِِ

ش ْيءِ ,,ع ل ىَِٰ =bir,,temel,,üzerinde    

ه مِْ     okuyorlar=ي تْل ونِ     oysa,,onlar=و 

ِلكِ     Kitabı=اْلِكت اب ِ      böylece=ك ذ َٰ

    söylediler=ق الِ 

ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  ي ْعل م  =bilmeyenler,,de    

    benzerini=ِمثْلِ 

    onların,,sözlerinin=ق ْوِلِهْمِ 

    artık,,Allah=ف اّلَل ِ

    hüküm,,verecektir=ي ْحك مِ 

    günü=ي ْومِ     aralarında=ب ْين ه مِْ

ةِِ ا    kıyamet=اْلِقي ام      şey,,hakkında=فِيم 

ت ِلف ونِ ي خِْ,,فِيهِِ,,ك ان وا =ayrılığa,,düştükle

ri 

Yahudiler: «Hı-
ristiyanlar hiçbir 
gerçeğe dayan-
mıyor» dediler. 
Hıristiyanlar da; 
«Yahudiler hiçbir 
gerçeğe dayan-
mıyor» dediler. 
Oysa hepsi de 
kitabı okuyorlar. 
Gerçeği bilme-
yenler de onların 
dediğini söyle-
mişlerdi. Kıya-
met günü Allah, 
anlaşmazlığa 
düştükleri konu-
larda aralarında 
hüküm verir. 

Her iki taraf Kitap 
okumakla beraber 
Yahudiler "Nas-
ranîlerin istinat edi-
lecek bir şeyleri 
yok" diyor, Nas-
ranîler de "Yahudi-
lerin istinat edile-
cek bir şeyleri yok" 
diyor. Onlar böyle 
söylediği gibi ilim-
den nasibi olma-
yanlar da aynı sö-
zü söylüyorlar. İhti-
laf ettikleri dava 
üzerinde Allah kı-
yamet günü arala-
rında hükmünü ve-
recek. 

Yahudiler: 
Hristiyanlar hiç 
bir şeye sahip 
değildir, dedi. 
Hristiyanlar da 
yahudiler hiç 
bir şeye sahip 
değildir, dedi. 
Halbuki hepsi 
de kitabı oku-
yorlar. Bilme-
yen kimseler 
de onların de-
dikleri gibi de-
di. İhtilafa dü-
şer oldukları 
şeyde kıyamet 
günü Allah 
aralarında 
hükmünü ve-
recektir. 

Ayrıca Yahudiler, 
Hıristiyanlar geçer-
li, tutarlı bir inanç 
temelinden yok-
sunlar iddiasında 
bulunurken Hıristi-
yanlar da (aynı şe-
kilde); Yahudiler, 
geçerli, tutarlı bir 
inanç temelinden 
yoksunlar diye id-
dia ederler; ve her 
iki taraf da (bu id-
dialarında) ilahi ke-
lama atıfta bulunur-
lar! Hatta bilgiden 
yoksun bulunanlar, 
onların söyledikle-
rini aynen tekrarla-
yıp dururlar; ama 
anlaşamadıkları 
şeyler konusunda 
Kıyamet Günü ara-
larında hüküm ve-
recek olan Allah'tır. 

2. 
نِْ.. 114 م      daha..zalim=أ ْظل مِ     kim..olabilir=و 

ن عِ ..ِمَمنِْ م  =men..edenden    

س اِجد ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    mescidlerinde=م 

ي ْذك رِ ..نِْأ ِ =anılmasına    ا     içinde=فِيه 

ه ِ س ع ىَِٰ    isminin=اْسم      çalışandan=و 

اِ ..فِي ابِه  ر  خ  =onların..harabolmasına    

ئِكِ  ا    işte=أ ول َٰ ك انِ ..م  =yoktur    

مِْ ل وه ا..أ نِْ    onlara=ل ه  ي ْدخ  =girmeleri    

ائِِفين ِ     dışında=إِلَِ     korka..korka=خ 

مِْ     onlar..için..vardır=ل ه 

الدُّْني ا..فِي =dünyada     ِِخْزي=rezillik    

مِْ ل ه  ةِِ..فِي    ve..vardır=و  اْْلِخر  =ahirette    

 büyük..bir=ع ِظيمِ     azap=ع ذ ابِ 

Allah´ın mescid-
lerinde O´nun 
adının anılması-
nı engelleyen ve 
oraları yıkmaya 
çalışanlardan 
daha zalim kim 
olabilir? Oysa 
oralara ancak 
korkulu bir saygı 
içinde girmeleri 
yakışık alır. Bun-
ları, dünyada re-
zil olmak, Ahiret-
te de büyük bir 
azap beklemek-
tedir. 

Allah'ın mescidle-
rinde ism-i ilâhîsi-
nin anılmasını ya-
sak eden ve bunla-
rın harabına çalı-
şan kimselerden 
daha zâlimi kim 
olabilir? İşte böyle-
leri için korkudan 
başka bir hisle ora-
lara girebilmek 
yok. Bunlara dün-
yada zillet var, 
bunlara âhirette 
büyük azap var. 

Allah´ın mes-
cidlerinde; 
O´nun isminin 
anılmasını 
men´eden, on-
ların harab 
olmasına çalı-
şandan daha 
zalim kim var-
dır? Onların 
oralara korka 
korka girmek-
ten başka 
hakkı yoktur. 
Dünyada rüs-
vaylık onların-
dır. Ahirette 
ise onlara bü-
yük bir azab 
vardır. 

Allah'ın adının 
O'nun meclislerin-
de anılmasına ma-
ni olan ve onları 
tahrip etmek için 
çalışan kimseler-
den daha zalim kim 
olabilir? İşte böyle-
lerinin bu yerlere 
(Allah) korkusu dı-
şında bir saikle 
girmeye hakları 
yoktur! Onlar için 
bu dünyada zillet, 
ahirette ise kor-
kunç bir azap var-
dır. 

2. 
115 ,,ِِ ّلِلَ ْشِرقِ     Allah’ındır=و      doğu,,da=اْلم 

وِ 
ْغِرب ِ  اْلم  =batı,,da    ا     nereye=ف أ ْين م 

لُّوا     oradadır=ف ث مَِ    dönerseniz=ت و 

ْجه ِ    Allah’ın=اّلَلِِ    yüzü,,(zatı)=و 

    Allah’(ın)=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

اِسعِ      boldur,,(rahmeti,,ve,,nimeti)=و 

ِليمِ   bilendir,,(her,,şeyi)=ع 

Doğu da Batı da 
Allah´ındır. Ne 
tarafa dönerse-
niz, Allah´ın yö-
nü o tarafa doğ-
rudur. Şüphesiz 
Allah´ın kudreti 
herşeyi kapsar 
ve o herşeyi bilir. 

Maşrık da Allah'ın, 
mağrip de Allah'ın. 
Sizler nereye dö-
nerseniz Allah'ın 
yüzü işte orada. 
Bilin ki Allah'ın 
rahmeti kâinatı ku-
şatmış, ilmi nâmü-
tenâhî. 

Doğu da Batı 
da Allah´ındır. 
Her nereye 
dönerseniz 
vech-i ilahi 
oradadır. 
Şüphesiz ki 
Allah Vasi´dir, 
Alim´dir. 

Doğu da Batı da 
Allah'ındır: Nereye 
dönerseniz dönün 
Allah'ın yönü ora-
sıdır. Unutmayın ki, 
Allah rahmet ve 
kudretinde sınır-
sızdır, her şeyi bi-
lendir. 

2. 
ق ال وا.. 116 ذ ِ    dediler=و      edindi=اتَخ 

ل دًاِ     Allah=اّلَل ِ     çocuk=و 

ان ه ِ      bilakis=ب لِْ    O..yücedir=س ْبح 

ا    onundur=ل ه ِ     ne..varsa=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ     hepsi=ك لِ     ve..yerde=و 

 boyun..eğmiştir=ق انِت ونِ     O’na=ل ه ِ

Onlar; «Allah 
oğul edindi» de-
diler. O böyle bir 
şeyden münez-
zehtir. Göklerde-
ki ve yeryüzün-
deki varlıkların 
tümü O´nundur, 
hepsi O´na bo-
yun eğmişlerdir. 

"Allah kendine 
oğul edinmiş" di-
yorlar. O bundan 
münezzeh olduk-
tan başka gökler-
de, yerde ne varsa 
O'nun. Mevcudun 
hepsi O'na râm. 

Dediler ki: Al-
lah çocuk 
edindi. Tenzih 
ederiz O´nu. 
Doğrusu gök-
lerde ve yerde 
ne varsa 
O´nundur. 
Hepsi de O´na 
itaat ederler. 

Bir kısım insanlar 
da, Allah kendileri-
ne bir oğul edindi! 
iddiasında bulunur-
lar. (Asla!) O, yara-
tılmışlara özgü 
böyle vasıflardan 
kesinlikle uzaktır. 
Göklerde ve yerde 
ne varsa yalnız 
O'nundur. Her şey 
bütün varlığıyla 
O'nun iradesine 
tabidir. 

2. 
117 ,,     yaratıcısıdır,,(O)=ب ِديعِ 

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ إِذ ا    ve,,yerin=و      zaman=و 

ىَِٰ     bir,,işe,,(şeye)=أ ْمًرا    hükmettiği=ق ض 

ا     der=ي ق ولِ     şüphesiz,,sadece=ف إِنَم 

    ol=ك نِْ    ona=ل ه ِ

O, göklerin ve 
yeryüzünün yok-
tan varedicisidir. 
O birşeyin va-
rolmasını dile-
yince ona sade-
ce «ol» der ve o 
da olur. 

Göklerin, yerin 
mübdi'i; bir şeyi 
murad etti mi yal-
nız "Ol!" der, o da 
olur. 

Göklerin ve 
yerin yarata-
nıdır. Bir şeyin 
olmasını iste-
yince ona sa-
dece «ol», 
der, o da olu-
verir. 

Göklerin ve yerin 
yaratıcısı O'dur; bir 
şeyin olmasını is-
tediğinde ona sa-
dece Ol der -ve o 
(şey hemen) oluve-
rir. 
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 hemen,,oluverir=ف ي ك ونِ 

2. 
118 .. ق الِ      dediler..ki=و 

ونِ ..لِ ..الَِذينِ  ي ْعل م  =bilmeyenler    

    ?değil..miydi=ل ْولِ 

ن ا ل ِم      Allah=اّلَل ِ    bizimle..konuşmalı=ي ك 

    bize..gelmeli=ت أْتِين ا    ya..da=أ وِْ

ِ
ِلكِ     bir..ayet..(mucize)=آي ة       işte..böyle=ك ذ َٰ

    söylemişlerdi=ق الِ 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..öncekiler..d

e     ِِمثْل=gibi    ق ْوِلِهْمِا=onların..dedikleri    

    birbirine..benzedi=ت ش اب ه تِْ

ْمِ      kalbleri=ق ل وب ه 

ب يَنَا..ق دِْ =iyice..açıkladık    

    kavimler..için=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

 bilmek..isteyen=ي وقِن ونِ 

Bilmeyenler «Al-
lah bizimle ko-
nuşmalı ya da 
bize bir mucize 
gelmeliydi» dedi-
ler. Onlardan 
öncekiler de on-
ların dedikleri gi-
bi söylemişlerdi. 
Kalpleri birbirine 
benzedi. Kesin 
iman sahiplerine 
ayetleri apaçık 
göstermişizdir. 

İlimden nasibi ol-
mayanlar "Allah 
bizimle konuşsa, 
yahut bizlere bir 
mucize gelse!" di-
yorlar. Onlar böyle 
söylediği gibi ken-
dilerinden evvel 
gelenler de aynı 
sözü söylemişlerdi. 
Kalpleri birbirine 
benzedi. Yakîn 
arayan ümmet için 
bizler mucizeleri 
açık suret göster-
mişiz. 

Bilmeyenler 
dediler ki: Al-
lah bizimle 
konuşmalı ve-
ya bize bir 
ayet gelmeli 
değil miydi? 
Onlardan ön-
cekiler de on-
ların dedikleri 
gibi demişler-
di. Kalbleri 
birbirine ben-
zemiş. Biz ya-
kınen bilmek 
isteyen bir 
kavme ayetle-
rimizi apaçık 
bildirdik. 

(Yalnız) bilgiden 
yoksun olanlar: Al-
lah neden bizimle 
konuşmaz ve ne-
den bize (mucizevi) 
bir işaret göster-
mez? derler. On-
lardan önce yaşa-
mış olanlar da tıpkı 
onların dedikleri 
gibi demişlerdi: 
Kalpleri hep birbiri-
ne benziyor. Ger-
çekte Biz, bütün 
işaretleri, yürekten 
inanıp tasdik etme-
ye niyetli olanlar 
için açık ve anlaşı-
lır kıldık. 

2. 
    doğrusu,,biz=إِنَا,, 119

ْلن اكِ      seni,,gönderdik=أ ْرس 

ق ِِ اب ِشيرًِ    gerçekle=بِاْلح  =müjdeleyici    

ن ِذيًراِ      ve,,uyarıcı,,olarak=و 

لِ  ت ْسأ لِ ,,و  =sen,,sorumlu,,değilsin    

ابِِ,,ع نِْ أ ْصح  =halkından    

ِحيمِِ  cehennem=اْلج 

Biz seni gerçe-
ğin müjdecisi ve 
uyarıcısı (korku-
tucusu) olarak 
gönderdik. Sen 
Cehennemlikler-
den sorumlu de-
ğilsin. 

Yâ Muhammed! 
Bizler seni hak ile 
teyid ederek hem 
rahmetimizin müj-
decisi, hem 
azâbımızın haber-
cisi gönderdik. 
Cahîm ehlinden 
sorulacak değilsin. 

Şüphesiz ki 
biz seni müj-
deleyici ve 
korkutucu ola-
rak hak ile 
gönderdik. 
Cehennem 
ashabından 
sen mes´ul 
olacak değil-
sin. 

Doğrusu Biz seni 
(ey Peygamber) 
hakikat ile gönder-
dik: Bir müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak; 
yakıcı ateşe mah-
kum olanlardan 
sen sorumlu değil-
sin. 

2. 
120 .. ل نِْ ىَِٰ..و  ت ْرض  =razı..olmazlar    

    ne..Yahudiler=اْلي ه ود ِ    senden=ع ْنكِ 

لِ  ىَِٰالنَصِ ..و  ار  =ne..de..Hristiyanlar    

تَىَِٰ     sen..uyuncaya=ت تَبِعِ     kadar=ح 

ْمِ      onların..milletine..(dinine)=ِملَت ه 

    şüphesiz=إِنَِ    de..ki=ق لِْ

    Allah’ın=اّلَلِِ    hidayeti=ه د ى

ِ ..ه وِ  د ىَٰ اْله  =asıl..doğru..yoldur    

ل ئِنِِ تِ اتَب عِْ    eğer=و  =uyarsan    

ه مِْ اء      onların..arzularına=أ ْهو 

كِ ..الَِذي    sonra=ب ْعد ِ اء  ج  =sana..gelen    

اْلِعْلِمِ ..ِمنِ  =ilimden    ا     yoktur=م 

اّلَلِِ..ِمنِ     sana=ل كِ  =Allah’tan    

ِلي  ِ..ِمنِْ و  =ne..bir..dost    

لِ  ن ِصيرِ ..و  =ne..de..bir..yardımcı 

Kendi dinlerine 
uymadıkça ne 
yahudiler ve ne 
de hristiyanlar 
senden asla 
hoşlanmayacak-
lardır. De ki; 
«Doğru yol, sa-
dece Allah´ın yo-
ludur´: Eğer sa-
na gelen bilgi-
den sonra onla-
rın arzularına 
uyacak olursan, 
andolsun ki, Al-
lah tarafından ne 
bir dost ve ne de 
bir yardımcı bu-
lamazsın. 

Dinlerine tâbi ol-
madığın müddetçe 
ne Yahudiler ne de 
Nasranîler müm-
kün değil senden 
hoşnut olamaz. 
Onlara de ki: "Al-
lah'ın gösterdiği 
yol yok mu, doğru 
işte ancak odur." 
Şayet sana gelen 
bu kadar vahiyden 
sonra yine onların 
arzularına uyarsan 
kasem ederim ki 
ne seni Allah'ın 
elinden kurtaracak 
kimse bulabilirsin, 
ne de imdadına 
koşacak. 

Sen, dinlerine 
uymadıkça 
Yahudiler de, 
Hristiyanlar 
da, senden 
asla hoşnud 
olmazlar. Al-
lah´ın hidayeti 
asıl hidayetin 
ta kendisidir, 
de. Şayet sa-
na gelen ilim-
den sonra, on-
ların hevesle-
rine uyacak 
olursan; and 
olsun ki senin 
için Allah tara-
fından ne bir 
yar bulunur, 
ne de bir yar-
dımcı. 

Sen onların inanç 
sistemine uyma-
dıkça ne Yahudiler 
ne de Hıristiyanlar 
senden memnun 
olmayacaklardır. 
De ki: Dinleyin! Al-
lah'ın rehberliği tek 
doğru rehberliktir. 
Ve doğrusu, sana 
ilim geldikten sonra 
onların sapık gö-
rüşlerini takip et-
meye devam eder-
sen ne seni Al-
lah'ın elinden ala-
cak bir kimse bu-
lursun, ne de yar-
dımcı. 

2. 
121 ,, آت ْين اه مِ ,,الَِذينِ  =Kendilerine,,verdiğimiz    

    okuyanlar=ي تْل ون ه ِ    Kitabı=اْلِكت ابِ 

قَِ تِهِِ,,ح  و  تَِل  =doğru,,okuyuşla    

ئِكِ      işte,,onlar=أ ول َٰ

بِِهِ ,,ي ْؤِمن ونِ  =ona,,inananlardır    

نِْ م      inkâr,,ederse=ي ْكف رِْ    kim=و 

ئِكِ     onu=بِهِِ     onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ  اِسر   ziyana,,uğrayanlardır=اْلخ 

Kendilerine ver-
diğimiz kitabı ge-
reğince okuyan-
lar var ya, işte 
onlar ona ina-
nanlardır. Onu 
inkâr edenler ise 
hüsrana uğra-
yanlardır. 

Kendilerine Kitap 
verdiğimiz mü'min-
ler onu nasıl tilâvet 
lâzımsa öyle tilâvet 
ediyorlar. İşte bun-
lar ona iman eden-
lerdir. Kimler onu 
inkâr ediyorsa işte 
hüsrana düşenler 
de onlardır. 

Kendilerine ki-
tab verdiğimiz 
kimseler onu 
hakkıyla tila-
vet ederler. İş-
te buna onlar 
inanırlar. Kim 
ona küfreder-
se, hüsrana 
uğrayanlar da 
işte onlardır. 

Kendilerine ilahi 
kelamı emanet et-
tiklerimiz (ve) ona 
gereği gibi uyanlar 
-işte onlardır (ger-
çekten) iman eden-
ler; hakikati inkara 
kalkışanlara gelin-
ce- işte onlardır 
asıl kaybedenler! 

2. 
122 .. ائِيلِ ..ب نِي..ي ا إِْسر  =Ey..İsrail..oğulları    

وا تِيِ     hatırlayın=اْذك ر      nimeti=نِْعم 

أ ْنع ْمتِ ..الَتِي =verdiğim    ِْل ْيك م     size=ع 

أ ن ِي     gerçekten=و 

    sizi..üstün..kıldığımı=ف َضْلت ك مِْ

اْلع ال ِمينِ ..ع ل ى =alemlere 

Ey İsrailoğulları, 
size vermiş ol-
duğum nimetleri 
ve sizi bir za-
manlar bütün 
alemlere üstün 
tutmuş olduğu-
mu hatırlayın. 

Ey İsrail oğulları! 
Sizlere bağışladı-
ğım nimetimi ve 
sizleri vaktiyle bü-
tün ümmetlerin 
üzerine geçirdiğimi 
anın. 

Ey İsrailoğul-
ları, size ihsan 
etmiş olduğum 
nimetimi ve si-
zi alemlere üs-
tün kıldığımı 
hatırlayın. 

Ey İsrailoğulları! 
Size lütfettiğim o 
nimetleri ve sizin 
diğer kavimlere üs-
tün gelmenizi sağ-
ladığım günleri ha-
tırlayın; 

2. 
اتَق وا,, 123     şu,,günden,,ki=ي ْوًما    sakının=و 

ت ْجِزي,,لِ  =cezasını,,çekmez    

ِ,,ع نِْ    kimse=ن ْفسِ  ن ْفس  =kimsenin    

ْيئًا     bir,,şeyle=ش 

لِ  ي ْقب لِ ,,و  =ve,,kabul,,edilmez    

ا     fidye=ع ْدلِ     ondan=ِمْنه 

لِ  ا,,و  ت ْنف ع ه  =ona,,fayda,,vermez    

    şefaat=ش ف اع ة ِ

لِ  ونِ ,,ه مِْ,,و  ر  ي ْنص  =yardım,,da,,edilme

z 

Hiç kimsenin 
başkası adına 
birşey ödeyeme-
yeceği, hiç kim-
seden fidye ka-
bul edilmeyece-
ği, hiç kimseye 
şefaatin yarar 
sağlayamayaca-
ğı ve böylelerinin 
hiçbir yerden 
yardım görme-
yeceği günden 
korkun. 

Sonra o günden 
korkun ki, ne kim-
se diğer kimsenin 
hesabına bir şey 
ödeyebilir, ne kim-
seden fidye kabul 
edilir, ne kimseye 
şefaatin faydası 
dokunur. Ne de 
kendilerine bir ta-
raftan imdad 
imkânı olur. 

Ve öyle bir 
günden sakı-
nın ki, o gün 
kimse kimse-
den yana bir 
şey ödeye-
mez, kimse-
den bedel ka-
bul olunmaz, 
şefaat fayda 
vermez ve 
yardım olun-
maz. 

Ve hiçbir insanın 
diğerine bir yararı-
nın olmayacağı, hiç 
birinden fidye kabul 
edilmeyeceği; şe-
faatin fayda etme-
yeceği ve hiç kim-
seye yardım edil-
meyeceği bir Gü-
nü(n gelip çataca-
ğını) aklınızdan çı-
karmayın. 

2. 
إِذِِ.. 124     imtihan..ettiği=اْبت ل ىَِٰ    zaman=و 

اِهيمِ  بُّه ِ    İbrahim’i=إِْبر      Rabbi=ر 

اتِ      kelimelerle=بِك ِلم 

َنِ      o..da..onları..tamamlamıştı=ف أ ت َمه 

    şüphesiz..ben=إِن ِي    dedi..ki..(Allah)=ق الِ 

اِعل كِ      seni..yapacağım=ج 

اًماِ     insanlar..için=ِللنَاِسِ     önder=إِم 

    dedi..(İbrahim..de)=ق الِ 

ِمنِْ يَتِيِ ..و  ذ ر ِ =soyumdan..da    

ي ن الِ ..لِ     buyurdu=ق الِ  =ulaşmaz    

 zalimlere=الَظاِلِمينِ     ahdim=ع ْهِدي

Hani Rabbi, İb-
rahim´i birtakım 
emirler ile de-
nemiş, o da on-
ları yerine getir-
mişti. Bunun 
üzerine Allah; 
«Seni insanlara 
önder yapaca-
ğım» demişti. İb-
rahim; «Soyum-
dan da» deyin-
ce, Allah; «Za-
limler bu taah-
hüdümün kap-
samına asla gi-
remezler» bu-
yurdu. 

Hani, mabudu bir 
takım ahkâm ile 
(tekâlif = evâmir = 
kelimât) İbrahim'i 
imtihan eylemişti. 
İbrahim onları ye-
rine getirince ma-
budu "Ben seni bü-
tün insanlara imam 
edeceğim" buyur-
du. İbrahim "Yâ 
Rabbi! Zürriyetim-
den de imam ol-
sun" diye yalvardı. 
Mabudu "Benim 
emanetim zâlimle-
rin eline geçemez" 
hitabında bulundu. 

Hani, İbrahim´i 
Rabb´ı bir ta-
kım kelimeler-
le imtihan et-
mişti de o da 
bunları ta-
mamlayınca, 
Seni insanlara 
imam kılaca-
ğım, buyur-
muştu. O da: 
Soyumdan da, 
demişti. Allah 
da; zalimler 
ahdime ere-
mez buyur-
muştu. 

Ve (şunu hatırla-
yın): Rabbi, İbra-
him'i buyrukları ile 
sınadığında ve İb-
rahim de bunları 
yerine getirdiğinde 
O'na: Seni insanla-
ra önder yapaca-
ğım! demişti. İbra-
him de sormuştu: 
Benim neslimden 
de mi (önderler çı-
karacaksın)? (Al-
lah) cevap vermişti: 
Benim ahdim za-
limleri kapsamaz. 

2. 
إِذِْ,, 125 ع ْلن ا    hani=و      biz,,kıldık=ج 

    Beyt’i,,(Kâbe’yi)=اْلب ْيتِ 

Hani Kâbe´yi in-
sanlar için top-
lanma ve güven 
yeri yapmıştık. 
«İbrahim´in ma-

Hani, bizler 
Kâbe'yi insanlar 
için dönüp varıla-
cak bir yurt, bir 
dârü’l-emân kılmış-

Hani; Biz Beyti 
insanlar için 
bir toplantı ye-
ri ve emin bri 
mahal yap-

O zaman Biz Ma-
bed'i insanların 
tekrar tekrar yöne-
leceği bir hedef ve 
bir kutsal sığınak 
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ث اب ةًِ     insanlara=ِللنَاِسِ    toplanma,,yeri=م 

أ ْمنًا     ve,,güven,,yeri=و 

اتَِ ِخذ واو  =siz,,de,,edinin    

ق امِِ,,ِمنِْ م  =makamından    

اِهيمِ      İbrahim’in=إِْبر 

لًّىِ  ص      bir,,namaz,,yeri=م 

ع ِهْدن ا     ve,,emretmiştik=و 

اِهيمِ ,,إِل ىَِٰ إِْبر  =İbrahim’e    

اِعيلِ  إِْسم      ve,,İsmail’e=و 

ا,,أ نِْ ر  ط ه ِ =temizlemesini     ِب ْيتِي=ev’imi    

    tavaf,,edenler,,için=ِللَطائِِفينِ 

اْلع اِكِفينِ      ibadete,,kapananlar=و 

َكعِِ الرُّ     ve,,rükû,,edenler=و 

ودِِ  secde,,edenler=السُّج 

kamını 
(Kâbe´nin tümü-
nü) namaz yeri 
edininiz» İbrahim 
ile İsmail´e; «Bu 
evimi ziyaretçi-
ler, kendilerini 
ibadete adayan-
lar, rüku ve sec-
de edenler için 
temiz tutun» di-
ye emir vermiş-
tik. 

tık. "Makâm-ı İbra-
him'i kendinize 
namazgâh edinin" 
dedik. İbrahim ile 
İsmail'e de "Benim 
Beyt'imi hem tavaf 
edenler için, hem 
ibadete kapananlar 
için, hem rükûa, 
sücûda varanlar 
için tertemiz bu-
lundurun" emrini 
verdik. 

mıştık. Siz de 
İbrahim´in 
makamından 
bir namazgah 
edinin. İbra-
him ile İs-
mail´e de evi-
mi tavaf eden-
ler, orada ka-
lanlar rüku ve 
secde edenler 
için temizleyin, 
diye ahid ver-
miştik. 

yapmıştık: Öyleyse 
İbrahim için vaktiy-
le belirlenen yeri 
ibadet mahalli edi-
nin. Nitekim Biz, İb-
rahim ve İsmail'e 
emrettik: Mabedi-
mi, onu tavaf ede-
cekler için, onun 
yanında tefekküre 
dalacaklar için ve 
(namazda) rüku ve 
secde edecekler 
için temiz tutun. 

2. 
إِذِْ.. 126     demişti..ki=ق الِ     hani=و 

اِهيمِ  ب ِِ    İbrahim=إِْبر      Rabbim=ر 

ذ ا    kıl=اْجع لِْ     şehri=ب ل دًا    bu=ه َٰ

قِْ    güvenli=آِمنًا اْرز      rızıklandır=و 

اتِِ..ِمنِ     halkını=أ ْهل ه ِ ر  الثَم  =ürünlerle    

نِْ نِ ..م  آم  =inananları    ِْم     onlardan=ِمْنه 

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve..gününe=و 

    buyurdu..ki..(Rabbi)=ق الِ     ahiret=اْْلِخِرِ 

نِْ م  ك ف رِ ..و  =inkâr..edeni..dahi    

ت ِع ه ِ     onu..geçindiririm=ف أ م 

    sonra=ث مَِ    az..bir..süre=ق ِليًَلِ

ه ِ     onu..mahkum..ederim=أ ْضط رُّ

ع ذ ابِِ..إِل ىَِٰ =azabına    

بِئْسِ     cehennem=النَاِرِ      ne..kötü=و 

ِصيرِ   dönüş..yeridir=اْلم 

Hani İbrahim; 
«Ey Rabbim, bu 
şehri güvenli bir 
yer kıl, halkın-
dan Allah a ve 
Ahiret gününe 
inananları çeşitli 
ürünlerle rızık-
landır» dedi. Al-
lah da; «Onlar-
dan kâfir olanları 
ise kısa bir süre 
geçindirir, sonra 
Cehennem aza-
bına katlanmak 
zorunda tutarım. 
Ne kötü akıbettir 
o!» buyurdu. 

Hani, İbrahim "Yâ 
Rabbi, Sen bura-
sını emin bir yurt 
kıl. Ahâlisini, o içle-
rinden Allah'a ve 
âhiret gününe 
iman edenleri ni-
metlerinden 
merzûk buyur" 
demişti. Mabudu 
buyurdu ki: "Kâfir 
olanı da rızıklandı-
rır, az bir zaman 
hayattan nasibedar 
ederim, sonra 
azâb-ı nâr ıztıra-
bında bırakırım. O 
ne yaman âkıbet-
tir!" 

Hani, İbrahim 
demişti ki: 
Rabbım bura-
sını emniyetli 
bir şehir yap. 
Ve halkından 
Allah´a, ahiret 
gününe iman 
etmiş olanları 
mahsullerle rı-
zıklandır Allah 
da: Kafir olanı 
kısa bir zaman 
için geçindiri-
rim. Sonra 
onu cehen-
nem azabına 
zorlarım. Bu 
ne kötü bir 
sonuçtur, bu-
yurmuştu. 

Ve İbrahim: Ey 
Rabbim! diye yal-
vardı, Burayı emin 
bir bölge yap ve 
halkından Allah'a 
ve Ahiret Günü'ne 
iman edenlere be-
reketli rızıklar ba-
ğışla. (Allah): Her 
kim hakikati inkar 
ederse, onun kısa 
bir süre zevk ü se-
fa içinde yaşama-
sına izin veririm -
ama sonunda onu 
ateşin azabına sü-
rerim; ne kötü bir 
duraktır o! diye ce-
vap verdi. 

2. 
إِذِْ,, 127     yükseltiyordu=ي ْرف عِ     hani=و 

اِهيمِ  اِعد ِ    İbrahim=إِْبر      temellerini=اْلق و 

اْلب ْيتِِ,,ِمنِ  =Ev’in    

اِعيلِ  إِْسم      İsmail’le,,beraber=و 

بَن ا     kabul,,buyur=ت ق بَلِْ    Rabbimiz=ر 

    kuşkusuz,,sen=إِنَكِ     bizden=ِمنَاِ 

    işitensin=الَسِميعِ     sen,,(yalnız)=أ ْنتِ 

 bilensin=اْلع ِليمِ 

Hani İbrahim ile 
İsmail, Kâbe´nin 
duvarlarını yük-
seltirlerken söyle 
dua etmişlerdi; 
«Ey Rabbimiz, 
yaptığımızı ka-
bul et hiç şüphe-
siz sen herşeyi 
işiten ve bilen-
sin. 

Hani İbrahim İs-
mail ile birlikte 
Kâbe'nin temelleri-
ni yükseltirken di-
yorlardı ki: "Ya 
Rab! Şu emeğimizi 
kabul buyur! İşiten, 
bilen, şüphe yok, 
ancak Sensin. 

Hani, İbrahim, 
Ka´be ´nin 
temellerini İs-
mail ile birlikte 
yükseltiyordu 
ve diyordu ki: 
Rabbımız biz-
den kabul bu-
yur. Şüphesiz 
ki, Sensin Sen 
Semi´, Alim. 

İbrahim ve İsmail 
Mabed'in temelle-
rini yükseltirken 
yalvardılar: Ey 
Rabbimiz! Bunu 
kabul et; Sensin 
her şeyi bilen, her 
şeyi duyan! 

2. 
بَن ا.. 128 اْجع ْلن ا    Rabbimiz=ر      bizi..yap=و 

سِْ ْينِِم  ِلم  =teslim..olanlardan     ِل ك=sana    

ِمنِْ يَتِن ا..و  ذ ر ِ =neslimizden..de    

    bir..ümmet..çıkar=أ َمةًِ

ةًِ ْسِلم      sana=ل كِ     teslim..olan=م 

أ ِرن ا     bize..göster=و 

ن ا ن اِسك      ibadet..yollarımızı=م 

ت بِْ ع ل ْين اِ ..و  =ve..tevbemizi..kabul..et    

    ancak..sensin=أ ْنتِ     şüphesiz..sen=إِنَكِ 

    tevbeleri..kabul..eden=التََوابِ 

 çok..merhametli..olan=الَرِحيمِ 

Ey Rabbimiz, 
ikimizi de sana 
teslim olanlardan 
eyle, soyumuz-
dan da sana tes-
lim olan bir üm-
met çıkar, bize 
ibadet yollarımızı 
göster, tevbemizi 
kabul buyur. Hiç 
şüphesiz sen 
tevbeleri kabul 
edensin ve çok 
merhametlisin. 

Ya Rab! Her ikimizi 
yalnız Sana boyun 
eğen kullarından 
eyle! Neslimizi de 
yalnız Sana boyun 
eğer bir ümmet kıl! 
Sonra bizlere iba-
detimizin yollarını 
göster; suçlarımızı 
bağışla ki bütün 
suçları bağışlayan, 
mahlûkâtına rahîm 
bir Sensin. 

Rabbımız iki-
mizi de sana 
teslim olanlar 
kıl. Soyumuz-
dan da sana 
teslim olanlar 
yetiştir, bize 
ibadet edece-
ğimiz yerleri 
göster, tevbe-
lerimizi kabul 
et. Çünkü 
Sensin Sen, 
Tevvab, Ra-
him. 

Ey Rabbimiz, bizi 
Sana teslim olan-
lardan kıl ve bizim 
soyumuzdan Sana 
teslim olacak bir 
topluluk çıkar, bize 
ibadet yollarını 
göster ve tevbemizi 
kabul et: Şüphesiz 
yalnız Sensin tev-
beleri kabul eden, 
rahmet dağıtan! 

2. 
بَن ا,, 129 اْبع ثِْ    Rabbimiz=ر      gönder=و 

س ولًِ    onlara=فِيِهمِْ     bir,,elçi=ر 

مِْ     okuyacak=ي تْل و    kendi,,içlerinden=ِمْنه 

ل ْيِهمِْ     kendilerine=ع 

    senin,,ayetlerini=آي اتِكِ 

مِ  ه  ي ع ل ِم      onlara,,öğretecek=و 

ة ِ    Kitabı=اْلِكت ابِ  اْلِحْكم      ve,,hikmeti=و 

يهِِ ك ِ ي ز  ْمِ و  =ve,,onları,,temizleyecek    

    yalnız,,sen=أ ْنتِ     şüphesiz,,sensin=إِنَكِ 

    Aziz,,olan=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   Hakim,,olan=اْلح 

Ey Rabbimiz, iç-
lerinden onlara 
senin ayetlerini 
okuyacak, Ki-
tab´ı ve hikmeti 
öğretecek, ken-
dilerini kötülük-
lerden arıtacak 
bir peygamber 
gönder. Hiç şüp-
hesiz sen azizsin 
ve hikmet sahi-
bisin.» 

Ya Rab! Onlara iç-
lerinden öyle bir 
peygamber gönder 
ki kendilerine hem 
âyâtını okusun, Ki-
tab'ı, hikmeti öğ-
retsin, hem onları 
bütün lekelerden 
pâk etsin. Azîz, 
hakîm Sensin, an-
cak Sensin. 

Rabbımız, on-
ların arasın-
dan, senin 
ayetlerin onla-
ra okuyacak, 
kitabı, hikmeti 
öğretecek ve 
onları tezkiye 
edecek bir 
peygember 
gönder. Şüp-
hesiz ki Aziz, 
Hakim Sensin 
Sen. 

Ey Rabbimiz! So-
yumuz içinden on-
lara Senin mesajla-
rını iletecek, vahyi 
ve hikmeti öğrete-
cek ve onları arın-
dırıp temiz kılacak 
bir elçi çıkar: Çün-
kü yalnız Sensin 
kudret ve hikmet 
sahibi! 

2. 
نِْ.. 130 م      yüz..çevirir=ي ْرغ بِ     kim=و 

ِملَةِِ..ع نِْ =milletinden..(dininden)    

اِهيمِ      başka=إِلَِ    İbrahim’in=إِْبر 

نِْ س ِفه ِ..م  =sefih..kılandan    
    nefsini=ن ْفس ه ِ 

ل ق دِِ     Andolsun..ki=و 

    biz..onu..seçmiştik=اْصط ف ْين اه ِ

الدُّْني اِ ..فِي =dünyada    

إِنَه ِ     ve..şüphesiz..o=و 

ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirette..de    

الَصاِلِحينِ ..ل ِمنِ  =salihlerdendir 

Benliğini aşağı-
lığa mahkûm 
edenler dışında 
İbrahim´in dinin-
den kim yüz çe-
virir. Andolsun 
ki, biz onu dün-
yada seçkinler-
den kıldık. O 
Ahirette de salih-
ler arasındadır. 

Kendini bilmeyen-
lerden başka kim 
İbrahim'in dininden 
yüz çevirir ki onu 
bizler dünyada kul-
larımızın arasın-
dan seçtik. Âhirette 
de o hiç şüphe yok 
salâhiyetle seçile-
ceklerdendir. 

Kendini bil-
mezden başka 
kim İbrahim´in 
dininden yüz 
çevirir. And 
olsun ki dün-
yada onu 
seçmiştik. 
Muhakkak ki 
o, ahirette de 
salihlerdendir. 

Ve düşünme mele-
keleri dumura uğ-
ramış olanlar dı-
şında kim, bu dün-
yada gerçekten 
yücelttiğimiz ve 
şüphesiz ahirette 
de dürüst ve er-
demliler arasında 
yer alacak olan İb-
rahim'in inanç sis-
temini terk etmek 
ister? 

2. 
    ona=ل ه ِ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ,, 131

بُّه ِ     İslam,,ol,,(teslim,,ol)=أ ْسِلْمِ     Rabbi=ر 

    teslim,,oldum=أ ْسل ْمتِ     dedi=ق الِ 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=ِلر 

Hani Rabbi ona; 
«Teslim ol» bu-
yurunca o da; 
«Ben alemlerin 
Rabbine teslim 
oldum» dedi. 

Çünkü mabudu 
ona "Allah'ına bo-
yun eğ!" buyurun-
ca, "Benim boy-
num yalnız Rab-
bü'l-âlemîn'e eğil-
miştir" dedi. 

Hani, Rabbı 
ona; teslim ol 
buyurduğu 
zaman, o da, 
alemlerin 
Rabbına tes-
lim oldum, 
demişti. 

Rabbi, O'na: Bana 
teslim ol! dediğin-
de; (Sana), bütün 
alemlerin Rabbine 
teslim oldum! diye 
cevap verdi. 

2. 
132 .. َصىَِٰ و  ا    vasiyet..etti=و      bunu=بِه 

İbrahim (bu ilâhî 
buyruğu) oğulla-
rına tavsiye etti. 

İbrahim kendi oğul-
larına bu dini vasi-
yet ettiği gibi, Ya-

İbrahim bunu 
oğullarına da 
tavsiye etti. 

Ve İbrahim çocuk-
larına bunu aynen 
vasiyet etti; Yakup 
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اِهيمِ      İbrahim=إِْبر 

    kendi..oğullarına=ب نِيهِِ

ي ْعق وبِ      Yakub..da=و 

ب نِيَِ..ي ا =Oğullarım    َِإِن=şüphesiz    

    seçti=اْصط ف ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ

ينِ     sizin..için=ل ك مِ      bu..dini=الد ِ

ِ وت نَِ..ف َل  ت م  =öyleyse..ölmeyin    

    başka..(bir..şekilde)=إِلَِ

أ ْنت مِْ ونِ ..و  ْسِلم  م  =Müslümanlar..olmakta

n 

Yakub da; «Ey 
oğullarım, Allah 
sizin için bu dini 
seçti, mutlaka 
müslüman ola-
rak ölünüz» de-
di. 

kup da onu vasiyet 
etti. "Oğullarım, Al-
lah sizler için 
İslâm'ı seçti; başka 
dinlerden sakının, 
yalnız müslim ola-
rak can verin" de-
di. 

Ya´kub da: Ey 
oğullarım, Al-
lah sizin için 
dinini seçti. 
Onun için siz 
de yalnız Müs-
lüman olarak 
can verin, de-
di. 

da (böyle yaptı): 
Evlatlarım! Bakın, 
Allah size en saf ve 
temiz inancı bah-
şetti; öyleyse O'na 
teslim olmadan 
ölümün sizi alt et-
mesine izin verme-
yin. 

2. 
    siz=ك ْنت مِْ    yoksa=أ مِْ,, 133

د اءِ      zaman=إِذِْ    şahit,,miydiniz=ش ه 

رِ  ض      Yakub’a=ي ْعق وبِ     geldiği=ح 

ْوتِ      O,,zaman=إِذِْ    ölüm,,hali=اْلم 

    oğullarına=ِلب نِيهِِ    dedi,,ki,,(Yakub)=ق الِ 

ا ت ْعب د ونِ ,,م  =neye,,kulluk,,edeceksiniz    

ب ْعِدي,,ِمنِْ =benden,,sonra    

    kulluk,,edeceğiz=ن ْعب د ِ    dediler=ق ال وا

كِ  ه 
ه ِ    senin,,tanrın=إِل َٰ إِل َٰ     ve,,tanrısı=و 

اِهيمِ     ataların=آب ائِكِ      İbrahim=إِْبر 

اِعيلِ  إِْسم      İsmail=و 

اقِ  إِْسح  ًها    ve,,İshak’ın=و      Tanrı’ya=إِل َٰ

اِحدًا ن ْحنِ     tek=و      O’na=ل ه ِ    ve,,biz=و 

ونِ  ْسِلم   teslim,,olanlarız=م 

Yoksa siz Yakub 
ölmek üzereyken 
yanında mıydı-
nız? Hani O 
oğullarına; 
«Benden sonra 
kime kulluk ede-
ceksiniz (kime 
tapacaksınız?)» 
diye sordu. On-
lar da; «Senin ve 
ataların İbra-
him´in, İsmail´in 
ve İshak´ın ilâhı 
olan tek Allah´a 
kulluk edeceğiz; 
biz O´na teslim 
olmuşuz» dedi-
ler. 

Yoksa, sizler Ya-
kup ölüm hâline 
gelip de oğullarına 
"Benim arkamdan 
kime ibadet ede-
ceksiniz?" dediği 
zaman hazır mı 
idiniz ki; "Senin 
ilâhına, ecdadın İb-
rahim ile İsmail'in 
ve İshak'ın bir ta-
necik ilâhına iba-
det ederiz. Bizler 
yalnız O'na boyun 
eğmişiz" demişler-
di. 

Yoksa Ya´kub 
´a ölüm geldi-
ğinde siz ora-
da mıydınız? 
Hani o, oğulla-
rına: Benden 
sonra neye 
ibadet ede-
ceksiniz? de-
mişti. Onlar 
da: Senin 
İlah´ına ve 
ataların İbra-
him´in, İs-
hak´ın İlah´ına 
tek ilah olarak 
ibadet edece-
ğiz. Ve biz 
O´na teslim 
olmuşuz, de-
mişlerdi. 

Evet, siz, (ey İsrai-
loğulları) Yakub'un, 
son nefesini ver-
meye yaklaşırken 
oğullarına: Ben git-
tikten sonra siz ki-
me kulluk edecek-
siniz? diye seslen-
diğine şahitsiniz. 
Onlar: Senin tanrı-
na, ataların İbra-
him, İsmail ve İs-
hak'ın tanrısına, O 
Tek Tanrıya kulluk 
edecek ve O'na 
teslim olacağız! di-
ye cevap verdiler. 

2. 
134 ..     bir..ümmetti=أ َمة ِ    onlar=تِْلكِ 

..ق دِْ
ل ْتِ  خ  =gelip..geçti    ا     kendilerine=ل ه 

ا ك س ب تِْ..م  =onların..kazandıkları    

ل ك مِْ     size..aittir=و 

ا ْبت ْمِ ..م  ك س  =sizin..kazandıklarınız    

لِ  ت ْسأ ل ونِ ..و  =siz..sorulmazsınız    

ل ونِ ..ك ان وا..ع َما ي ْعم  =onların..yaptıkları

ndan 

Onlar gelip geç-
miş bir ümmettir. 
Onların kazan-
dıkları kendileri-
ne, sizin kazan-
dığınız da size-
dir. Siz onların 
yaptıklarından 
sorumlu tutul-
mazsınız. 

O bir ümmetti gel-
di, geçti. Ona ken-
di kazandığı, size 
de kendi kazandı-
ğınız. Onların işle-
diklerinden sizler 
sorulacak değilsi-
niz. 

Onlar bir üm-
metti gelip 
geçti. Onların 
kazandıkları 
kendilerinin, 
sizin kazandı-
ğınız da sizin. 
Ve siz, onların 
yapmış olduk-
larından so-
rulmazsınız. 

Şimdi o toplumlar 
geçip gittiler; onla-
rın kazandıkları 
kendilerine yazıla-
cak, sizin kazan-
dıklarınız ise size; 
ve siz, onların yap-
tıklarından ötürü 
yargılanacak değil-
siniz. 

2. 
ق ال وا,, 135     olun,,ki=ك ون وا    dediler=و 

    veya=أ وِْ    Yahudi=ه ودًا

ىَِٰ ار      Hristiyan=ن ص 

    De,,ki=ق لِْ    doğru,,yolu,,bulasınız=ت ْهت د واِ 

    bilakis,,(uyarız)=ب لِْ

    milletine,,(dinine)=ِملَة ِ

اِهيمِ  نِيفًاِ     İbrahim’in=إِْبر      hanif=ح 

ا م  ك انِ ,,و  =O,,değildi    

ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =ortak,,koşanlardan 

Onlar size; «Ya-
hudi veya hıristi-
yan olun ki, doğ-
ru yolu bulası-
nız» dediler. On-
lara de ki; «Ha-
yır, biz İbra-
him´in dosdoğru 
dinine uyarız. O 
müşriklerden 
değildi.» 

Yahudilerle Nas-
ranîler sizlere "Ya-
hudi yahut Nasranî 
olun ki doğru yolu 
bulasınız" diyorlar, 
kendilerine şunu 
söyle: "Öyle değil, 
İbrahim'in hakka 
meylederek tuttuğu 
dininden oluruz ki 
hiçbir zaman müş-
riklerden değildi." 

Yahudi veya 
Hristiyan olun 
ki hidayete 
eresiniz, dedi-
ler. De ki: Ha-
yır, biz Hanif 
olan İbra-
him´in dinine 
uyarız. O, 
müşriklerden 
değildi. 

Onlar: Yahudi ve 
Hıristiyan olun ki 
doğru yolu bulası-
nız derler. De ki: 
Hayır, (bizimki) ba-
tıl olan her şeyden 
yüz çeviren ve Al-
lah'tan başkasına 
ilahlık yakıştıran-
lardan olmayan İb-
rahim'in inanç sis-
temi(dir). 

2. 
نَا    deyin=ق ول وا.. 136     inandık=آم 

ا    Allah’a=بِاّلَلِِ م  أ ْنِزلِ ..و  =ve..indirilene    

ا    bize=إِل ْين ا م  أ ْنِزلِ ..و  =ve..indirilene    

اِهيمِ ..إِل ىَِٰ إِْبر  =İbrahim’e    

إِسِْ اِعيلِ و  م  =ve..İsmail’e    

اقِ  إِْسح      ve..İshak’a=و 

ي ْعق وبِ      ve..Yakub’a=و 

اْْل ْسب اطِِ     ve..torunlarına=و 

ا م  وتِيِ ..و 
أ  =verilene    َِٰوس ى     Musa=م 

ِعيس ىَِٰ     ve..Îsa’ya=و 

ا م  وتِيِ ..و 
أ  =ve..verilene    

    peygamberlere=النَبِيُّونِ 

ب ِهِِ..ِمنِْ مِْر  =Rablerinden    

قِ ..لِ  ن ف ر ِ =ayırım..yapmayız    

دِ     arasında=ب ْينِ      hiçbiri=أ ح 

مِْ ن ْحنِ     onların=ِمْنه      ve..biz=و 

ونِ     O’na=ل ه ِ ْسِلم   teslim..olanlarız=م 

Onlara deyin ki; 
«Biz Allah´a, bi-
ze indirilene, İb-
rahim´e, İs-
mail´e, İshak´a, 
Yakub´a ve to-
runlarına indiri-
lene; Musa´ya 
ve İsa´ya verile-
ne ve diğer pey-
gamberlere 
Rabbleri tarafın-
dan verilene 
inanırız. Onlar 
arasında ayırım 
yapmayız. Biz 
Allah´a teslim 
olanlarız.» 

Ey mü'minler, şöy-
le deyin: "Bizler Al-
lah'a inandığımız 
gibi kendimize ne 
indirildi ise ve İb-
rahim'e, İsmail'e, 
İshak'a, Yakup ve 
Yakup oğullarına 
ne indirildi ise, 
sonra Mûsa ile 
İsa'ya ve diğer 
peygamberlere 
mabudları tarafın-
dan olarak ne indi-
rildi ise hepsine 
inandık. Bu pey-
gamberlerin hiçbi-
rini diğerinden ayırt 
etmeyiz ve boy-
numuzu Allah'a 
eğmişiz." 

Biz; Allah´a, 
bize indirilmiş 
olana, İbra-
him´e, İs-
mail´e, İs-
hak´a, Ya´kub 
´a, ve torunla-
rına indirilmiş 
olanlara, Mu-
sa´ya, İsa´ya 
verilenlere, 
peygamberle-
re Rabbları ta-
rafından ve-
rilmiş olanlara 
iman ettik. On-
ların hiçbirinin 
arasını diğe-
rinden ayır-
mayız. Biz 
ona teslim ol-
muşlardanız, 
deyin. 

Deyin ki: Biz Al-
lah'a inanırız; ve 
bize indirilene ve 
İbrahim'e, İsmail'e, 
İshak'a, Yakub'a ve 
onların soyundan 
gelenlere indirile-
ne; ve Musa'ya, 
İsa'ya ve Rableri 
tarafından (diğer) 
tüm peygamberlere 
tevdi edilmiş olana 
(inanırız); onların 
arasında hiçbir ay-
rım yapmayız. Ve 
biz O'na teslim 
olanlarız. 

2. 
ن وا    eğer=ف إِنِْ,, 137     iman,,ederlerse=آم 

    gibi=بِِمثْلِِ

ا ْنت مِْ,,م  آم  =sizin,,iman,,ettiğiniz    ِِبِه=ona    

    elbette=ف ق دِِ

ْواِ اْهت د ِ =doğru,,yolu,,bulmuş,,olurlar    

إِنِْ لَْوا    eğer=و      dönerlerse=ت و 

ا     onlar=ه مِْ    mutlaka=ف إِنَم 

ِشق اق ِ ,,فِي =anlaşmazlık,,içine,,düşerler    

مِ  ي ْكِفيك ه      onlara,,karşı,,sana,,yeter=ف س 

ه وِ     Allah=اّلَل ِ      işitendir=الَسِميعِ     O=و 

 bilendir=اْلع ِليمِ 

Eğer onlar sizin 
inandıklarınızın 
aynısına inanır-
larsa doğru yolu 
bulmuş olurlar. 
Eğer bu inanca 
arka dönerlerse 
mutlaka çatış-
maya ve çıkma-
za düşerler. On-
lara karşı Allah 
sana yetecektir. 
O işitendir ve bi-
lendir. 

Eğer sizin inandı-
ğınıza inanırlarsa 
doğru yolu şüphe-
siz buldular, yok 
imandan yüzlerini 
çevirirlerse iyi bil-
sinler ki hakka 
uzak olmaktan 
başka bir halde 
değiller. Ya Mu-
hammed! Allah 
seni onlardan ko-
ruyacak. İşiten, bi-
len ancak O. 

Onlar da, sizin 
iman ettiğiniz 
gibi iman 
ederlerse mu-
hakkak doğru 
yolu bulmuş-
lardır. Şayet 
yüz çevirirler-
se; şüphesiz 
ki onlar çe-
kişme içerisin-
dedirle. Onla-
ra karşı Allah 
sana yetecek-
tir. O, Se-
mi´dir, 
Alim´dir. 

Eğer (ötekiler de) 
sizin inandığınız 
gibi inanırlarsa 
şüphesiz doğru yo-
lu bulmuş olurlar; 
yüz çevirirlerse de 
derin bir çıkmaza 
saplanmış olurlar, 
ama Allah seni 
bundan korumak-
tadır. Zira yalnız 
O'dur her şeyi işi-
ten, her şeyi bilen. 

2. 
    boyası..(ile..boyan)=ِصْبغ ة ِ.. 138

نِْ    Allah’ın=اّلَلِِ  م      kimdir=و 

اّلَلِِ..ِمنِ     daha..güzeli=أ ْحس نِ  =Allah’tan    

ن ْحنِ     boyası=ِصْبغ ةًِ      Biz..ancak=و 

 kulluk..ederiz=ع ابِد ونِ     O’na=ل ه ِ

Bu din, Allah´ın 
verdiği bir renk-
tir. Kim Allah´tan 
daha iyi bir renk 
verebilir? Biz 
yalnız O´na kul-
luk ederiz. 

Allah bizlere fıtrat 
rengini, iman ren-
gini vermiş. Kim 
Allah'tan güzel 
renk verebilir? İşte 
bizler o Allah'a kul-
luk ediyoruz. 

Allah´ın boya-
sı (ile boyan-
dık) . Boyası 
Allah´tan daha 
güzel olan 
kimdir? Biz 
O´na kulluk 
edenleriz. 

(De ki: Hayatımız) 
Allah'ın rengi (ile 
renklenir!) Kim 
(hayata) Allah'tan 
daha güzel renk 
verebilir, eğer ger-
çekten O'na kulluk 
ediyorsak? 

2. 
    söyle,,(onlara)=ق لِْ,, 139

De ki; «Bizim de 
sizin de Rabbiniz 
olan Allah hak-

Onlara şöyle de: 
"Allah'ın meşiyeti 
üzerine bizimle 

Allah hakkın-
da bizimle tar-
tışıyor musu-

(Yahudi ve Hıristi-
yanlara) de ki: Al-
lah hakkında bizim-
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ون ن ا اجُّ     ?bizimle,,tartışıyor,,musunuz=أ ت ح 

اّلَلِِ,,فِي =Allah,,hakkında     ِه و     O,,iken=و 

بُّن ا     bizim,,de,,Rabbimiz=ر 

بُّك مِْ ر      sizin,,de,,Rabbiniz=و 

ل ن ا     bizimdir=و 

ال ن ا     bizim,,yaptıklarımız=أ ْعم 

ل ك مِْ     sizindir=و 

ال ك مِْ     sizin,,yaptıklarınız=أ ْعم 

ن ْحنِ      O’na=ل ه ِ    biz=و 

ْخِلص ونِ   gönülden,,bağlananlarız=م 

kında bizimle 
çekişiyor musu-
nuz? Bizim yap-
tıklarımız bize, 
sizin yaptıkları-
nız da size aittir. 
Biz O´na samimi 
olarak bağlıyız. 

mücadele mi ede-
ceksiniz? Halbuki 
O bizim de Rabbi-
miz, sizin de Rab-
biniz olduktan baş-
ka bizim işledikle-
rimiz kendimize, 
sizin işledikleriniz 
kendinize râci. 
Sonra da bizler 
kulluğumuzu O'na 
hasretmişiz. 

nuz? Halbuki 
O, bizimde 
Rabbımız, si-
zim de Rabbı-
nızdır. Bizim 
amellerimiz 
bize, sizin 
amelleriniz si-
ze aittir. Biz 
O´na muhlis 
kullarız, de. 

le tartışıyor musu-
nuz? Nasıl olur? O, 
bizim gibi sizin de 
Rabbinizdir; bizim 
işimiz bize, sizin 
işiniz de size aittir; 
ve biz kendimizi 
yalnızca O'na 
adamışızdır. 

2. 
    söylüyorsunuz=ت ق ول ونِ     yoksa=أ مِْ.. 140

اِهيمِ     şüphesiz=إِنَِ     İbrahim=إِْبر 

اِعيلِ  إِْسم  اقِ     İsmail=و  إِْسح      İshak=و 

ي ْعق وبِ      Yakub=و 

اْْل ْسب اطِ      ve..torunlarının=و 

    Yahudi=ه ودًا    olduklarını..mı=ك ان وا

ِ ن     yahut=أ وِْ ىَٰ ار  ص  =Hristiyan    

    Siz..mi=أ أ ْنت مِْ    De..ki=ق لِْ

    yoksa=أ مِِ    daha..iyi..bilirsiniz=أ ْعل مِ 

نِْ    Allah..mı=اّلَل ِ  م      kimdir=و 

    kimseden=ِمَمنِْ    daha..zalim=أ ْظل مِ 

ت مِ  اد ةًِ    gizleyen=ك      şahitliği=ش ه 

    yanında..bulunan=ِعْند ه ِ

اّلَلِِ ..ِمنِ  =Allah..tarafından    ا م      değildir=و 

    gafil=بِغ افِلِ     Allah=اّلَل ِ

ل ونِ ..ع َما ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

Yoksa İbra-
him´in, İsmail´in, 
İshak´ın, Ya-
kub´un ve torun-
larının yahudi ya 
da hıristiyan ol-
duklarını mı söy-
lüyorsunuz? De 
ki; «Siz mi daha 
iyi bilirsiniz, yok-
sa Allah mı?» Al-
lah tarafından 
kendisine bildiri-
len bir gerçeği 
saklayandan 
daha zalim kim 
olabilir? Allah 
yaptıklarınızdan 
asla gafil değil-
dir. 

Yoksa sizler İbra-
him'e, İsmail'e, İs-
hak'a, Yakub'a, 
Yakup oğullarına 
Yahudi idiler, yahut 
Nasranî idiler mi 
diyorsunuz? Onla-
ra de ki: "Sizler mi 
daha iyi bileceksi-
niz, yoksa Allah mı 
bilecek? Acaba Al-
lah'ın şehadet etti-
ği bir hakikati bile-
rek saklayandan 
daha zâlimi kim-
dir? Allahu Zülcelâl 
ettiklerinizden asla 
gafil değil. 

Yoksa siz: İb-
rahim, İsmail, 
İshak, Ya´kub 
ve oğulları 
Yahudi veya 
Hristiyan idiler 
mi, diyorsu-
nuz? Siz mi 
daha iyi bili-
yorsunuz yok-
sa Allah mı? 
Allah tarafın-
dan yanında 
bulunan şe-
hadeti gizle-
yenden daha 
zalim kim var-
dır? Allah sizin 
yaptıklarınız-
dan gafil de-
ğildir, de. 

İbrahim'in, İs-
mail'in, İshak'ın, 
Yakub'un ve onla-
rın soyundan ge-
lenlerin 'Yahudi' 
yahut 'Hıristiyan' 
olduklarını mı iddia 
ediyorsunuz? De 
ki: Allah'tan iyi mi 
biliyorsunuz? Allah 
tarafından kendile-
rine verilen bir delili 
örtbas edenden 
daha zalim kim 
olabilir? Ama Allah 
yaptıklarınızdan 
gafil değildir. 

2. 
141 ,,     bir,,ümmetti=أ َمة ِ    İşte,,onlar=تِْلكِ 

,,ق دِْ
ل ْتِ  خ  =gelip,,geçti    ا     onlarındır=ل ه 

ا ك س ب تِْ,,م  =onların,,kazandıkları    

ل ك مِْ     sizindir=و 

ا ْبت ْمِ ,,م  ك س  =sizin,,kazandıklarınız    

لِ  ت ْسأ ل ونِ ,,و  =sorulmazsınız    

ل ونِ ,,ك ان وا,,ع َما ي ْعم  =onların,,yaptıkları

ndan,, 

Onlar daha önce 
gelip geçmiş bir 
ümmettir. Onla-
rın kazandıkları 
kendilerine, sizin 
kazandıklarınız 
da sizedir. Siz 
onların yaptıkla-
rından sorumlu 
tutulmazsınız 

O bir ümmetti, gel-
di, geçti. Ona ken-
di kazandığı, size 
de kendi kazandı-
ğınız. Onların işle-
diklerinden sizler 
sorulmayacaksı-
nız." 

Onlar bir üm-
metti gelip 
geçti. Onların 
kazandıkları 
kendilerine, 
sizin kazan-
dıklarınız da 
sizedir. Ve siz 
onların yap-
mış oldukla-
rından sorul-
mazsınız. 

Şimdi o toplumlar 
gelip geçtiler; onla-
rın kazandıkları on-
lara yazılacak, si-
zin kazandıklarınız 
ise size. Ve siz on-
ların yaptıklarından 
ötürü yargılanacak 
değilsiniz. 

2. 
142 .. ي ق ولِ      diyecekler=س 

اءِ      bazı..beyinsizler=السُّف ه 

النَاِسِ..ِمنِ  =insanlardan    ا     nedir=م 

َله مِْ     onları..çeviren=و 

قِْبل تِِهمِ ..ع نِْ =kıblelerinden    

ك ان وا..الَتِي =bulundukları    

اِ  ل ْيه      de..ki=ق لِْ    üzerinde=ع 

ِِ ْشِرقِ     Allah’ındır=ّلِلَ     doğu..da=اْلم 

ْغِرب ِ  اْلم      O..iletir=ي ْهِدي    batı..da=و 

نِْ ي ش اءِ ..م  =dilediğini..(dileyeni)    

اطِ ..إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

İnsanlardan bazı 
beyinsizler; «On-
ları daha önce 
yöneldikleri kıb-
leden çeviren 
sebep nedir?» 
diyecekler. De 
ki; «Doğu da Ba-
tı da Allah´ındır. 
O dilediğini doğ-
ru yola iletir.» 

Nâsın içinden ken-
dini bilmezler diye-
cekler ki: "Karşı 
durmakta oldukları 
kıbleden bunları 
çeviren nedir? On-
lara söyle: "Maşrık 
da Allah'ın, mağrip 
de Allah'ın. Diledi-
ğini doğru yola çı-
karır." 

İnsanlardan 
bir kısım be-
yinsizler diye-
ceklerdir ki: 
Onları üzerin-
de bulunduk-
ları kıblelerin-
den ne çevir-
di? De ki: Do-
ğu da Batı da 
Allah´ındır. O, 
dilediği kimse-
yi doğru yola 
iletir. 

İnsanlar arasındaki 
dar kafalı düşünce-
ler, Şimdiye kadar 
uydukları kıbleden 
onları vazgeçiren 
nedir? diyecekler. 
De ki: Doğu da Ba-
tı da Allah'ındır; O, 
dilediğini doğru yo-
la iletir. 

2. 
143 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ ع ْلن اك مِْ    böylece=و      sizi,,kıldık=ج 

س ًطا    bir,,ümmet=أ َمةًِ     vasat=و 

د اءِ     olmanız,,için=ِلت ك ون وا     şahit=ش ه 

النَاِسِ,,ع ل ى =insanlara    

ي ك ونِ      ve,,olması,,için=و 

ل ْيك مِْ    rasulün,,de=الَرس ولِ      size=ع 

ا    şahit=ش ِهيدًاِ  م  ع ْلن ا,,و  ج  =ve,,yaptık    

    kıble=اْلِقْبل ة ِ

ا,,ك ْنتِ ,,الَتِي ع ل ْيه  =üzerinde,,bulunduğu

nu,,(eskiden,,yöneldiğin,,Kâbe’yi)    

    bilmek,,için=ِلن ْعل مِ     sadece=إِلَِ

نِْ ي تَبِعِ ,,م  =uyanı     ِالَرس ول=Elçi’ye    

ي ْنق ِلبِ ,,ِمَمنِْ =geriye,,dönenden    

ِقب ْيِهِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ     ökçesi=ع 

إِنِْ ك ان تِْ,,و  =elbette    

ةًِ     başkasına=إِلَِ    ağır,,gelir=ل ك بِير 

ه د ى,,الَِذينِ ,,ع ل ى =yol,,gösterdiğinden    

ّلَل ِ ا =Allah’ın    ا م  ك انِ ,,و  =değildir    

    zayi,,edecek=ِلي ِضيعِ     Allah=اّلَل ِ

ان ك ْمِ      Şüphesiz=إِنَِ    sizin,,imanınızı=إِيم 

    insanlara=بِالنَاِسِ    Allah=اّلَل ِ

ء وفِ      şefkatlidir=ل ر 

ِحيمِ   merhametlidir=ر 

Böylece sizi orta 
yolu benimseyen 
bir ümmet yaptık 
ki, siz insanlara 
örnek olasınız 
ve peygamber 
de size örnek ol-
sun. Biz sırf 
Peygambere 
uyanları, bağlı 
kalanları O´na 
uymaktan vaz-
geçenlerden 
ayırdedelim diye 
daha önce yö-
neldiğin kıbleyi 
tekrar kıble yap-
tık. Bu değişiklik, 
Allah´ın doğru 
yolu gösterdiği 
kimselerden 
başkasına elbet-
te ağır gelir. Al-
lah sizin imanı-
nızı boşa çıka-
racak değildir. 
Hiç şüphesiz, Al-
lah insanlara 
karşı şefkatli ve 
merhametlidir. 

İşte o doğru yola 
nasıl çıkardıksa, 
başkaca insanlara 
karşı âdil şahitle-
rimiz olasınız, 
Peygamber de si-
zin adaletinize şa-
hit olsun diye sizle-
ri en mutedil bir 
ümmet kıldık. Yâ 
Muhammed! Vak-
tiyle karşı durdu-
ğun kıbleyi tekrar 
sana kıble edişi-
miz, Peygamberin 
izinden gidecekler-
le ters yüzüne dö-
necekleri ayırmak-
tan başka bir şey 
için değildi ve bu 
hadise Allah'ın ir-
şad ettiği kimse-
lerden mâadâsına 
elbette ağır gele-
cekti. Şüphe yoktur 
ki Allah imanınızı 
heder etmeyecek. 
Allah'ın insanlar 
hakkında re'feti, 
rahmeti bitmez, tü-
kenmez. 

Böylece sizi 
vasat bir üm-
met kıldık ki, 
insanların 
üzerine şahid-
ler olasınız. 
Peygamber de 
sizin üzerinize 
şahid olsun. 
Ve senin üze-
rinde bulun-
duğun kıbleyi, 
peygambere 
uyanları, aya-
ğının iki ökçe-
si üzerinde 
geri dönecek-
lerden ayır-
detmek için 
kıble yaptık. 
Gerçi bu, bü-
yük bir şeydir. 
Ama Allah´ın 
doğru yola 
ilettiği kimseler 
için değil. Al-
lah, elbette 
imanınızı zayi 
edecek değil-
dir. Şüphesiz 
ki Allah, insan-
lara Rauf ve 
Rahim´dir. 

Ve böylece sizin 
dengeli ve ölçülü 
bir toplum olmanızı 
istedik ki (hayatı-
nızla) tüm insanlı-
ğın huzurunda ha-
kikatin şahitleri ol-
manız ve Elçi de 
sizin huzurunuzda 
ona şahitlik yapsın. 
Ve Elçi'ye uyanlar 
ile ökçeleri üzerin-
de gerisin geri dö-
nenler arasında 
açık bir ayrım ya-
pabilmek amacıyla 
senin, (ey Pey-
gamber) daha ön-
ce yöneldiğin he-
defi (bu topluluk 
için) kıble olarak 
tayin ettik: Şüphe-
siz bu, Allah'ın 
doğru yola ulaştır-
dığı kişilerden baş-
ka herkes için zor 
bir sınavdı. Allah 
sizin inancınızı ke-
sinlikle göz ardı 
etmeyecektir; zira, 
unutmayın ki, Allah 
insana karşı en 
şefkatli olandır, 
rahmet kaynağıdır. 

2. 
ىَِٰ    elbette=ق دِْ.. 144     görüyoruz=ن ر 

    çevrilip..durduğunu=ت ق لُّبِ 

ْجِهكِ      yüzünün=و 

اِءِ ..فِي الَسم  =göğe..doğru    

ي نَكِ  ل ِ     elbette..seni..döndüreceğiz=ف ل ن و 

    bir..kıbleye=قِْبل ةًِ

اِ  اه      hoşlanacağın=ت ْرض 

ل ِِ     çevir..(Bundan..böyle)=ف و 

(Ey Muhammed) 
senin yüzünü ıs-
rarla göğe çevir-
diğini görüyoruz. 
Seni hoşuna gi-
decek bir kıbleye 
kesinlikle döndü-
receğiz. Bundan 
böyle yüzünü 
Mescid- i Haram 
tarafına çevir. 
Nerede olursa-
nız olun, yüzleri-
nizi o tarafa çevi-
rin. Hiç şüphesiz 
kendilerine kitap 

Yâ Muhammed! 
Yüzünün semâya 
dönmüş, aranıp 
durduğunu görüyo-
ruz. Müsterih ol. 
Seni hoşnut olaca-
ğın bir kıbleye her-
halde sahip ede-
ceğiz. Haydi, yü-
zünü Mescid-i Ha-
ram'a doğru çevir. 
Siz de ey mü'min-
ler, her nerede bu-
lunursanız yüzü-
nüzü oraya doğru 
çevirin. Kendilerine 

Doğrusu biz, 
yüzünün se-
maya doğru 
çevrilip durdu-
ğunu görüyo-
ruz. Şimdi se-
ni hoşnud ola-
cağın bir kıb-
leye çevirece-
ğiz. Yüzünü 
Mescid-i Ha-
ram tarafına 
çevir. Nerede 
bulunursanız 
bulunun, yüz-
lerinizi o tarafa 

Biz, (ey Peygam-
ber) senin sık sık 
yüzünü (bir kılavuz 
arayışı içinde) gö-
ğe çevirdiğini görü-
yoruz: ve şimdi se-
ni tam tatmin ede-
cek bir kıbleye 
döndürüyoruz. Ar-
tık yüzünü Mescid-i 
Haram'a çevir; ve 
siz, hepiniz, nerede 
olursanız olun, yü-
zünüzü (namaz 
esnasında) o yöne 
döndürün. Doğru-
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كِ  ْجه      tarafına=ش ْطرِ     yüzünü=و 

ْسِجدِِ اِمِ ..اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i..Haram    

ْيثِ  ح  ا    nerede=و  ك ْنت مِْ..م  =olursanız    

لُّوا وه ك مِْ    çevirin=ف و  ج      yüzlerinizi=و 

ه ِ  إِنَِ    o..yöne=ش ْطر      şüphesiz=و 

أ وت وا..الَِذينِ  =verilenler    

ونِ     kitap=اْلِكت ابِ      bilirler=ل ي ْعل م 

قُِّ    bunun=أ نَه ِ     bir..gerçek..olduğunu=اْلح 

ب ِِهْمِ ..ِمنِْ ر  =Rableri..tarafından    

ا م      Allah=اّلَل ِ    değildir=و 

    habersiz=بِغ افِلِ 

ل ونِ ..ع َما ي ْعم  =onların..yaptıklarından 

verilenler, bu 
kıble değişiminin 
Rabblerinin buy-
ruğuna dayanan 
bir gerçek oldu-
ğunu biliyorlar. 
Allah onların ne-
ler yaptıkların-
dan habersiz 
değildir. 

Kitap verilenler 
şüphe yok bilecek-
ler ki bu Kâbe'ye 
dönmek haktır, Al-
lah tarafından va-
hiydir. Allah onların 
işlediklerinden gafil 
değil. 

çevirin. Şüp-
hesiz ki, ken-
dilerine kitab 
verilenler bu-
nun Rabların-
dan gelen bir 
gerçek oldu-
ğunu bilirler. 
Allah, onların 
yaptıklarından 
gafil değildir. 

su, daha önce 
kendilerine vahiy 
tevdi edilmiş olan-
lar, bu emrin Rab-
lerinden gelen bir 
hakikat olduğunu 
çok iyi bilirler; ve 
Allah onların yap-
tıklarından haber-
siz değildir. 

2. 
145 ,, ل ئِنِْ أ ت ْيتِ ,,و  =sen,,getirsen    

أ وت وا,,الَِذينِ  =verilenlere    

    her,,türlü=بِك ل ِِ    Kitap=اْلِكت ابِ 

ا    ayeti=آي ةِ  ت بِع وا,,م  =onlar,,uymazlar    

ا    senin,,kıblene=قِْبل ت ك ِ  م      değilsin=و 

    uyacak=بِت ابِع ِ    sen,,de=أ ْنتِ 

ْمِ      onların,,kıblesine=قِْبل ت ه 

ا م  مِْ,,و  ه  بِت ابِع ِ,,ب ْعض  =onların,,bir,,kısmı,,

uymazlar    ِ قِْبل ة=kıblesine,,de    

    birbirlerinin=ب ْعض  ِ

ل ئِنِِ اتَب ْعتِ ,,و  =uyarsan    

ه مِْ اء      onların,,keyiflerine=أ ْهو 

ْعدِِب ِ,,ِمنِْ =sonra    

ا كِ ,,م  اء  ج  =sana,,gelen    

اْلِعْلِمِ ,,ِمنِ  =ilimden     ِإِنَك=şüphesiz,,sen    

    o,,takdirde=إِذًا

الَظاِلِمينِ ,,ل ِمنِ  =zalimlerden,,olursun 

Kendilerine kitap 
verilenlere sen 
her türlü ayeti 
(delili) göstersen 
bile onlar yine 
senin kıblene 
uymazlar. Sen 
de onların kıble-
sine uyacak de-
ğilsin. Onlar bir-
birlerinin kıblele-
rine de uymaz-
lar. Sana gelen 
bilgiden sonra 
eğer onların ke-
yiflerine, arzula-
rına uyacak 
olursan, o za-
man, kesinlikle 
zalimlerden olur-
sun. 

Kasem ederim ki o 
kendilerine Kitap 
verilen ümmetinde 
bütün burhanları 
getirseydin yine 
senin kıblene tâbi 
olmazlardı. Elbette 
sen de onların kıb-
lesine tâbi olmaz-
sın. Sonra bunların 
bir kısmı da öteki-
lerinin kıblesine 
tâbi değil. Kasem 
ederim ki sana ge-
len bu vahyin ar-
kasından tutar, on-
ların arzularına 
uyarsan, işte o 
zaman kat'iyyen 
sen de nefsine 
zulmedenlerden-
sin. 

Andolsun ki; 
sen, kendileri-
ne kitab veril-
miş olanlara 
her ayeti ge-
tirsen, onlar 
yine senin kıb-
lene uymazlar. 
Sen de onların 
kıblesine uya-
cak değilsin. 
Onların kimi 
de, kiminin 
kıblesine uya-
cak değildirler. 
Andolsun ki; 
sana gelen 
bunca ilimden 
sonra şayet 
sen onların 
heveslerine 
uyacak olur-
san, o takdir-
de şüphesiz 
zalimlerden 
olursun. 

Ama daha önce 
kendilerine vahiy 
tevdi edilmiş olan-
ların önüne bütün 
delilleri koymuş ol-
saydın bile senin 
kıblene yönelmez-
lerdi; ne sen onla-
rın kıblelerine yö-
nelirsin, ne de on-
lar birbirlerinin kıb-
lelerine yönelirler. 
Ve eğer sana ilim 
geldikten sonra on-
ların asılsız görüş-
lerine uysaydın 
muhakkak ki zalim-
lerden olurdun. 

2. 
146 .. آت ْين اه مِ ..الَِذينِ  =kendilerine..verdiklerimi

z     ِاْلِكت اب=Kitap    

ا    onu..tanırlar=ي ْعِرف ون ه ِ     gibi=ك م 

    tanıdıkları=ي ْعِرف ونِ 

ْمِ  ه  إِنَِ    oğullarını=أ ْبن اء      ama..yine..de=و 

مِْ    bir..grup=ف ِريقًا     onlardan=ِمْنه 

ونِ  قَِ    gizlerler=ل ي ْكت م      gerçeği=اْلح 

ه مِْ ونِ ..و  ي ْعل م  =bildikleri..halde 

Kendilerine kitap 
verdiklerimiz 
O´nu (Muham-
med´i) oğullarını 
tanıdıkları gibi 
tanırlar. Fakat 
onlardan bir 
grup, bile bile 
gerçeği gizler. 

Kendilerine Kitap 
verdiğimiz ümmet-
lerin uleması, Pey-
gamberi -oğullarını 
tanır gibi- tanırlar. 
İçlerinde bir takımı 
da hakkı bile bile 
saklarlar. 

Kendilerine ki-
tab verdikleri-
miz, onu oğul-
larını tanıdık-
ları gibi tanır-
lar. Öyle iken 
içlerinden bir 
güruh bilir ol-
dukları halde, 
yine de hakkı 
gizlerler. 

Daha önce kendile-
rine vahiy verdikle-
rimiz, onu kendi 
çocuklarını tanıdık-
ları gibi tanırlar: 
Ancak bilin ki, onla-
rın bazısı hakikati 
bile bile örtbas 
eder. 

2. 
147 ,, قُِّ     Gerçek=اْلح 

ب ِك ِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbindendir    

ِ ت ك ون نَِ,,ف َل  =artık,,olma    

ْمت ِرينِ ,,ِمنِ  اْلم  =kuşkulananlardan 

Bu, Rabbinden 
gelen bir gerçek-
tir. Bu konuda 
sakın kuşkuya 
kapılanlardan 
olma. 

Hak senin Rabbin-
den gelendir. Sa-
kın bunda şüpheye 
düşenlerden olma. 

Hak, Rabbın-
dandır. Öyley-
se asla şüp-
hecilerden ol-
ma! 

Rablerinden gelen 
hakikati! O halde 
sen, şüphe eden-
lerden olma. 

2. 
148 .. ِلك ل ِ      her..ümmetin..vardır=و 

ة ِ     bir..yönü=ِوْجه 

اِ ..ه وِ  ل ِيه  و  م  =yöneldiği    

    O..halde..koşun=ف اْست بِق وا

اِتِ  ْير      nerede=أ ْينِ     hayır..işlerine=اْلخ 

ا ت ك ون وا..م  =olsanız    ِِي أْت=getirir    

    Allah=اّلَل ِ    sizi..bir..araya=بِك مِ 

ِميعًاِ      kuşkusuz=إِنَِ    hepinizi=ج 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ =her..şeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Herkesin yönel-
diği bir yön var-
dır. Buna göre, 
hayırlı işlerde 
birbirinizle yarışa 
girin. Nerede 
olursanız olun, 
Allah sizi bir yere 
getirecek (topla-
yacak)tır. Hiç 
şüphesiz, Allah 
herşeye kadirdir. 

Her ümmetin bir 
vechesi olur ki ona 
döner. Siz de en 
hayırlı gayelere 
koşun. Nerede bu-
lunursanız bulu-
nun, Allah hepinizi 
birden toplayacak. 
Allah'ın herşeye 
kâdir olduğunda 
şüphe yok. 

Herkesin bri 
yönü vardır 
oraya döner. 
Öyleyse siz 
hayırlı işlerde 
birbirinizle ya-
rışın! Nerede 
bulunursanız 
bulunun, Allah 
hepinizi birden 
getirir. Şüphe-
siz ki Allah her 
şeye kadir´dir. 

Çünkü her topluluk, 
merkezinde O'nun, 
(Allah'ın) bulundu-
ğu kendisine ait bir 
istikamete yöneltir. 
Öyleyse, iyi ve gü-
zel işlerde yarışın. 
Nerede olursanız 
olun Allah sizi ken-
di katında toplaya-
caktır: çünkü, Allah 
her şeye kadirdir. 

2. 
149 ,, ِمنِْ ْيثِ ,,و  ح  =nereden,,(yola)    

ْجتِ  ر  ل ِِ    çıkarsan=خ      çevir=ف و 

كِ  ْجه      tarafına=ش ْطرِ     yüzünü=و 

ْسِجدِِ اِمِ ,,اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i,,Haram    

إِنَه ِ قُِّ    bu,,elbette=و      bir,,gerçektir=ل ْلح 

ب ِك ِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    ا م      değildir=و 

    habersiz=بِغ افِلِ     Allah=اّلَل ِ

ل ونِ ,,ع َما ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

Nereden yola 
çıkmış olursan 
ol, yüzünü Mes-
cid- i Haram´a 
doğru çevir. Bu 
kesinlikle Rab-
binden gelen bir 
gerçektir. Hiç 
şüphesiz, Allah 
neler yaptığınız-
dan habersiz 
değildir. 

Yâ Muhammed! 
Her nereden yola 
çıkarsan namazda 
yüzünü Mescid-i 
Haram'a dön, bu 
bir emir ki sana 
Rabbinden geldiği 
aşikâr. Allahu Zül-
celâl ise işledikle-
rinizden gafil değil. 

Nereden (yo-
la) çıkarsan 
yüzünü Mes-
cid-i Haram´a 
doğru çevir. 
Şüphesiz bu, 
Rabbından bir 
haktır. Allah, 
yaptıklarınız-
dan gafil de-
ğildir. 

Böylece, nereden 
gelirseniz gelin, 
(namazda) yüzü-
nüzü Mescid-i Ha-
ram'a doğru çevi-
rin. Bilin ki bu 
(emir) Rabbinizden 
gelen bir hakikattir; 
ve Allah, yaptıkla-
rınızdan habersiz 
değildir. 

2. 
150 .. ِمنِْ ْيثِ ..و  ح  =nereden..(yola)    

ْجتِ  ر  ل ِِ    çıkarsan=خ      çevir=ف و 

كِ  ْجه      doğru=ش ْطرِ     yüzünü=و 

ْسِجدِِ اِمِ ..اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i..Haram’a    

ْيثِ  ح  ا    nerede=و  ك ْنت مِْ..م  =olursanız    

لُّوا وه ك مِْ    çevirin..ki=ف و  ج      yüzünüzü=و 

ه ِ ي ك ونِ ..ِلئ ََلِ    o..yana=ش ْطر  =olmasın    

    hiç..kimsenin=ِللنَاِسِ

ل ْيك مِْ جَِ    aleyhinizde=ع  ة ِح  =bir..delili    

وا..الَِذينِ     başka=إِلَِ ظ ل م  =zalimlerden    

مِْ     onlardan=ِمْنه 

ِ ت ْخش ْوه مِْ..ف َل  =Onlardan..da..çekinmeyin    

اْخش ْونِي     benden..çekinin=و 

ِْل تِمَِ     ve..tamamlayayım=و 

تِي ل ْيك مِْ    nimetimi=نِْعم      size=ع 

ل ع لَك مِْ     umulur..ki=و 

Nereden yola 
çıkmış olursan 
ol, yüzünü Mes-
cid- i Haram´a 
doğru çevir. Ne-
rede olursanız 
olun, yüzünüzü 
o tarafa çevirin 
ki, insanların 
elinde aleyhiniz-
de kullanacakları 
bir bahane bu-
lunmasın. Yal-
nız, zalimler 
başka. Onlardan 
da korkmayın, 
benden korkun. 
O tarafa dönün 
ki, size verece-
ğim nimeti ta-
mama erdireyim 
ve böylece doğ-
ru yolu bulası-
nız. 

Yâ Muhammed! 
Her nereden yola 
çıkarsan, yüzünü 
Mescid-i Haram'a 
dön. Siz de ey 
mü'minler, her ne-
rede bulunursanız 
yüzünüzü oraya 
dönün. Şunun için 
ki: İnsanların inat 
edenlerinden baş-
kası aleyhinize 
hüccet serdede-
mesin -hem siz on-
lardan korkmaya-
cak, Benden kor-
kacaksınız-. Bir de 
şunun için ki: Siz-
lere olan ihsanımı 
itmam edeyim ve 
sizler doğru yolu 
tutabilesiniz. 

Nereden (yo-
la) çıkarsan, 
yüzünü Mes-
cid-i Haram´a 
doğru çevir. 
Siz de nerede 
olursanız, yü-
zünüzü o yana 
döndürün, Ta 
ki, zalim olan-
lardan başka 
insanların 
aleyhinizde bir 
delili bulun-
masın. Artık 
onlardan 
korkmayın, 
Benden kor-
kun ki, hem 
üzerinizdeki 
nimetimi ta-
mamlayayım, 
hem de siz hi-
dayeti ümid 
edebilesiniz. 

O halde, nereden 
gelirseniz gelin, 
(namazda) yüzü-
nüzü Mescid-i Ha-
ram'a çevirin ve 
nerede olursanız 
olun yüzünüzü ona 
çevirin ki, zulüm 
yapmaya şartlan-
mış olmadıkça in-
sanların size karşı 
hiçbir bahaneleri 
kalmasın. Onlar-
dan korkmayın, 
Ben'den korkun. 
(Bana itaat edin) ki, 
size olan nimetimi 
tamamlayayım ve 
böylece siz de doğ-
ru yolu bulabilesi-
niz. 
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 hidayete..erersiniz=ت ْهت د ونِ 

2. 
ا,, 151 ْلن ا    gibi=ك م      gönderdik=أ ْرس 

س ولًِ    kendi,,içinizden=فِيك مِْ     bir,,Elçi=ر 

    okuyan=ي تْل و    sizden,,olan=ِمْنك مِْ

ل ْيك مِْ     ayetlerimizi=آي اتِن ا    size=ع 

يك مِْ ك ِ ي ز      sizi,,temizleyen=و 

ك مِ  ي ع ل ِم      size,,öğreten=و 

ة ِ    Kitabı=اْلِكت ابِ  اْلِحْكم      hikmeti=و 

ك مِْ ي ع ل ِم      ve,,size,,öğreten=و 

ا ونِ ,,ت ك ون وا,,ل مِْ,,م  ت ْعل م  =bilmediklerini

zi,, 

Nitekim kendi 
içinizden size 
ayetlerimizi oku-
yan, sizi kötülük-
lerden arındıran, 
size Kitab´ı, 
hikmeti ve daha 
önce bilmediği-
niz birçok şeyi 
öğreten bir pey-
gamber gönder-
dik. 

Nitekim sizlere içi-
nizden bir pey-
gamber gönderdik. 
Bir peygamber ki 
sizlere âyâtımızı 
okuyor, sizleri bü-
tün lekelerden pâk 
ediyor, sizlere Ki-
tap öğretiyor, hik-
met öğretiyor, siz-
lere evvelce bil-
mediklerinizi öğre-
tiyor. 

Nitekim size 
içinizden; 
ayetlerimizi 
okuyan, sizi 
tezkiye eden 
kitabı ve hik-
meti öğreten 
ve bilmediği-
niz şeyleri bil-
diren bir pey-
gamber gön-
derdik 

Nitekim size, me-
sajlarımı iletmesi, 
sizi arındırması, 
vahiy ve hikmeti 
bildirmesi ve bil-
mediklerinizi öğ-
retmesi için içiniz-
den bir elçi gön-
derdik. 

2. 
ونِي.. 152     Öyle..ise..beni..anın..ki=ف اْذك ر 

    ben..de..sizi..anayım=أ ْذك ْرك مِْ

وا اْشك ر  ِلي..و  =bana..şükredin    

لِ  ونِِ..و  ت ْكف ر  =nankörlük..etmeyin 

O halde siz beni 
hatırlayın ki, ben 
de sizi hatırlaya-
yım. Bana şük-
redin, sakın 
nankörlük etme-
yin. 

Beni anın sizleri 
anayım, Bana şük-
redin sakın Bana 
küfranda bulunma-
yın. 

Öyleyse Beni 
zikredin ki, 
Ben de sizi 
anayım. Bir de 
Bana şükre-
din, nankörlük 
etmeyin. 

Öyleyse Beni anın 
ki, Ben de sizi ana-
yım; Bana şükredin 
ve Beni inkar et-
meyin. 

2. 
153 ,, ا,,ي ا ن وا,,الَِذينِ ,,أ يُّه  آم  =Ey,,inananlar    

    yardım,,isteyin,,(Allah’tan)=اْست ِعين وا

    sabır=بِالَصْبرِِ

ةِِ  الَصَل      ve,,namazla=و 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak,,ki=إِنَِ

عِ      beraberdir=م 

 sabredenlerle=الَصابِِرينِ 

Ey müminler, 
sabırla ve na-
mazla Allah´tan 
yardım isteyin. 
Hiç şüphesiz Al-
lah, sabredenler 
ile beraberdir. 

Ey iman eden kim-
seler! Yardımı se-
battan bekleyin, 
salâttan bekleyin. 
Allah'ın sebat 
edenlerle beraber 
olduğunda şüphe 
etmeyin. 

Ey iman eden-
ler, sabır ve 
namazla yar-
dım isteyin. 
Şüphesiz ki 
Allah, sabre-
denlerle bera-
berdir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Sarsılmaz 
bir sabır ve namaz 
ile yardım arayın; 
zira, unutmayın, Al-
lah zorluklara karşı 
sabredenlerle bir-
liktedir. 

2. 
154 .. لِ  ت ق ول وا..و  =demeyin    ِْن     kimselere=ِلم 

س بِيلِِ..فِي    öldürülen=ي ْقت لِ  =yolunda    

    Allah=اّلَلِِ
ات ِ      bilakis=ب لِْ    ölüler=أ ْمو 

ِكنِْ    onlar..diridirler=أ ْحي اءِ  ل َٰ     ama=و 

ونِ ..لِ  ت ْشع ر  =siz..farkında..olmazsınız 

Allah yolunda 
öldürülenlere 
sakın «ölüler» 
demeyin. Tersi-
ne onlar diridir-
ler, ama siz far-
kında değilsiniz. 

Sonra Allah yolun-
da öldürülenler için 
“Ölü demeyin. Bil-
diğiniz gibi değil, 
onlar diri, ancak 
sizler bunu duya-
mazsınız. 

Allah yolunda 
öldürülenlere; 
ölüler, deme-
yin. Bilakis on-
lar, diridirler, 
ama siz far-
ketmezsiniz. 

Allah yolunda öldü-
rülenlere ölü de-
meyin: Hayır, onlar 
yaşıyor, ama siz 
farkında değilsiniz. 

2. 
نَك مِْ,, 155 ل ن ْبل و  andolsun,,sizi,,imtihan,,edece=و 

ğiz     ِبِش ْيء=şeylerle    

ْوفِِ,,ِمنِ  اْلخ  =korku    

وعِِ اْلج      ve,,açlık,,(gibi)=و 

ِ ن ْقص      ve,,noksanlığıyla=و 

الِِ,,ِمنِ  اْْل ْمو  =mallarınızın    

اْْل ْنف ِسِ     ve,,canlarınızın=و 

اِتِ  ر  الثَم      ve,,ürünlerinizin=و 

رِِ ب ش ِ     müjdele=و 

 sabredenleri=الَصابِِرينِ 

Muhakkak ki, sizi 
biraz korku, bi-
raz açlık, biraz 
mal, cari ve ürün 
eksiltmesi ile 
deneriz. Sabre-
denleri müjdele. 

Çare yok, sizleri bi-
raz korku ile, biraz 
açlık ile, biraz mal, 
can azalmasıyla 
imtihana çekece-
ğiz. Yâ Muham-
med, o sabırlı kul-
larımı müjdele, 

Andolsun ki 
sizi, biraz kor-
ku, biraz açlık, 
biraz da mal-
lardan, can-
lardan ve 
mahsullerden 
yana eksiklikle 
imtihan ede-
ceğiz, sabre-
denlere müj-
dele. 

Muhakkak ki, ölüm 
tehlikesiyle ve aç-
lıkla, dünya malı-
nın, canın ve (alın 
teri) ürünlerinin 
kaybı ile sizi sına-
yacağız. Ama zor-
luklara karşı sab-
redenlere iyi haber-
ler müjdele. 

2. 
156 ..     zaman=إِذ ا    onlar..ki=الَِذينِ 

مِْ اب تْه      onlara..eriştiği=أ ص 

ِصيب ة ِ     derler=ق ال وا    bir..bela=م 

ِِ    şüphesiz..biz=إِنَا     Allah..içiniz=ّلِلَ

إِنَا     O’na=إِل ْيهِِ    ve..şüphesiz..biz=و 

اِجع ونِ   döneceğiz=ر 

Ki onların başla-
rına bir musibet 
geldiğinde; «Biz 
Allah için varız 
ve yine O´na 
döneceğiz» der-
ler. 

ki başlarına bir 
musibet gelince 
"înnâ lillâhi ve innâ 
ileyhi râciûn" der-
ler. 

Ki onlara bir 
musibet geldi-
ği zaman; biz 
Allah içiniz ve 
yine O´na dö-
neceğiz, der-
ler. 

Ki, onların başına 
bir musibet gelince, 
Doğrusu biz Allah'a 
aidiz ve muhakkak 
O'na döneceğiz! 
derler. 

2. 
157 ,, ئِكِ  ل ْيِهمِْ    İşte=أ ول َٰ     hep,,onlar,,içindir=ع 

اتِ  ل و      bağışlamalar=ص 

ب ِِهمِْ,,ِمنِْ ر  =Rablerinden    

ِ
ة   ْحم  ر  ئِكِ     ve,,rahmet=و  أ ول َٰ     ve,,işte=و 

    onlardır=ه مِ 

ْهت د ونِ   doğru,,yolu,,bulanlar=اْلم 

İşte Rabblerin-
den mağfiret 
(salâvat) ve 
rahmet onların 
üzerinedir ve 
doğru yolu bu-
lanlar da onlar-
dır. 

İşte Allah'ın gufra-
nıyla rahmetine 
kavuşacaklar bun-
lar; işte yolun doğ-
rusunu bulanlar da 
bunlar. 

İşte onlar için 
Rabbları tara-
fından mağfi-
ret ve rahmet 
vardır. Hidaye-
te erenler de 
onlardır. 

İşte Rablerinin ni-
metleri ve lütfu on-
lar içindir ve doğru 
yol üzerinde olan-
lar işte onlardır! 

2. 
    Safa=الَصف ا    şüphesiz=إِنَِ.. 158

ة ِ ْرو  اْلم      ve..Merve=و 

ش ع ائِرِِ..ِمنِْ =nişanlarındandır    

نِْ    Allah’ın=اّلَلِِ      Kim=ف م 

جَِ ْيتِ اْلب ِ    hacceder=ح  =Ev’i    ِِأ و=ya..da    

رِ  ِ    umre..yaparsa=اْعت م      yoktur=ف َل 

ن احِ  ل ْيهِِ    hiçbir..günah=ج      kendisine=ع 

ي َطَوفِ ..أ نِْ =tavaf..etmesinde    

اِ  نِْ    onları=بِِهم  م      ve..kim=و 

    kendiliğinden..yaparsa=ت ط َوعِ 

ْيًرا نَِف إِِ    bir..iyilik=خ  =şüphesiz    

    karşılığını..verir=ش اِكرِ     Allah=اّلَل ِ

ِليمِ   bilir..(yaptığını)=ع 

Hiç şüphesiz Sa-
fa ile Merve, Al-
lah´a ibadet 
sembollerinden-
dir. Buna göre, 
kim Hacc veya 
Umre amacı ile 
Kâbe´yi ziyaret 
ederse, bu iki 
tepeyi tavaf et-
mesinde hiçbir 
sakınca yoktur. 
Kim gönüllü ola-
rak bir iyilik ya-
parsa, bilsin ki, 
Allah karşılığını 
verir ve yaptığını 
bilir. 

Safa ile Merve Al-
lah'ın şeâirindendir 
(Allah'a ibadet 
mevkilerindendir). 
Onun için hac ya-
hut umreye niyetle 
Kâbe ziyaret ede-
ne bunları tavafı 
dolayısıyla bir şey 
lâzım gelmez (gü-
nah yok). Kim farz 
olmayan bir hayır-
da bulunursa Allah 
elbette ecrini verir 
ve bilir.  

Şüphesiz ki 
Safa ile Merve 
Allah´ın nişa-
nelerindendir. 
Artık kim hacc 
veya umre ni-
yetiyle Ka´be 
´yi ziyaret 
ederse bu iki-
sini de tavaf 
etmesinde bir 
beis yoktur. 
Kim gönüllü 
olarak iyilik 
yaparsa mu-
hakkak ki Al-
lah; Şakir´dir, 
Alim´dir. 

(O halde) unutma-
yın, Safa ve Merve, 
Allah tarafından 
konulmuş sembol-
lerdendir; böylece 
hac veya umre için 
Mabede gelen biri-
nin bu ikisi arasın-
da gidip gelmesin-
de bir mahzur yok-
tur. Zira, eğer kişi, 
yapılması gere-
kenden daha çok 
iyilik yaparsa bilsin 
ki Allah, şükre bol 
karşılık verendir, 
her şeyi bilendir. 

2. 
    doğrusu=إِنَِ,, 159

ونِ ,,الَِذينِ  ي ْكت م  =gizleyenler    

ا ْلن ا,,م  أ ْنز  =indirdiğimiz    

ب ي ِن اتِِالِْ,,ِمنِ  =açık,,delilleri    

د ىَِٰ اْله  ب ْعدِِ,,ِمنِْ    ve,,hidayeti=و  =sonra    

ا ب يَنَاه ِ,,م  =biz,,açıkça,,belirttikten    

    insanlara=ِللنَاِسِ

اْلِكت اِبِ ,,فِي =Kitapta    

ئِكِ  مِ     işte,,onlara=أ ول َٰ     lanet,,eder=ي ْلع ن ه 

ي ْلع ِ    Allah=اّلَل ِ مِ و  ن ه  =ve,,lanet,,eder    

 bütün,,lanet,,edebilenler=الََلِعن ونِ 

İndirdiğimiz bel-
geleri, biz onları 
Kitapta açıkla-
dıktan sonra giz-
leyenler var ya, 
onlara hem Allah 
hem de bütün 
lânet edebilenler 
lânet eder. 

İndirdiğimiz bey-
yinâtımızla baş-
tanbaşa hidayet 
olan âyâtımızı -
bizler Tevrat'ta in-
sanlara pek açık 
bildirmişken- söy-
lemeyip saklayan-
lar yok mu, işte on-
lara Allah lânet 
eder ve bütün 
lânet şânından 
olanlar lânet eder. 

İndirdiğimiz, 
açık delilleri 
ve hidayeti, ki-
tabda insanla-
ra açıkça be-
yan ettikten 
sonra gizle-
yenlere; mu-
hakkak ki on-
lara, Allah 
la´net eder ve 
la´net etmek 
şanından 
olanlar da 
la´net eder. 

Bakın, katımızdan 
indirdiğimiz hakika-
tin ve rehberliğin 
delilini ilahi kelam 
aracılığıyla insanlı-
ğın önüne koyduk-
tan sonra onu giz-
leyip örtbas eden-
lere gelince: İşte 
onlardır Allah'ın la-
net edeceği ve on-
lardır yargılama ye-
teneğine sahip 
herkesin de lanet 
yağdıracağı. 
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2. 
    ancak..hariç=إِلَِ.. 160

ت اب وا..الَِذينِ  =tevbe..edip    

وا أ ْصل ح      uslananlar=و 

ب يَن وا     ve..(gerçeği)..açıklayanlar=و 

ئِكِ ف أ ِ ول َٰ =işte..onlar    

    tevbelerini..kabul..ederim=أ ت وبِ 

ل ْيِهْمِ  أ ن ا    onların=ع      çünkü..ben=و 

    tevbeyi..çok..kabul..edenim=التََوابِ 

 çok..esirgeyenim=الَرِحيمِ 

Yalnız tevbe 
edenler, ıslâh 
olanlar ve ger-
çeği ortaya ko-
yanlar müstes-
na; onları ben 
bağışlarım. Zira 
ben tevbeleri 
kabul ederim ve 
merhametliyim. 

Ancak ettiklerinden 
pişman olarak 
salâha dönen ve 
hakkı bildirenlere 
gelince, Ben onları 
bağışlarım. Bütün 
suçları bağışlayan, 
mahlûkâtına 
rahîm, hâlık 
Ben'im. 

Ancak tevbe 
edenler, islah 
edenler ve 
(gerçeği) söy-
leyenler müs-
tesna. Ben; 
onların tevbe-
lerini kabul 
ederim. Ve 
ben Tevvab, 
Rahim´im. 

Ancak, tevbe eden-
ler, kendilerini dü-
zeltenler ve (tebliğ 
edilen) hakikati du-
yuranlar bunun dı-
şındadır: Onların 
tevbesini kabul 
edeceğim; zira yal-
nız Benim tevbeleri 
kabul eden, rahmet 
dağıtan. 

2. 
    doğrusu=إِنَِ,, 161

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edip,,te    

ات وا م      ölen,,kimseler=و 

ه مِْ ك فَارِ ,,و  =kâfir,,olarak     ِئِك     işte=أ ول َٰ

ل ْيِهمِْ     laneti=ل ْعن ة ِ    onların,,üstünedir=ع 

ئِك ةِِ    Allah’ın=اّلَلِِ َل  اْلم      ve,,meleklerin=و 

النَاِسِ ِعينِ     ve,,insanların=و   tüm=أ ْجم 

Ayetlerimizi inkâr 
etmiş ve kâfir 
olarak ölmüş 
olanlara gelince 
Allah´ın, melek-
lerin ve insanla-
rın ortak lâneti 
onların üzerine-
dir. 

Âyâtımızı inkâr 
etmiş ve kâfir ola-
rak can vermişlere 
de gelince Allah'ın 
lâneti, meleklerle 
insanların lâneti iş-
te hep birden bun-
ların üzerine ine-
cek. 

Muhakkak ki 
küfredip de, 
kafir olarak 
ölenlere Al-
lah´ın, melek-
lerin ve bütün 
insanların 
la´neti işte on-
ların üzerine-
dir. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
ve hakikat inkarcı-
ları olarak ölenlere 
gelince: Onların 
cezası, Allah'ın, 
meleklerin ve tüm 
(dürüst ve erdemli) 
insanların lanetine 
uğramalarıdır. 

2. 
162 .. اِلِدينِ      ebedi..kalırlar=خ 

اِ      içinde..(lanet)=فِيه 

فَفِ ..لِ  ي خ  =hafifletilmez    

مِ  ْنه      azab=اْلع ذ ابِ     onlardan=ع 

لِ      onlara=ه مِْ    ve..yoktur=و 

ونِ   gözetme=ي ْنظ ر 

Bunlar (sürekli 
lânetlenmiş ola-
rak) orada ebe-
diyen kalırlar. Ne 
azapları hafifleti-
lir ve ne de ken-
dilerine mühlet 
verilir. 

Ebediyen altında 
kalacaklar; ne 
azapları eksilecek, 
ne kendilerine göz 
açtırılacak. 

Onun içinde 
temelli kala-
caklardır. On-
lardan ne 
azab hafifleti-
lir, ne de yüz-
lerine bakılır. 

Onlar bu halde ka-
lacaklar; (ve) ne 
azapları hafifletile-
cek, ne de soluk 
almalarına imkan 
verilecek. 

2. 
163 ,,

إِل َِٰ ه ك مِْو  =Tanrınız    ِ ه     Tanrı’dır=إِل َٰ

اِحد ِ  ه ِ    yoktur=لِ     bir,,tek=و      tanrı=إِل َٰ

    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ

نِ      Rahman’dır=الَرْحم َٰ

 Rahim’dir=الَرِحيمِ 

İlahınız tek bir 
ilahtır, O´ndan 
başka ilah yok-
tur. O, Rahman 
ve Rahim´dir. 

İlâhınız şeriki ol-
mayan tek ilâh ki, 
O'ndan başka ilâh 
yok. Hem Rah-
man, hem Rahîm. 
Rahmeti dünyayı 
kuşatır, ukbâyı ku-
şatır. 

Sizin İlahınız 
bir tek ilahtır. 
O´ndan başka 
hiçbir ilah yok-
tur. Rah-
man´dır, Ra-
him´dir. 

Ve sizin tanrınız, 
Tek Tanrı'dır; 
O'ndan başka tanrı 
yoktur; Rahmandır, 
Rahimdir. 

2. 
ْلقِِ..فِي    şüphesiz=إِنَِ.. 164 خ  =yaratılışında    

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve..yerin=و 

فِِ اْختَِل      gece=اللَْيلِِ    değişmesinde=و 

ارِِ النَه      ve..gündüzün=و 

اْلف ْلكِِ     gemilerde=و 

ت ْجِري..الَتِي =taşıyıp..giden    

اْلب ْحرِِ..فِي =denizde    

ا ي ْنف عِ ..بِم  =faydasına..olan..şeyleri    

ا    insanların=النَاسِ  م  لِ ..و  أ ْنز  =indirip    

اءِِ..ِمنِ     Allah’ın=اّلَل ِ الَسم  =gökten    

اءِ ..ِمنِْ م  =su    ف أ ْحي ا=dirilterek    

    sonra=ب ْعد ِ    yeri=اْْل ْرضِ     onunla=بِهِِ

ا ْوتِه  ب ثَِ    öldükten=م      yaymasında=و 

ا ك ل ِِ..ِمنِْ    orada=فِيه  =her..çeşit    

    canlıyı=د ابَةِ 

ت ْصِريفِِ     evirip..çevirmesinde=و 

ي احِِ     rüzgârları=الر ِ

ابِِ الَسح      ve..bulutları=و 

س َخرِِ     emre..hazır..bekleyen=اْلم 

اءِِ    arasında=ب ْينِ      yer=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ile..gök=و 

ي اتِ      elbette..deliller..vardır=ْل 

    bir..topluluk..için=ِلق ْومِ 

 düşünen=ي ْعِقل ونِ 

Hiç şüphesiz 
göklerin ve yerin 
yaratılışında, 
gece ile gündü-
zün birbirini ko-
valamasında, in-
sanlara yararlı 
şeyler ile deniz-
de yüzen vapur-
larda, Allah´ın 
gökten su indirip 
onun aracılığı ile 
ölü yeri dirilterek 
üzerine her çeşit 
canlıyı yayma-
sında, rüzgârları 
ve gökle yer 
arasında emre 
hazır bekleyen 
bulutları yönlen-
dirmesinde, dü-
şünen bir toplu-
luk için birçok 
ayetler, deliller 
vardır. 

Göklerin, yerin ya-
ratılmasında, gece 
ile gündüzün her 
birinin öbürü izince 
gitmesinde, beşe-
rin menâfi’ini yük-
lenerek denizin 
yüzünden akan 
gemide, Allah'ın 
gökten indirdiği 
suda, o kendisiyle 
dirilttiği ölü topra-
ğın üzerinde her 
türlü mahlûkâtı 
yaydığı suda, 
rüzgârların sevkin-
de, gökle yer ara-
sında musahhar 
bulutta, aklı olan 
ümmet için Hakk'ın 
birliğine âyetler 
var. 

Şüphesiz ki 
göklerin ve ye-
rin yaratılışın-
da, gece ile 
gündüzün de-
ğişmesinde, 
insanlara ya-
rarlı şeylerle 
denizde akan 
gemilerde, Al-
lah´ın gökten 
indirip, yeryü-
zünü ölümün-
den sonra di-
rilttiği suda, 
her türlü can-
lıyı orada 
yaymasında, 
rüzgarların 
değiştirilme-
sinde, gökle 
yer arasında 
emre hazır 
bekleyen bu-
lutta elbette 
akleden bir 
kavim için 
ayetler vardır. 

Kuşkusuz, göklerin 
ve yerin yaratılı-
şında, gece ile 
gündüzün birbirini 
takip edişinde; in-
sanlara faydalı 
yüklerle denizlerde 
seyreden gemiler-
de; Allah'ın gökten 
indirerek onunla 
ölü toprağa can 
verdiği ve her çeşit 
canlının çoğalma-
sını sağladığı 
yağmurlarda; rüz-
garların (yönünün) 
değişmesinde ve 
gökle yer arasında 
kendileri için tayin 
edilmiş belirli gü-
zergahlarda akan 
bulutlarda: (bütün 
bunlarda) düşünüp, 
akıllarını kullanan-
lar için mesajlar 
vardır. 

2. 
165 ,, ِمنِ  النَاِسِ,,و  =İnsanlardan    ِْن     kimi=م 

    tutar=ي تَِخذ ِ

اّلَلِِ,,د ونِِ,,ِمنِْ =Allah’tan,,başka    

    onları,,severler=ي ِحبُّون ه مِْ    eşler=أ ْند ادًا

ب ِِ     Allah’ı=اّلَلِِ     sever,,gibi=ك ح 

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =İnananlar,,ise    

بًّا    en,,çok=أ ش دُِّ ِِ     severler=ح      Allah’ı=ّلِلَ

ل وِْ ىي ِ    keşke=و  ر  =bilselerdi    

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenler    

ْونِ     zaman=إِذِْ     gördükleri=ي ر 

    gerçekten=أ نَِ    azabı=اْلع ذ ابِ 

ِِ    kuvvetin=اْلق َوة ِ     Allah’a,,aittir=ّلِلَ

ِميعًا أ نَِ    bütünüyle=ج      ve,,gerçekten=و 

    şiddetlidir=ش ِديد ِ    Allah’ın=اّلَل ِ

 azabı=اْلع ذ ابِِ

İnsanlar arasın-
da Allah´a çeşitli 
eşler koşanlar ve 
bu koştukları eş-
leri Allah´ı sever 
gibi sevenler 
vardır. Oysa 
müminler en çok 
Allah´ı severler. 
Zulmedenler, 
azabı gördükleri 
zaman bütün 
kuvvetin Allah´ta 
olduğunu ve Al-
lah´ın azabının 
ağır olduğunu 
anlayacaklarını 
keşke şimdiden 
bilselerdi! 

İnsanların içinde 
öyleleri bulunuyor 
ki Allah'tan başka-
larını Allah'a nazir 
edinerek onları Al-
lah'ı sevdikleri ka-
dar seviyorlar. 
İman edenlerse Al-
lah'ı muhabbetin 
en yüksek derece-
siyle severler. Şa-
yet bu zulmü eden-
ler bilseydiler ki 
hani o azap göre-
cekleri gün, bütün 
kudret yalnız Al-
lah'ındır ve Allah'ın 
azâbı yamandır, 
acaba ne olmaz-
lardı! 

İnsanlardan 
kimi de Al-
lah´dan baş-
kasını O´na 
emsal edinir, 
Allah´ı sever 
gibi onları se-
verler. İman 
edenlerin, Al-
lah sevgisi ise, 
daha fazladır. 
Zulmedenler 
azabı göre-
cekleri zaman; 
bütün kuvvetin 
Allah´a ait ol-
duğunu ve Al-
lah´ın pek çe-
tin azabı bu-
lunduğunu 
keşki bilseler-
di. 

Ama hala Allah'a 
rakip gördükleri 
varlıklara inanmayı 
tercih eden ve on-
ları (yalnızca) Al-
lah'a özgü (olması 
gereken) bir sevgi 
ile seven insanlar 
var: Halbuki imana 
ermiş olanlar, Al-
lah'ı başka her 
şeyden daha çok 
severler. Zulüm 
yapmaya şartlan-
mış olanlar, (Kıya-
met Günü) azaba 
uğratıldıkları za-
man görecekleri 
gibi, bütün kudretin 
yalnızca Allah'a ait 
olduğunu ve Al-
lah'ın cezalandır-
mada ne çetin ol-
duğunu da keşke 
görselerdi! 

2. 
    uzak..durdular=ت ب َرأ ِ    işte=إِذِْ.. 166

اتُّبِع وا..الَِذينِ  =uyulanlar    

اتَب ع وا..الَِذينِ ..ِمنِ  =uyanlardan    

ا أ و  ر      azabı=اْلع ذ ابِ     gördüler=و 

ت ق َطع تِْ     onların=بِِهمِ     kesildi=و 

 bağları=اْْل ْسب ابِ 

İşte uyulanlar (li-
derler), kendile-
rine uyanlardan 
uzaklaşıverdiler, 
azabı gördüler 
ve aralarındaki 
bütün bağlar ke-
sildi. 

Hani, dünyada iz-
lerince gidilen reis-
ler, o gün azâbı 
gözleriyle görerek, 
vaktiyle arkaların-
dan gelenler için 
"Biz bunları tanı-
mıyoruz" diyecek-
ler. Aralarındaki 
bütün rabıtalar di-
dik didik olacak. 

Hani o zaman 
uyulanlar, 
uyanlardan 
uzaklaşmış ve 
azabı görmüş 
oldular. Arala-
rındaki bütün 
bağlar kop-
muştur. 

(O Gün, haksız ye-
re) kutsananlar, 
kendilerine tabi 
olanları tanımazlık-
tan gelecekler ve 
onlara tabi olanlar, 
bütün ümitleri pa-
ramparça olmuş bir 
şekilde (kendilerini 
bekleyen) azabı 
çekeceklerdir! 

2. 
167 ,, ق الِ      şöyle,,dediler=و 

Uyanlar o zaman 
«Keşke bir daha 
dünyaya geri 

O arkadan gitmiş-
ler ise "Ne olurdu 
bizler için dünyaya 

Uyanlar dedi-
ler ki: Bizim 
için dönüş ol-

Ve o tabi olanlar, 
(Hayatta) ikinci bir 
fırsat yakalasaydık 
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اتَب ع وا,,الَِذينِ  =uyanlar    ِْل و=keşke    

ل ن ا,,أ نَِ =bizim,,için,,mümkün,,olsaydı    

    bir,,dönüş,,(dünyaya)=ك َرةًِ

    uzak,,dursaydık=ف ن ت ب َرأ ِ

مِْ ا    onlardan=ِمْنه      gibi=ك م 

وا     bizden=ِمنَاِ     uzak,,durdukları=ت ب َرء 

ِلكِ      onlara,,gösterir=ي ِريِهمِ     böylece=ك ذ َٰ

    Allah=اّلَل ِ

مِْ ال ه      işledikleri,,bütün,,fiillerini=أ ْعم 

اتِ  س ر  ل ْيِهْمِ ,,ح  ع  =hasretler,,(pişmanlık,,

kaynağı,,olarak)    ا م  ه مِْ,,و  =ve,,onlar    

اِرِجينِ      çıkamazlar=بِخ 

النَارِِ,,ِمنِ  =ateşten 

dönebilseydik de 
şimdi onlar biz-
den nasıl uzak-
laştılar ise bizde 
onlardan öyle 
uzak dursaydık» 
derler. Böylece 
Allah, onlara bü-
tün yaptıklarını 
hayıflanmalar bi-
çiminde gösterir. 
Onlar Cehen-
nem´den çıka-
mayacaklardır. 

bir dönüm olsaydı 
da şimdi şunların 
bizleri tanımadığı 
gibi, bizler de onla-
ra sizleri tanımıyo-
ruz deseydik" di-
yecekler. İşte böy-
lece Allahu Zül-
celâl onlara bütün 
işlediklerini bir yı-
ğın nedamet şek-
linde gösterecek; 
kendileri de ateş-
ten çıkamayacak-
lar. 

saydı da biz-
den uzaklaş-
tıkları gibi, biz 
de onlardan 
uzaklaşsay-
dık. Böylece 
onların bütün 
yaptıklarını Al-
lah hasretler 
halinde kendi-
lerine göste-
recektir ve on-
lar ateşten çı-
kacak değildir-
ler. 

da onların bizi ta-
nımazlıktan geldiği 
gibi biz de onları 
görmezden gelip 
reddetseydik! diye-
cekler. Böylece, Al-
lah yapıp ettiklerini 
onlara acı bir piş-
manlık (duygusu) 
tattırarak göstere-
cektir; ve onlar 
ateşten çıkarılma-
yacaklardır. 

2. 
168 .. ا..ي ا النَاسِ ..أ يُّه  =Ey..insanlar    

    bulunan..şeylerden=ِمَما    yiyin=ك ل وا

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

لًِ َل      ve..temiz=ط ي ِبًا    helal=ح 

لِ  ت تَبِع وا..و  =..izlemeyin    

اتِِ ط و      adımlarını=خ 

    çünkü..o=إِنَه ِ    şeytanın=الَشْيط اِنِ 

    düşmanınızdır=ع د وِ     sizin=ل ك مِْ

بِينِ   apaçık=م 

Ey insanlar, yer-
yüzünde bulu-
nan şeylerin te-
miz ve helâl 
olanlarından yi-
yin; sakın Şey-
tan´a ayak uy-
durmayın, onun 
izinden gitmeyin. 
Çünkü o sizin 
açık düşmanı-
nızdır. 

Ey insanlar! Yer-
yüzündeki nimetle-
rimden helâl ol-
mak, pâk olmak 
şartıyla yeyin. Şey-
tanın izlerinden yü-
rümeyin, iyi bilin ki 
o sizin açıktan 
hasmınızdır. 

Ey insanlar; 
yeryüzünde 
bulunan helal 
ve temiz şey-
lerden yeyin. 
Şeytanın 
adımlarına 
uymayın. 
Şüphesiz ki o, 
sizin için apa-
çık bir düş-
mandır. 

Ey İnsanlar! Yer-
yüzünde meşru ve 
iyi ne varsa ondan 
nasibinizi alın ve 
Şeytanın izinden 
gitmeyin: Zira o si-
zin apaçık düşma-
nınızdır. 

2. 
ا,, 169 ك مِْ    O,,size,,daima=إِنَم  ر      emreder=ي أْم 

    kötülük=بِالسُّوءِِ

اْلف ْحشِ  اءِِو  =ve,,hayasızlığı    

أ نِْ ت ق ول وا,,و  =ve,,söylemenizi    

اّلَلِِ,,ع ل ى =Allah,,hakkında    

ا ونِ ,,لِ ,,م  ت ْعل م  =bilmediğiniz,,şeyleri 

O size her za-
man kötülük ve 
çirkin davranışlar 
yapmanızı ve Al-
lah hakkında 
bilmediğiniz şeyi 
uydurmanızı em-
reder. 

Sizlere ancak çir-
kin ve murdar işle-
ri, bir de Allah'a 
karşı bilmediğiniz 
sözleri emreder. 

O; size yalnız 
kötülüğü, ha-
yasızlığı ve Al-
lah´a karşı 
bilmeyeceği-
niz şeyi söy-
lemenizi em-
reder. 

Sizi yalnız kötülük 
işlemeye, iğrenç ve 
çirkin işler yapma-
ya ve hakkında bil-
gi sahibi olmadığı-
nız şeyleri Allah'a 
isnat etmeye çağı-
rır. 

2. 
170 .. إِذ ا قِيلِ ..و  =dendiğinde     ِم     onlara=ل ه 

ا    uyun=اتَبِع وا لِ ..م  أ ْنز  =indirdiğine    

    derler=ق ال وا    Allah’ın=اّلَل ِ

    uyarız=ن تَبِعِ     hayır..bilakis=ب لِْ

ا ف ْين اأ لِْ..م  =biz..bulduğumuz(yol)a    

ل ْيهِِ ن اِ     üzerinde=ع      atalarımızı=آب اء 

ل وِْ ك انِ ..أ و  =olsalar..da..mı    

ه مِْ     ataları=آب اؤ 

ي ْعِقل ونِ ..لِ  =düşünmeyen    

ْيئًا     bir..şey=ش 

لِ  ي ْهت د ونِ ..و  =doğru..yolu..bulamayan 

Onlara; «Allah´ın 
indirdiklerine 
uyun» denilince; 
«Hayır, biz atala-
rımızdan gördük-
lerimize uyarız» 
derler. - Peki, ya 
onların ataları 
hiçbir şeyi düşü-
nemeyen, doğru 
yolu bulamamış 
kimseler idiyse 
de mi öyle yapa-
caklar? 

Onlara "Allah'ın in-
dirdiği şeriatın izin-
ce gidin" denildiği 
zaman, "Öyle de-
ğil, bizler ataları-
mızı hangi şeylere 
inanmış bulduysak 
onların izinden gi-
deriz" derler. Ya 
ataları bir şeye akıl 
erdirememiş, doğ-
ru yol seçememiş 
iseler, o halde de 
mi? 

Onlara; Al-
lah´ın indirdi-
ğine uyun, 
denildiği za-
man, onlar 
hayır, biz ata-
larımızın üze-
rinde bulun-
duğumuz şeye 
uyarız, dedi-
ler. Peki, ya 
ataları bir şey 
akledemeyen, 
doğruyu bu-
lamayan kim-
seler olsa da 
mı? 

Ama onlara, Al-
lah'ın indirdiğine 
uyun! denildiğinde 
bazıları: Hayır, biz 
(yalnız) atalarımız-
dan gördüğümüz 
(inanç ve eylem-
ler)e uyarız! diye 
cevap verirler. Ya 
ataları akıllarını hiç 
kullanmamış ve hi-
dayetten nasip al-
mamış iseler? 

2. 
171 ,, ث لِ  م      durumu=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler(i,,Hakk’a,,ça

ğıran)ın    ِِث ل     haline,,benzer=ك م 

ي ْنِعقِ ,,الَِذي =haykıran,,kimsenin    

ا عِ ,,لِ ,,بِم  ي ْسم  =bir,,şey,,işitmeyen    

    çağırmadan=د ع اءًِ    başka=إِلَِ

نِد اًءِ  مِ     bağırıp=و      sağırdırlar=ص 

    kördürler=ع ْميِ     dilsizdirler=ب ْكمِ 

مِْ     onun,,için,,onlar=ف ه 

ي ْعِقل ونِ ,,لِ  =düşünmezler 

Küfredenlerin 
misali; bağırıp 
çağırmadan 
başka bir şey 
duymayan, hay-
kırıp duranınki 
gibidir. Onlar sa-
ğırdırlar, dilsiz-
dirler, kördürler; 
düşünemezler. 

Küfre sapmışları 
yola getirmeye uğ-
raşanların hâli tıpkı 
duyduğu sesler 
arasında çağırış-
tan, haykırıştan 
başkasını anla-
mazlara seslenen 
kimsenin hâlidir. 
Bunlar sağırdırlar, 
dilsizdirler, kördür-
ler, idrak edemez-
ler. 

Küfredenlerin 
misali; bağırıp 
çağırmadan 
başka bir şey 
duymayana 
haykıranınki 
gibidir. Onlar 
sağırdırlar, 
dilsizdirler, 
kördürler, ak-
ledemezler. 

Böylece, hakikati 
inkara şartlanmış 
olanların durumu, 
çobanın haykırışını 
işiten ama onu yal-
nız bir ses ve çağrı 
şeklinde algılayan 
sürünün durumuna 
benzer. Onlar sa-
ğırdırlar, dilsizdir-
ler, kördürler; zira 
akıllarını kullan-
mazlar. 

2. 
172 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ط ي ِب اتِِ..ِمنِْ    yiyin=ك ل وا =iyilerinden    

ا ْقن اك مِْ..م  ز  ر  =size..verdiğimiz..rızıkların    

وا اْشك ر  ِِ    şükredin=و      Allah’a=ّلِلَ

    eğer=إِنِْ

ت ْعب د ونِ ..إِيَاه ِ..ك ْنت مِْ =yalnızca..ona..tapıy

orsanız 

Ey müminler, si-
ze verdiğimiz rı-
zıkların tertemiz 
(helâl) olanların-
dan yiyin ve 
eğer gerçekten 
sırf Allah´a kul-
luk ediyorsanız, 
O´na şükredin. 

Ey iman edenler! 
Size verdiğimiz rı-
zıkların pâk olanla-
rından yeyin ve 
kulluğunuz gerçek-
ten ise Allah'ın ni-
metlerine şükrey-
leyin. 

Ey iman eden-
ler; size rızık 
olarak verid-
ğimiz şeylerin 
temiz olanla-
rından yeyin, 
Allah´a şükre-
din, eğer O´na 
kulluk ediyor-
sanız. 

Ey imana ermiş 
olanlar! Size rızk 
olarak sağladığı-
mız iyi şeylerden 
nasiplenin ve Al-
lah'a şükredin, 
eğer gerçekten 
O'na kulluk ediyor-
sanız. 

2. 
ا,, 173 َرمِ     şüphesiz=إِنَم      haram,,kıldı=ح 

ل ْيك مِ  ْيت ة ِ    size=ع      leş=اْلم 

الدَمِ  ل ْحمِ     ve,,kan=و      ve,,etini=و 

    domuz=اْلِخْنِزيرِِ

ا م  أ ِهلَِ,,و  =ve,,kesileni    ِِبِه=adına    

    Allah’tan=اّلَلِِ     başkası=ِلغ ْيرِِ

نِِ     ama,,kim=ف م 

    mecbur,,kalırsa=اْضط رَِ

ْيرِ  ب اغ ِ,,غ  =saldırmadan    

لِ  ع ادِ ,,و  =ve,,sınırı,,aşmadan    

ِ ل ْيِهِ     günah=إِثْمِ     yoktur=ف َل      ona=ع 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak,,ki=إِنَِ

    çok,,bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   çok,,esirgeyendir=ر 

Allah size sade-
ce leşi, kanı, 
domuz etini ve 
Allah´tan başka-
sı adına kesilen 
hayvanın etini 
kesinlikle haram 
kıldı. Fakat dar-
da kalana, baş-
kasının payına 
el uzatmamak ve 
zaruret miktarını 
aşmamak üzere 
bu etlerden ye-
mek günah de-
ğildir. Hiç şüp-
hesiz, Allah ba-
ğışlayıcı ve mer-
hametlidir. 

O sizlere ancak ölü 
etini, kanı, hınzır 
etini, bir de kesilir-
ken Allah'tan baş-
kasının ismiyle ke-
silmiş olanı haram 
buyurdu. Bununla 
beraber kim muz-
tar kalırsa diğer 
muztarın hakkına 
tecavüz etmeyerek 
ve zaruret derece-
sini geçmeyerek 
bunlardan yediği 
takdirde ona gü-
nah yok. Bilin ki Al-
lah'ın gufranı, 
rahmeti bitmez tü-
kenmez. 

O, size; ölüyü, 
kanı, domuz 
etini, Allah´tan 
başkası için 
kesileni haram 
kılmıştır. An-
cak kim mec-
bur kalırsa 
saldırmamak 
ve sınırı aş-
mamak şartıy-
la günah yok-
tur. Muhakkak 
ki Allah, Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

O, size yalnız leşi, 
kanı, domuz etini 
ve üzerinde Al-
lah'ın adından 
başka bir adın 
anıldığı şeyi yasak-
ladı. Ama kim onla-
ra mecbur kalırsa -
bir arzu ve iştah 
duymamak ve za-
ruri ihtiyacının üs-
tüne çıkmamak 
şartıyla- günaha 
girmiş olmaz: çün-
kü, unutmayın, Al-
lah çok bağışlayı-
cıdır, rahmet kay-
nağıdır. 

2. 
    şüphesiz=إِنَِ.. 174

ونِ ..الَِذينِ  ي ْكت م  =gizleyip    ا     bir..şey=م 

لِ      Allah’ın=اّلَل ِ    indirdiği=أ ْنز 

اْلِكت ابِِ..ِمنِ  =Kitaptan    

ونِ  ي ْشت ر      onu=بِهِِ    satanlar=و 

Allah´ın indirdiği 
kitapta bulunan 
birşeyi gizleye-
rek onu birkaç 
para karşılığında 
satanlar var ya, 
onlar karınlarına 
ateşten başka 
birşey indirmi-
yorlar. Allah Kı-

Allah'ın indirdiği Ki-
tab'ın içinde ne 
varsa, gizleyen ve 
onu hasis bir men-
faate feda eden 
kimseler yok mu, 
işte bunlar karınları 
dolusu ateşten 
başka bir şey ye-
medikleri gibi kı-

Allah´ın indir-
diği kitabtan 
birşey gizleyip 
de, onu az bir 
pahaya satan-
lar; işte onlar 
karınlarına 
ateşten başka 
bir şey yemez-
ler. Kıyamet 

Allah'ın indirdiği 
vahiyden bazı kı-
sımları gizleyenler 
ve bunu az bir ka-
zanç karşılığı de-
ğiştirenlere gelince: 
onlar karınlarını 
ateşle doldurur. Ve 
Kıyamet Günü Al-
lah onlarla ne ko-
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نًا     birkaç=ق ِليًَلِ     paraya=ث م 

ئِكِ      işte..onlar=أ ول َٰ

ا ي أْك ل ونِ ..م  =yemezler    

ب ط ونِِهمِْ..فِي =karınlarına    َِإِل=başka    

    ateşten=النَارِ 

لِ  مِ ..و  ه  ل ِم  ي ك  =onlara..konuşmayacak    

    günü=ي ْومِ     Allah=اّلَل ِ

ةِِ     Kıyamet=اْلِقي ام 

لِ  يِهمِْ..و  ك ِ ي ز  =ve..onları..temizlemeyecekt

ir    ِْم ل ه      onlar..için..vardır=و 

 acı..bir=أ ِليمِ     azab=ع ذ ابِ 

yamet günü on-
larla konuşmaz 
ve kendilerini 
günahlardan 
arındırmaz. On-
ları acı bir azap 
beklemektedir. 

yamet günü Allah 
kendilerine hitap 
etmeyecek, 
senâlarında bu-
lunmayacak, sonra 
dayanılmaz azâba 
uğrayacaklar. 

günü Allah on-
larla konuş-
maz. Onları 
temize de çı-
karmaz. Ve 
onlar için acık-
lı bir azab 
vardır. 

nuşacak, ne de 
(günahlarından) 
onları arındıracak-
tır; şiddetli azap 
onları beklemekte-
dir. 

2. 
175 ,, ئِكِ      onlar=أ ول َٰ

ا,,الَِذينِ  و  اْشت ر  =satın,,almışlardır    

ل ة ِ     sapıklık=الَضَل 

د ىَِٰ     hidayet,,karşılığında=بِاْله 

اْلع ذ ابِ      azab=و 

ةِِ  ْغِفر      mağfiret,,karşılığında=بِاْلم 

ا ه مِْ,,ف م  أ ْصب ر  =ne,,kadar,,da,,cesaretlidirl

er    ع ل ى=karşı    ِِالنَار=ateşe 

Onlar hidayet 
karşılığında sa-
pıklığı, mağfiret 
karşılığında 
azabı satın alan-
lardır. Onlar Ce-
hennem ateşine 
karşı ne kadar 
da dayanıklıdır-
lar! 

Bunlar o kimseler 
ki, hakkı verip 
dalâli, gufrandan 
geçip azâbı aldılar. 
Ateşe tahammülle-
ri ne çokmuş! 

Onlar, hidayet 
karşılığında 
dalaleti, mağfi-
ret karşılığın-
da azabı satın 
almışlardır. 
Onlar, ateşe 
karşı ne de 
sabırlıdırlar. 

İşte onlar hidayet 
karşılığında sapık-
lığı ve mağfiret 
karşılığında azabı 
satın almışlardır. 
Oysa ateşten ne 
kadar az korkar gö-
rünüyorlar! 

2. 
176 .. ِلكِ      gerçekten=بِأ نَِ    işte..böyle=ذ َٰ

َزلِ ن     Allah=اّلَل ِ =indirmiştir    

ِِ     Kitabı=اْلِكت ابِ  ق      hak..olarak=بِاْلح 

إِنَِ     elbette=و 

اْخت ل ف وا..الَِذينِ  =ayrılığa..düşenler    

اْلِكت ابِِ..فِي =Kitapta    ل ِفي=içindedirler    

 ..derin..bir=ب ِعيدِ     anlaşmazlık=ِشق اقِ 

Bu azabın sebe-
bi şudur: Allah, 
kitabı hak içerikli 
olarak indirdi ve 
bu kitap üzerin-
de görüş ayrılı-
ğına düşenler 
gerçekten derin 
bir anlaşmazlık, 
uyuşmazlık için-
dedirler. 

O hüsran da şu 
yüzden ki: Allah Ki-
tab'ı şüphe yok 
hak olarak indirdi. 
Allah'ın Kitabı'nda 
ihtilâfa düşenlerse 
elbette haktan 
uzak bir nizâ için-
deler (Cidal = tefri-
ka = perişanlık = 
teşettüt = keşme-
keş içindeler). 

Bu, Allah´ın ki-
tabı hak ola-
rak indirilmiş 
olup, o kitabda 
ihtilafa düşen-
lerin şüphesiz 
ki, pek uzak 
bir şikak için-
de olmaların-
dandır. 

İşte böyle; hakikati 
ortaya koymak için 
ilahi kelamı indiren 
Allah olduğuna gö-
re, ona karşı kendi 
görüşlerini daya-
tanlar derin bir aç-
mazdadırlar. 

2. 
177 ,,     iyilik=اْلبِرَِ    değildir=ل ْيسِ 

لُّوا,,أ نِْ ت و  =çevirmeniz    

وه ك مِْ ج      tarafına=قِب لِ     yüzlerinizi=و 

ْشرِِ قِِاْلم  =doğu    ِِْغِرب اْلم      ve,,batı=و 

ِكنَِ ل َٰ نِْ    iyilik=اْلبِرَِ    fakat=و      kişinin=م 

نِ      Allah’a=بِاّلَلِِ    inanmasıdır=آم 

اْلي ْومِِ     ahiret=اْْلِخرِِ    ve,,gününe=و 

ئِك ةِِ َل  اْلم      ve,,meleklere=و 

اْلِكت ابِِ     ve,,Kitaba=و 

النَبِي ِينِ      ve,,peygamberlere=و 

آت ى الِ     ve,,vermesidir=و      malını=اْلم 

ب ِهِِ,,ع ل ىَِٰ ح  =sevdiği    

اْلق ْرب ىَِٰ,,ذ ِوي =yakınlara    

ىَِٰ اْلي ت ام      ve,,yetimlere=و 

س اِكينِ  اْلم      ve,,yoksullara=و 

اْبنِ  الَسبِيلِِ,,و  =ve,,yolda,,kalmışlara    

الَسائِِلينِ      ve,,dilencilere=و 

فِي ق ابِِ,,و  الر ِ =ve,,kölelere    

أ ق امِ  ة ِ    ve,,kılmasıdır=و      namazı=الَصَل 

آت ى     zekatı=الَزك اة ِ    ve,,vermesidir=و 

وف ونِ  اْلم      yerine,,getirmeleridir=و 

    zaman=إِذ ا    andlaşmalarını=بِع ْهِدِهمِْ

    andlaşma,,yaptıkları=ع اه د واِ 

الَصابِِرينِ      sabrederler=و 

اْلب أْس اءِِ,,فِي =sıkıntıda    

الَضَراءِِ     ve,,hastalıkta=و 

ِحينِ      savaş=اْلب أِْس ِ    zamanında=و 

ئِكِ      işte,,onlar=أ ول َٰ

د ق واِ ,,الَِذينِ  ص  =doğru,,olanlardır    

ئِكِ  أ ول َٰ     onlardır=ه مِ     ve,,işte,,onlar=و 

تَق ونِ   muttakiler=اْلم 

Yüzlerinizi Doğu 
ya da Batı tara-
fına çevirmeniz 
iyilik demek de-
ğildir. Asıl iyilik 
Allah´a, Ahiret 
gününe, melek-
lere, kitaba, 
peygamberlere 
inanan; akraba-
lara, yetimlere, 
yoksullara, yarı 
yolda kalanlara, 
dilencilere ve 
boyunduruk al-
tında bulunanla-
ra (kölelere, tut-
saklara) malları-
nı sevmelerine 
rağmen yardım 
edenlerin; na-
mazı kılanların, 
zekâtı verenle-
rin, antlaşma 
yaptıklarında 
yapmış oldukları 
antlaşmaları ye-
rine getirenlerin; 
zorda, darda ve 
savaş zamanın-
da sabredenlerin 
tutumudur. İşte 
doğrular (sözle-
rinin erleri) on-
lardır, takva sa-
hipleri de onlar-
dır. 

Yüzlerinizi maşrı-
ka, yahut mağribe 
dönmeniz tâat de-
ğil. Tâat o kimsele-
rin hâli ki; Allah'a, 
âhiret gününe, me-
leklere, Kitab'a, 
peygamberlere 
inanır. Sevdiği ma-
lını hısımlarına, 
öksüzlere, bîçâre-
lere, yolda kalmış-
lara, isteyenlere, 
bir de esir olanlara 
verir. Namazı kılar, 
zekâtı öder, sonra 
ahde girişince ah-
dini yerine getiren-
ler, hele sıkıntılı, 
hastalıklı sıraların-
da ve harp zaman-
larında sabreden-
ler, metin olanlar... 
İşte tâatlerinde 
sâdık bunlardır, iş-
te Allah'tan kor-
kanlar bunlardır 
(Allah'ın saygılı 
kulları bunlardır). 

Yüzlerinizi 
Doğu ve Batı 
tarafına çe-
virmeniz «bir» 
değildir. Lakin 
asıl «bir»; Al-
lah´a, ahiret 
gününe, me-
leklere, kitab-
lara, peygam-
berlere iman 
eden, malını 
seve seve ya-
kınlarına, ye-
timlere, mis-
kinlere, yolcu-
lara, dilenen-
lere, kölelere, 
esirlere veren, 
namazı kılan, 
zekatı veren, 
muahede yap-
tıklarında 
ahidlerini yeri-
ne getiren, sı-
kıntıda, hasta-
lıkta ve şiddet-
li savaş anın-
da sabreden-
lerinkidir. İşte 
sadık olanlar 
da onlardır ve 
müttakiler de 
onlardır. 

Gerçekte erdemli-
lik, yüzünü doğuya 
veya batıya çevir-
meniz ile ilgili de-
ğildir; ama gerçek 
erdem sahibi, Al-
lah'a, Ahiret Gü-
nü'ne, melekler, 
vahye ve Peygam-
berlere inanan, 
servetini -kendisi 
için ne kadar kıy-
metli olsa da- ak-
rabasına, yetimle-
re, ihtiyaç sahiple-
rine, yolculara, 
(yardım) isteyenle-
re ve insanları kö-
lelikten kurtarmaya 
harcayan; nama-
zında devamlı ve 
dikkatli olan ve 
arındırıcı (mali) yü-
kümlülüğünü ifa 
eden kişidir; ve 
(gerçek erdem sa-
hipleri) söz verdik-
lerinde sözünü tu-
tan, felaket, zorluk 
ve sıkıntı anlarında 
sabredenlerdir. İşte 
onlardır sadakatle-
rini gösterenler ve 
işte onlardır Allah'a 
karşı sorumlulukla-
rının bilincinde 
olanlar. 

2. 
178 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey    

ن وا..الَِذينِ  آم  =iman..edenler    

ل ْيك مِ     farz..kılındı=ك تِبِ      size=ع 

اصِ      kısas=اْلِقص 

اْلق تْل ىِ ..فِي =öldürmelerde    ُِّر     hür=اْلح 

ر ِِ اْلع ْبد ِ    hüre=بِاْلح      köle=و 

اْْل ْنث ىَِٰ    köleye=بِاْلع ْبدِِ     kadın=و 

 ِ نِْ    kadına=بِاْْل ْنث ىَٰ     kimse=ف م 

ل ه ِ..ع ِفيِ  =affedilen    

أ ِخيهِِ..نِْمِِ =kardeşi..tarafından    

    artık..uymalı=ف ات ِب اع     kısmen=ش ْيءِ 

وفِِ ْعر      örfe=بِاْلم 

أ د اءِ      ona=إِل ْيهِِ    ve..(diyeti)..ödemelidir=و 

ِلكِ     güzelce=بِإِْحس ان ِ      bu=ذ َٰ

    bir..hafifletme=ت ْخِفيفِ 

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbiniz..tarafından    

ِ
ة   ْحم  ر  نِِ    ve..rahmettir=و      artık..kim=ف م 

    sonra=ب ْعد ِ    haddi..aşarsa=اْعت د ىَِٰ

ِلكِ      onun..için..vardır=ف ل ه ِ    bundan=ذ َٰ

Ey iman edenler! 
Maktüller hak-
kında size kısas 
farz edildi. Hür 
hür ile, köle köle 
ile, dişi dişi ile, 
fakat kimin lehi-
ne maktulün 
kardeşi tarafın-
dan bir şey affe-
dilirse, ma’ruf 
olan emre ittiba 
etmeli, ona gü-
zellikle (diyet) 
ödemelidir. Bu 
Rabb’ınız tara-
fından bir hafif-
letme ve rahmet-
tir. Artık bundan 
sonra kim haddi 
tecavüz ederse; 
onun için pek 
acıklı bir azap 
vardır. 

Ey iman edenler! 
Öldürülenler için 
sizin üzerinize kı-
sas farz kılındı: 
Hür için hüre, köle 
için köleye, kadın 
için kadına kısas 
edin. Hangi bir ka-
til, maktulün velisi 
olan din kardeşi ta-
rafından ufacık bir 
afva mazhar oldu 
mu, artık diyeti is-
teyen hakkı gö-
zetmeli. Öteki ona 
güzellikle ödemeli. 
Bu, Rabbinizden 
sizlere kolaylıktır, 
hakkınızda rah-
mettir. Bunun üze-
rine kim yine hak-
kını tecavüz eder-
se bilsin ki daya-
nılmaz azâba uğ-
rayacak. 

Ey iman eden-
ler; öldürmede 
size kısas farz 
kılındı. Hür; 
hür ile, köle; 
köle ile, dişi; 
dişi ile. Ama 
kim de kardeşi 
tarafından af-
fedilirse, 
ma´ruf olan 
emre ittiba 
etmeli ve ona 
güzellikle 
ödemelidir. 
Bu, Rabbınız 
tarafından bir 
hafifletme ve 
rahmettir. Kim, 
bundan sonra 
da tecavüzde 
bulunursa; 
onun için pek 
acıklı bir azab 
vardır. 

Siz, ey imana er-
miş olanlar! Öl-
dürme (olayla-
rın)da adil karşılık 
(kısas) size farz kı-
lındı: Hür için hür, 
köle için köle ve 
kadın için kadın. 
Ve eğer kardeşi ta-
rafından suçlu kim-
se (nin suçunun bir 
bölümünü) bağış-
lanmışsa, bu (ba-
ğış) uygun şekilde 
tatbik edilmeli ve 
kardeşine tazmina-
tı güzellikle öden-
melidir. Bu, Rabbi-
nizden bir hafiflet-
me ve bir rahmettir. 
Buna rağmen hak 
ve adalet sınırlarını 
bilerek ve isteyerek 
ihlal eden için şid-
detli azap vardır. 
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 acı..bir=أ ِليمِ     azab=ع ذ ابِ 

2. 
ل ك مِْ,, 179     sizin,,için,,vardır=و 

اِصِ,,فِي اْلِقص  =kısasta    ِ ي اة     hayat=ح 

اْْل ْلب ابِِ,,أ وِلي    Ey=ي ا =akıl,,sahipleri    

 korunursunuz=ت تَق ونِ     böylece=ل ع لَك مِْ

Ey akıl sahipleri, 
sizin için kısasta 
hayat vardır. Bu 
sayede adam 
öldürmekten sa-
kınırsınız 

Ey düşünür beyni 
olanlar; kısasta 
sizler için hayat 
var. Me'muldür ki 
ona mahkûm ol-
maktan çekinirsi-
niz. (Me'muldür ki 
Allah'tan korkarsı-
nız bu hükmü iptal 
etmezsiniz)?  

Kısasta sizin 
için hayat var-
dır, ey akıl sa-
hibleri. Ta ki, 
sakınasınız. 

Çünkü, ey derin 
kavrayış sahipleri, 
adil karşılık ((kısas) 
yasası)nda sizin 
için hayat vardır, 
böylece belki Al-
lah'a karşı sorum-
luluğunuzun bilin-
cinde olursunuz. 

2. 
180 .. ل ْيك مِْ    yazıldı..(farz..kılındı)=ك تِبِ      size=ع 

رِ     zaman=إِذ ا ض      geldiği=ح 

د ك مِ  ْوتِ     birinize=أ ح      ölüm=اْلم 

كِ     eğer=إِنِْ     bırakacaksa=ت ر 

ْيًرا     bir..hayır..(mal)=خ 

ِصيَة ِ     vasiyet..etmek=اْلو 

اِلد ْينِِ     anaya..babaya=ِلْلو 

بِينِ  اْْل ْقر      ve..yakınlara=و 

وِفِ  ْعر      uygun..bir..biçimde=بِاْلم 

قًّا     üzerine=ع ل ى    bir..borçtur=ح 

تَِقينِ   muttakiler=اْلم 

İçinizden biri öl-
mek üzereyken 
eğer geride mal 
(hayır) bırakıyor-
sa anaya, baba-
ya ve yakın ak-
rabalara gele-
neklere uygun 
biçimde vasiy-
yette bulunması, 
Allah´tan korkan-
lar üzerine bir 
borçtur. 

Üzerinize farz kı-
lındı ki içinizden bi-
ri ölüm hâline gel-
diği zaman -şayet 
arkaya mal bırakı-
yorsa- ana baba ile 
en yakın hısımları 
için adaletten ay-
rılmamak üzere 
vasiyet edecek. 
Edası da Allah'tan 
korkanlar üzerinde 
hak olup kalacak. 

Sizden birinize 
ölüm geldiği 
zaman; eğer 
bir hayır bıra-
kacaksa; ana-
ya, babaya, 
yakın akraba-
ya, ma´ruf şe-
kilde vasiyette 
bulunması 
farz kılındı. 
Bu, takva sa-
hibleri üzerin-
de bir haktır. 

Herhangi birinize 
ölüm yaklaştığında, 
eğer arkasında ye-
terli bir servet bıra-
kıyorsa, ebeveyni-
ne ve (diğer) yakın 
akrabalarına uygun 
şekilde vasiyette 
bulunmak size farz 
kılındı: Bu, Allah'a 
karşı sorumluluk 
bilincini duyanlar 
için bir yükümlülük-
tür. 

2. 
نِْ,, 181     artık,,kim=ف م 

    değiştirirse,,(vasiyeti)=ب دَل ه ِ

ا     işittikten=س ِمع ه ِ    sonra=ب ْعد م 

اف ِ إِنَم  =elbette    ِ ه     günahı=إِثْم 

    üzerinedir=ع ل ى

,,الَِذينِ 
ل ون ه ِ  ي ب د ِ =onu,,değiştirenlerin    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ِليمِ     işitendir=س ِميعِ   bilendir=ع 

Kim bu vasiyyeti, 
işittikten sonra 
değiştirirse, gü-
nahı onu değişti-
renin boynuna-
dır. Hiç şüphe-
siz; Allah işiten-
dir, bilendir. 

Kim edilen vasiyeti 
duyduktan sonra 
değiştirir ise, elbet-
te vebali ancak 
onu değiştirenlerin 
boynuna olur. 
Şüphe yok Allah 
söylediklerinizi işi-
tiyor, işlediklerinizi 
biliyor. 

Kim de onu 
işittikten sonra 
değiştirirse; 
onun günahı 
değiştirenle-
rindir. Şüphe 
yok ki Allah 
Semi´dir, 
Alim´dir. 

Ve kim, öğrendik-
ten sonra böyle bir 
hükmü değiştirirse, 
böyle davranmanın 
günahı, yalnızca 
onu değiştirenedir. 
Doğrusu Allah, her 
şeyi işitendir, her 
şeyi bilendir. 

2. 
نِْ.. 182 افِ     her..kim..de=ف م      korkar..da=خ 

ِ..ِمنِْ م وص  =vasiyet..edenin    

ن فًا     veya=أ وِْ    hata..işleyeceğinden=ج 

    günah..işlemesinden=إِثًْما

    aralarını=ب ْين ه مِْ    düzeltirse=ف أ ْصل حِ 

ِ ل ْيِهِ     günah=إِثْمِ     yoktur=ف َل      ona=ع 

    Allah=اّلَل ِ    elbette=إِنَِ

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Kim vasiyyet 
edenin yanılgıya 
düştüğünden ya 
da günaha gire-
ceğinden endişe 
ederek ilgililerin 
arasını bulursa 
bu yüzden gü-
naha girmez. Hiç 
şüphesiz Allah 
bağışlayıcı ve 
merhametlidir. 

Kim vasiyet edenin 
bilmeyerek haktan 
ayrılmış yahut bile 
bile günaha girmiş 
olmasından endişe 
ederek vasiyet edi-
lenlerin aralarını 
bulursa ona günah 
yok. Şüphesiz Al-
lah'ın mağfireti, 
rahmeti bitmez, tü-
kenmez. 

Bununla birlik-
te, kim vasiyet 
edenin haksız-
lığa meylin-
den, günaha 
girmesinden 
korkup arala-
rını bulursa; 
ona da bir gü-
nah yoktur. 
Şüphesiz ki 
Allah, Ga-
fur´dur. Ra-
him´dir. 

Ama her kim, vasi-
yet edenin bir hata 
yaptığından veya 
(bilerek) bir kusur 
işlediğinden endişe 
eder ve bunun üze-
rine mirasçılar ara-
sında bir uzlaşma 
sağlanırsa (bu ne-
denle) kendisine 
bir günah terettüb 
etmez. Doğrusu Al-
lah çok affedicidir, 
rahmet kaynağıdır. 

2. 
183 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    

ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edenler    

ل ْيك مِ     yazıldı=ك تِبِ      sizin,,üzerinize,,de=ع 

ي ا مِ الص ِ =oruç    ا     gibi=ك م 

    üzerine=ع ل ى    yazıldığı=ك تِبِ 

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =sizden,,öncekiler    

    umulur,,ki,,siz=ل ع لَك مِْ

 korunursunuz=ت تَق ونِ 

Ey mümin-
ler,sizden önceki 
ümmetlere oldu-
ğu gibi, günah-
lardan arınasınız 
diye, sayılı gün-
ler olarak oruç 
tutmak size de 
farz kılındı. 

Ey iman edenler! 
Daha evvelkilere 
farz kılındığı gibi 
sizlere de 
meâsîden çekine-
siniz diye sayılı 
günlerde orucu 
farz kıldık. 

Ey iman eden-
ler; sizden ön-
cekilere farz 
kılındığı gibi, 
size de oruç 
farz kılındı. Ta 
ki korunasınız. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Oruç, siz-
den öncekilere farz 
kılındığı gibi size 
de farz kılındı, ki 
Allah'a karşı so-
rumluluğunuzun bi-
lincine varasınız. 

2. 
ْعد ود ات ِ     günlerdir=أ يَاًما.. 184     sayılı=م 

نِْ مِِْمْنكِ     olursa=ك انِ     kim=ف م  =sizden    

ِريًضا     veya=أ وِْ    hasta=م 

س ف رِ ..ع ل ىَِٰ =seferde    

    sayısınca..tutar=ف ِعدَة ِ

أ يَامِ ..ِمنِْ =günlerde     ِ ر     başka=أ خ 

ع ل ى ي ِطيق ون ه ِ..الَِذينِ ..و  =ona..(güç)..da

yananların    ِ فِْدي ة=fidye..vermesi..lazımdır    

    bir..yoksulu=ِمْسِكين ِ     doyuracak=ط ع امِ 

نِْ     gönülden=ت ط َوعِ     artık..kim=ف م 

ْيًرا وِ     bir..iyilik..yaparsa=خ      o=ف ه 

ْيرِ      hayırlıdır=خ 
    kendisi..için=ل ه ِ 

أ نِْ وا..و  ت ص وم  =ve..oruç..tutmanız    

ْيرِ  ْمِ     daha..hayırlıdır=خ      sizin..için=ل ك 

ونِ ..ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ ت ْعل م  =bilirseniz 

İçinizden kim 
hasta ya da yol-
cu olursa tutma-
dığı günler sayı-
sınca sonraki 
günlerde oruç tu-
tar. Oruca daya-
namayanların bir 
yoksulu doyura-
cak kadar fidye 
vermeleri gere-
kir. Kim gönüllü 
olarak bundan 
daha fazlasını 
verirse, bu onun 
için daha hayır-
lıdır. Ayrıca, 
eğer bilirseniz, 
oruç tutmanız si-
zin için daha ha-
yırlıdır. 

İçinizden kim has-
ta, yahut yolda bu-
lunuyorsa tutama-
dığı günler sayı-
sınca diğer günler-
de oruç tutar. Kud-
reti varken tutma-
yanların üzerine bir 
bîçâreyi doyurmak-
tan ibaret fidye far-
zolur. Kim hayr için 
fidyeyi artırırsa 
kendi hakkında 
daha iyidir. Bunun-
la beraber bilseniz 
oruç tutmanız hak-
kınızda ondan da 
iyidir. 

Sayılı günler 
olarak. Sizden 
kim hasta ve-
ya seferde 
olursa, tutma-
dığı günler 
sayısmca di-
ğer günlerde; 
gücü yetme-
yenler de bir 
yoksul doyu-
mu fidye (ve-
rir). Bununla 
beraber kim 
gönüllü olarak 
iyilik yaparsa 
bu, kendisi 
için daha ha-
yırlıdır. Oruç 
tutmanız; bilir-
seniz, sizin 
için daha ha-
yırlıdır. 

Sayılı günlerde 
(oruç). Ancak siz-
den kim, hasta ve-
ya seyahatte olur-
sa diğer zamanlar-
da (aynı gün sayısı 
kadar oruç tutmalı-
dır); ve (bu gibi hal-
lerde) gücü yeten-
lere bir muhtacı 
doyurarak fidye 
vermek, bir yüküm-
lülüktür. Her kim, 
yapmaya yükümlü 
olduğundan daha 
fazla iyilik yaparsa 
kendisine iyilik 
yapmış olur; zira 
oruç tutmak kendi-
nize iyilik yapmak-
tır -keşke bunu bil-
seydiniz. 

2. 
185 ,, انِ     ayı=ش ْهرِ  ض  م      ramazan=ر 

    indirilmiştir=أ ْنِزلِ     ki=الَِذي

    Kur’an=اْلق ْرآنِ     onda=فِيهِِ

    insanlara=ِللنَاِسِ    hidayet,,olarak=ه دًى

ب ي ِن اتِ      ve,,açıklayıcı=و 

د ىَِٰ,,ِمنِ  اْله  =hidayeti    

اْلف ْرق اِنِ  doğruyu,,ve,,yanlışı,,ayırdetme=و 

yi    ِْن     şahit,,olursa=ش ِهد ِ    kim=ف م 

    o,,aya=الَشْهرِ     içinizden=ِمْنك مِ 

ْمه ِ  نِْ    oruç,,tutsun=ف ْلي ص  م      kim=و 

ِريًضا    olur=ك انِ      yahut=أ وِْ    hasta=م 

    sefer=س ف رِ     üzere,,olursa=ع ل ىَِٰ

    sayısınca,,tutsun=ف ِعدَة ِ

أ يَامِ ,,ِمنِْ =günlerde     ِ ر     başka=أ خ 

    sizin,,için=بِك مِ     Allah=اّلَل ِ    ister=ي ِريد ِ

لِ     kolaylık=اْلي ْسرِ  ي ِريد ِ,,و  =istemez    

رِ اْلع سِْ    sizin,,için=بِك مِ  =güçlük    

ِلت ْكِمل وا     ve,,tamamlamanızı,,(ister)=و 

Ramazan ayı ki, 
o ayda Kur´an, 
insanlara yol 
gösterici, doğru 
yola iletici, eğri 
ile doğruyu birbi-
rinden ayırt edici 
olarak indirildi. 
İçinizden kim bu 
aya yetişirse onu 
oruçla geçirsin. 
Kim hasta ya da 
yolcu olursa tu-
tamadığı günler 
sayısınca sonra-
ki günlerde oruç 
tutsun. Allah si-
zin için kolaylık 
ister, zorluk is-
temez. Bu sayılı 
günleri tamam-
lamanızı ve size 
doğru yolu gös-
terdi diye kendi-
sini tekbir etme-
nizi (ululuğunu 
dile getirmenizi) 
ister, ola ki, O´na 
şükredersiniz. 

Ramazan ayı öyle 
bir ay ki Kur'an; in-
sanlar için baştan 
başa hidayet ola-
rak reşâdı kâfil 
olur, hak ile butlânı 
ayırır sarih âyetler 
şeklinde bu ayda 
indirildi. İçinizden 
kim bu ayda hazır 
bulunursa onu 
oruçlu geçirsin. 
Kim hasta veyahut 
yolda ise tutama-
dığı günler sayı-
sınca diğer günler-
de kaza eder. Al-
lah sizler için ko-
laylık murad buyu-
ruyor. Yoksa hak-
kınızda güçlük di-
lemiyor. Kazanızı 
ödemeniz, sizlere 
doğru yolu gös-
termesine karşı 
tekbir almanız ve 
lütfuna şükretme-
niz için Allahu Zül-
celâl bunları size 
bildiriyor. 

Ramazan ayı; 
öyle bir aydır 
ki, insanlara 
doğru yolu 
gösteren, hak 
ile batılı ayıran 
Kur´an, o ay-
da indirilmiştir. 
Sizden her 
kim ayı görür-
se oruç tut-
sun. Kim de 
hasta olur ve-
ya seferde bu-
lunursa, diğer 
günlerde o 
kadar oruç 
tutsun. Allah, 
sizin için ko-
laylık ister, 
güçlük iste-
mez. Bu sayı-
yı tamamla-
manız; size 
hidayet ihsan 
etmiş oldu-
ğundan Allah´ı 
tekbir ile yü-
celtmeniz 
içindir ve umu-
lur ki şükrede-
siniz. 

Kur'an, insanoğlu-
na bir rehber, bu 
rehberliğin apaçık 
bir delili ve doğruyu 
yanlıştan ayırt edici 
bir ölçü olarak (ilk 
defa) bu Ramazan 
Ayında indirilmiştir. 
Bundan dolayı, 
sizden kim bu aya 
erişirse onu baştan 
başa tutsun. Ancak 
hasta veya seya-
hatte olan, başka 
günlerde (aynı sa-
yıda oruç tutsun). 
Allah sizin için ko-
laylık diler, zorluk 
çekmenizi istemez; 
ama (belirlenen 
günlerin) sayısını 
tamamlamanızı ve 
size doğru yolu 
gösterdiğinden do-
layı Allah'ı yücelt-
menizi ve (O'na) 
şükretmenizi (is-
ter). 
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    sayıyı=اْلِعدَة ِ

وا ب ِر  ِلت ك      ve,,yüceltmenizi,,(ister)=و 

    Allah’ı=اّلَل ِ

ا,,ع ل ىَِٰ ه د اك مِْ,,م  =size,,doğru,,yolu,,göster

diğinden,,dolayı    ِْل ع لَك م     umulur,,ki,,siz=و 

ونِ   şükredersiniz=ت ْشك ر 

2. 
186 .. إِذ ا أ ل كِ ..و  س  =sana..sorar(lar)sa    

    benden=ع ن ِي    kullarım=ِعب اِدي

    şüphesiz..ben=ف إِن ِي

    yakınım..(onlara)=ق ِريب ِ 

    karşılık..veririm=أ ِجيبِ 

ة ِ     onun..duasına=د ْعو 

    zaman=إِذ ا    dua..edenin=الدَاعِِ

    bana..dua..ettiği=د ع اِنِ 

O..halde..onlar..da..karşılık..v=ف ْلي ْست ِجيب وا

ersinler    ِلي=bana    

ْلي ْؤِمن وا     bana=بِي    inansınlar..ki=و 

مِْ     böylece..onlar=ل ع لَه 

 doğru..yola..erişirler=ي ْرش د ونِ 

Eğer kullarım 
sana benden so-
rarlarsa onlara 
de ki; ben kendi-
lerine yakınım, 
bana dua edenin 
duasını, dua 
edince, kabul 
ederim. O halde 
onlar da benim 
çağrıma olumlu 
karşılık vererek 
bana iman etsin-
ler ki, doğru yolu 
bulsunlar. 

Yâ Muhammed! 
Kullarım Beni sana 
sorarlarsa bilsinler 
ki Ben kendilerine 
çok yakınım, Beni 
çağırdığı zaman 
çağıranın imdadı-
na yetişirim. Öyle 
ise onlar da Benim 
davetime koşmalı 
ve Bana hakkıyla 
iman etmeliler ki 
doğru yolu bulabil-
sinler. 

Kullarım, sana 
Beni sorarsa; 
şüphesiz ki 
Ben, çok ya-
kınım. Bana 
dua edince 
Ben, o dua 
edenin duası-
na icabet ede-
rim. Öyleyse 
onlar da Be-
nim da´vetime 
icabet etsinler. 
Bana iman et-
sinler ki, doğru 
yola varmış 
olalar. 

Eğer kullarım sana 
Benim hakkımda 
sorular sorarsa -
(bilsinler ki) Ben 
çok yakınım; dua 
edenin yakarışları-
na her zaman kar-
şılık veririm; öyley-
se onlar da Bana 
karşılık versinler ve 
Bana inansınlar ki 
doğru yolu bulabil-
sinler. 

2. 
    size=ل ك مِْ    helal,,kılındı=أ ِحلَِ,, 187

ي امِِ    gecesi=ل ْيل ة ِ     oruç=الص ِ

    yaklaşmak=الَرف ثِ 

ْمِ ,,إِل ىَِٰ نِس ائِك  =kadınlarınıza    َِه ن=onlar    

    sizin=ل ك مِْ    elbisenizdir=ِلب اسِ 

أ ْنت مِْ     elbisesisiniz=ِلب اسِ     ve,,siz,,de=و 

َنِ  ِلمِ     onların=ل ه      Allah=اّلَل ِ    bildi,,de=ع 

    olduğunuzu=ك ْنت مِْ    gerçekten,,siz=أ نَك مِْ

    yazık,,etmekte=ت ْخت ان ونِ 

    sizin,,kendinize=أ ْنف س ك مِْ

    tevbenizi,,kabul,,etti=ف ت ابِ 

ل ْيك مِْ ع ف ا    sizden=ع      ve,,affetti=و 

ْمِ  ْنك      artık,,şimdi=ف اْْلنِ     sizi=ع 

وهِ  نَِب اِشر  =onlara,,yaklaşın    

اْبت غ وا     ve,,arayın=و 

ا ك ت بِ ,,م  =yaz(ıp,,takdir,,etmiş,,ol)duğunu    

ْمِ     Allah’ın=اّلَل ِ     sizin,,için=ل ك 

ك ل وا ب وا    yiyin=و  اْشر      ve,,için=و 

تَىَِٰ     ayırdedinceye=ي ت ب يَنِ     kadar=ح 

ْيطِ     sizce=ل ك مِ      ipliği=اْلخ 

ْيطِِ,,ِمنِ     beyaz=اْْل ْبي ضِ  اْلخ  =iplikten    

دِِ اْلف ْجِرِ ,,ِمنِ     siyah=اْْل ْسو  =şafağın    

وا    sonra=ث مَِ     tamamlayın=أ تِمُّ

ي امِ      orucu=الص ِ

اللَْيِلِ ,,إِل ى =gece,,oluncaya,,dek    

لِ  وه نَِ,,و  ت ب اِشر  =(kadınlara),,yaklaşma

yın    ِْأ ْنت م     siz=و 

    ibadete,,çekilmiş,,iken=ع اِكف ونِ 

س اِجِدِ ,,فِي اْلم  =mescidlerde    

د ود ِ    bunlar=تِْلكِ      sınırlarıdır=ح 

    Allah’ın=اّلَلِِ

ِ اِ ,,ف َل  ب وه  ت ْقر  =bunlara,,yaklaşmayın    

ِلكِ      açıklar,,ki=ي ب ي ِنِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ

    ayetlerini=آي اتِهِِ    Allah=اّلَل ِ

مِْ    insanlara=ِللنَاِسِ     umulur,,ki=ل ع لَه 

 korunup,,sakınırlar=ي تَق ونِ 

Sizin için oruç 
gecesi kadınla-
rınıza yaklaşmak 
helal kılındı. On-
lar sizin için, siz 
de onlar için bir 
libassınız. Sizin 
nefislerinize hı-
yanet edeceğini-
zi Allah bildi de, 
tevbenizi kabul 
etti ve sizi bağış-
ladı. Artık onlara 
yaklaşın. Ve Al-
lah’ın hakkınızda 
yazdığını isteyin. 
Ve fecrin beyaz 
ipliği siyah ipli-
ğinden seçilin-
ceye kadar yiyin, 
için. Sonra ge-
ceye kadar oru-
cu tamamlayın. 
Mescidlerde 
i’tikafta bulundu-
ğunuz zaman 
kadınlarınıza 
yaklaşmayın. 
Bu, Allah’ın hu-
dududur. Sakın 
onlara yaklaş-
mayın. İşte Allah 
ayetlerini insan-
lara böylece 
açıklar. Ta ki on-
lar korunsunlar. 

Oruçlu yatacağınız 
geceler haremleri-
nizle yalnız kalmak 
sizlere helâl buyu-
ruldu. Onlar sizin-
le, siz onlarla arka-
larınızdaki gömlek 
kadar mahrem bir 
ihtilât içindesiniz. 
Allah mutlaka nef-
sinize zulüm ede-
ceğinizi bildiği için 
rücû'unuzu kabul 
buyurdu, sizi ba-
ğışladı. Artık onlar-
la yalnız kalarak 
Allah'ın sizlere na-
sip ettiği zürriyeti 
isteyin, gecenin si-
yah ipliğinden fec-
rin beyaz ipliği si-
zin için birbirinden 
ayrılıncaya kadar 
yeyin için. Sonra 
ertesi akşama ka-
dar tamamıyla 
oruçlu durun. Ve 
sizler mescidlerde 
itikâfa girmişken, 
kadınlarınızın ya-
nına gitmeyin. 
Bunlar Allah'ın 
hudûdudur, sakın 
yaklaşmayın. İşte 
hatadan sakına-
bilmeleri için Allah 
insanlara âyâtını 
böylece sarih ola-
rak bildiriyor. 

Oruç gecesi 
kadınlarınıza 
yaklaşmak si-
ze helal kılın-
dı. Onlar sizin 
için, siz de on-
lar için bir el-
bisesiniz. Si-
zin nefislerini-
ze hıyanet 
eder olduğu-
nuzu Allah bil-
di de tevbenizi 
kabul edip, si-
zi bağışladı. 
Artık onlara 
yaklaşın ve Al-
lah´ın hakkı-
nızda yazdığı-
nı isteyin. Si-
zin için şafa-
ğın beyaz ipli-
ği, siyah ipli-
ğinden seçi-
linceye kadar 
yeyin, için 
sonra geceye 
kadar orucu 
tamamlayın. 
Mescidlerde 
i´tikafta bulun-
duğunuz za-
man, kadınla-
rınıza yaklaş-
mayın. Bu Al-
lah´ın hudu-
dudur. Sakın 
onlara yak-
laşmayın. İşte 
Allah ayetlerini 
insanlara, ko-
runsunlar diye 
böyle açıklar. 

(Gündüz) tutulan 
oruçtan sonraki 
gece boyunca ka-
dınlarınıza yaklaş-
manız helaldir: on-
lar sizin için bir el-
bise gibidirler ve 
siz de onlar için bir 
elbise gibisiniz. Al-
lah bu konuda 
kendinizi sıkıntıya 
sokacağınızı bilir; 
bu yüzden O size 
mağfiret ile yönel-
miş ve bu zorluğu 
üzerinizden kal-
dırmıştır. Şimdi öy-
leyse onlara yakla-
şabilir ve Allah'ın 
sizin için uygun 
gördüğünden ya-
rarlanabilirsiniz ve 
gecenin karanlı-
ğından tan yerinin 
aydınlığı fark edi-
linceye kadar yiyip 
içebilirsiniz. Sonra 
gece çökünceye 
kadar oruca devam 
edersiniz. Ama 
mescitlerde itikafta 
iken kadınlara yak-
laşmayın. Bunlar 
Allah'ın koyduğu 
sınırlardır: O halde 
bu sınırları ihlal 
etmeyin: (işte) böy-
lece Allah mesajla-
rını insanlara açık-
lıyor ki, O'na karşı 
sorumluluklarının 
bilincinde olabilsin-
ler. 

2. 
188 .. لِ  ت أْك ل وا..و  =yemeyin    

ال ك مِْ     aranızda=ب ْين ك مِْ    mallarınızı=أ ْمو 

    batıl..(sebepler)..ile=بِاْلب اِطلِِ

ت ْدل وا ا    atmayın=و      onları=بِه 

َكامِِ..إِل ى اْلح  =hakimler(in..önün)e    

    yemeniz..için=ِلت أْك ل وا

    bir..kısmını=ف ِريقًا

الِِ..ِمنِْ أ ْمو  =mallarından    

    insanların=النَاِسِ

ثْمِِ     günah..bir..biçimde=بِاْْلِ

أ ْنت مِْ ونِ ..و  ت ْعل م  =bildiğiniz..halde 

Birbirinizin mal-
larını haksız yol-
lardan yemeyin. 
İnsanların bir kı-
sım mallarını 
günah olacak bi-
çimde bile bile 
yemek için ha-
kimlere peşkeş 
çekmeyin. 

Hakkınız yokken 
birbirinizin malları-
nı yemeyin. Bun-
dan başka, içinden 
bir kısmını günaha 
girerek hem de bile 
bile yiyelim diye 
halkın emvâlini 
hâkimlerin eline 
düşürmeyin. 

Mallarınızı 
aranızda batıl 
ile yemeyin. 
Ve insanların 
mallarından 
bir kısmını, siz 
bildiğiniz hal-
de günahla 
yemek için on-
ları hakimlere 
aktarmayın. 

Birbirinizin malları-
nı haksız şekilde 
yiyip tüketmeyin ve 
başkalarına ait 
meşru mallardan 
hiçbirini bilerek 
haksızlıkla tüket-
mek için hukuki hi-
lelere başvurma-
yın. 

2. 
189 ,,     sana,,soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ 

,,ع نِِ
اْْل ِهلَِةِ  =hilallerden    ِْق ل=de,,ki    

اقِيتِ     onlar=ِهيِ  و      vakit,,ölçüleridir=م 

ِِ     insanlar,,için=ِللنَاِسِ ج  اْلح      ve,,hac=و 

ل ْيسِ      iyilik=اْلبِرُِّ    ve,,değildir=و 

ت أْت وا,,بِأ نِْ =girmek     ِاْلب ي وت=evlere    

ظ ه وِره ا,,ِمنِْ =arkalarından    

ِكنَِ ل َٰ ْلبِرَِا    fakat=و  =iyilik    ِِن     kişinin=م 

 ِ أْت وا    takvasıdır=اتَق ىَٰ     girin=و 

    evlere=اْلب ي وتِ 

Ey Muhammed, 
sana hilâl aşa-
masındaki aylar 
hakkında soru 
soruyorlar. De ki; 
«Onlar insanlar 
ve Hacc için za-
man ölçüsüdür-
ler.» Evlere arka 
taraflarından 
girmeniz iyiliğe 
uygun bir davra-
nış değildir. İyili-
ğe uygun davra-
nış, kötülükten 
sakınarak evlere 
kapılarından gi-
renlerin tutumu-
dur. Allah´tan 
korkunuz ki, kur-

Yâ Muhammed! 
Sana hilâlleri soru-
yorlar. De ki: Onlar 
insanların diğer 
ibadetleri ile hac 
için zamanların ta-
yinleridir. Hem tâat 
öyle evlere arka ta-
raflarından girme-
niz değil, tâat an-
cak Allah'ı sayan 
kimselerin hâlidir. 
Evlere kapıların-
dan girin. Allah'tan 
da haşyet üzre 
olun ki felâha çı-
kabilesiniz. 

Sana yeni do-
ğan aylardan 
soruyorlar. De 
ki: Onlar in-
sanların fay-
dası ve hacc 
için birer vakit 
ölçüleridir. Ev-
lere arka taraf-
larından gir-
meniz «bir» 
değildir. An-
cak «bir»; 
müttaki ola-
nınkidir. Evle-
re kapıların-
dan gelin. Al-
lah´dan kor-
kun ki, felaha 
eresiniz. 

Sana ayın evreleri-
ni soruyorlar. De ki: 
Onlar, haccın ve 
insanların (öteki 
faaliyetlerinin) vak-
tini gösterir. Öte 
yandan erdemlilik, 
(zannedildiği gibi) 
evlere arkalardan 
girmeniz değildir; 
ama gerçek erdem 
sahibi, Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci 
duyandır. O halde 
evlere kapılarından 
girin ve Allah'a 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olun ki gerçek mut-
luluğa erişebilesi-
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اِ ,,ِمنِْ ابِه  أ ْبو  =kapılarından    

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ    ve,,sakının=و 

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ

ونِ   kurtuluşa,,erersiniz=ت ْفِلح 

tuluşa, umduğu-
nuza eresiniz. 

niz. 

2. 
190 .. ق اتِل و او  =savaşın    س بِيلِِ..فِي =yolunda    

    Allah=اّلَلِِ

ي ق اتِل ون ك مِْ..الَِذينِ  =sizinle..savaşanlarla    

لِ  ت ْعت د واِ ..و  =aşırı..gitmeyin    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ي ِحبُِّ..لِ  =sevmez    

ْعت ِدينِ   aşırı..gidenleri=اْلم 

Sizinle savaşan-
lar ile siz de Al-
lah yolunda sa-
vaşın. Fakat öl-
çüyü kaçırmayın, 
saldırgan olma-
yın. Çünkü Allah 
ölçüyü elden bı-
rakan saldırgan-
ları sevmez. 

Sizinle harbeden-
lere karşı siz de 
kelimetullahı i'lâ 
için cihad açın. 
Yalnız taarruzda 
haksızlık etmeyin. 
Bilin ki haksız taar-
ruz edenleri Allah 
sevmez. 

Size harb 
açanlarla, Al-
lah yolunda 
siz de harbe-
din. Ancak 
haddi aşma-
yın. Şüphesiz 
ki Allah, haddi 
aşanları sev-
mez. 

Size savaş açanla-
ra karşı Allah yo-
lunda savaşın, 
ama (amacınızı 
aşıp) saldırganlık 
yapmayın; doğrusu 
Allah saldırganları 
sevmez. 

2. 
اْقت ل وه مِْ,, 191     onları,,öldürün=و 

ْيثِ      nerede=ح 

وه مِْ     yakalarsanız=ث ِقْفت م 

وه مِْ أ ْخِرج      onları,,çıkarın=و 

ْيثِ ,,ِمنِْ ح  =yer(Mekke)den    

ْمِ  وك  ج      sizi,,çıkardıkları=أ ْخر 

اْلِفتْن ة ِ     daha,,kötüdür=أ ش دُِّ    fitne=و 

اْلق تِْلِ ,,ِمنِ  =adam,,öldürmekten    

لِ  ت ق اتِل وه مِْ,,و  =onlarla,,savaşmayın    

    yanında=ِعْند ِ

ْسِجدِِ امِِ,,اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i,,Haram    

تَىَِٰ     kadar=ح 

    sizinle,,savaşıncaya=ي ق اتِل وك مِْ

    fakat,,eğer=ف إِنِْ    orada=فِيِهِ 

    onlar,,sizinle,,savaşırlarsa=ق ات ل وك مِْ

ْمِ      hemen,,onları,,öldürün=ف اْقت ل وه 

ِلكِ  اءِ     böyledir=ك ذ َٰ ز      cezası=ج 

 kâfirlerin=اْلك افِِرينِ 

Onları bulduğu-
nuz yerde öldü-
rün. Sizi çıkar-
dıkları, sürdükle-
ri yerden siz de 
onları çıkarın. 
Kargaşa çıkar-
mak, adam öl-
dürmekten daha 
ağır bir suçtur. 
Mescid- i Haram 
çevresinde on-
larla savaşmayın 
ki, onlar da ora-
da size karşı sa-
vaşmasınlar. 
Fakat eğer onlar 
size savaş açar-
larsa onları öldü-
rün. Kâfirlerin 
cezası böyledir. 

Onları, nerede bu-
lursanız öldürün. 
Kendilerinin sizi 
sürdükleri yerden, 
siz de kendilerini 
sürün ki sürülme 
belâsı öldürülme-
den ağırdır (Fitne 
katilden ağırdır. = 
Sizleri Kâbe'den 
men etmeleri sizin 
onları öldürmeniz-
den ağırdır. = Ha-
remde şirkleri ka-
tilden ağırdır.) Yal-
nız, onlar Mescid-i 
Haramda sizleri 
öldürmedikçe, siz 
de kendilerini ora-
da öldürmeyin. 
Şayet öldürürlerse 
siz de öldürün. 
Kâfirlerin cezası iş-
te böyle olur.  

Ve onları ne-
rede yakalar-
sanız öldürün. 
Sizi çıkardıkla-
rı yerden siz 
de onları çıka-
rın. Fitne, ka-
tilden beterdir. 
Onlar sizinle 
savaşmadık-
ça, siz de 
Mescid-i Ha-
ram´da onlarla 
savaşmayın. 
Ancak onlar 
sizinle sava-
şırlarsa, siz de 
onları öldürün. 
İşte kafirlerin 
cezası böyle-
dir. 

Onları karşılaştığı-
nız her yerde öldü-
rün ve sizi sürdük-
leri yerden siz de 
onları sürün, zaten 
zulüm ve baskı, öl-
dürmekten daha 
kötüdür. Onlar size 
savaş açmadıkça 
Mescid-i Haram ci-
varında onlarla sa-
vaşmayın; ama 
eğer sizinle sava-
şırlarsa onları öldü-
rün; hakikati inkar 
edenlerin cezası 
böyle verilecektir. 

2. 
    eğer=ف إِنِِ.. 192

ْوا     son..verirlerse..(saldırılarına)=اْنت ه 

    Allah=اّلَل ِ    gerçekten=ف إِنَِ

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Eğer onlar sa-
vaşmaya ve 
kâfirliğe son ve-
rirlerse Allah ba-
ğışlayıcıdır, 
merhametlidir. 

Yok, şirkten vaz-
geçerlerse bilsinler 
ki Allah'ın gufranı 
geniş, rahmeti en-
gindir. 

Eğer onlar 
vazgeçerlerse; 
şüphesiz ki Al-
lah, Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Ancak vazgeçer-
lerse (siz de bıra-
kın), unutmayın ki 
Allah çok affedici-
dir, rahmet kayna-
ğıdır. 

2. 
ق اتِل وه مِْ,, 193     onlarla,,savaşın=و 

تَىَِٰ ت ك ونِ ,,لِ     kadar=ح  =kalmayıncaya    

ن ة ِفِتِْ =fitne     ِي ك ون     oluncaya=و 

ينِ  ِِ     din=الد ِ     eğer=ف إِنِِ    Allah’ın=ّلِلَ

ْوا     son,,verirlerse,,(saldırılarına)=اْنت ه 

ِ انِ ,,ف َل  ع ْدو  =artık,,düşmanlık,,olmaz    

    başkasına=إِلَِ

الَظاِلِمينِ ,,ع ل ى =zalimlerden 

Fitne ortadan 
kalkıp Allah´ın 
dini tam anlamı 
ile egemen 
oluncaya kadar 
onlarla savaşın. 
Eğer yaptıklarına 
son verirlerse 
zalimlerden baş-
kasına asla sal-
dırılmaz. 

Ortada şirk kalma-
yıp din yalnız Al-
lah'ın oluncaya 
kadar onlarla cihad 
edin. Şirkten vaz-
geçerlerse bırakın 
ki husûmet ancak 
zâlimlere olur. 

Fitne kalma-
yıp, din de Al-
lah´ın olunca-
ya kadar on-
larla savaşın. 
Vaz geçerler-
se, artık zalim-
lerden başka-
sına düşman-
lık yoktur. 

O halde, artık zu-
lüm ve baskı kal-
mayıncaya ve yal-
nızca Allah'a kulluk 
edilinceye kadar 
onlarla savaşın; 
ancak vazgeçerler-
se, (bilinçli olarak) 
zulüm işleyenlerin 
dışındakilere karşı 
tüm düşmanlıklar 
sona erecektir. 

2. 
194 .. امِ     ayı=الَشْهرِ  ر      haram=اْلح 

    aya..karşılıktır=بِالَشْهرِِ

امِِ ر      haram=اْلح 

اتِ  م  ر  اْلح      hürmetler=و 

نِِ    karşılıklıdır=قِص اص  ِ     kim=ف م 

ل ْيك مِْ    saldırırsa=اْعت د ىَِٰ     size=ع 

ل ْيهِِ    siz..de..saldırın=ف اْعت د وا     ona=ع 

ا    gibi=بِِمثْلِِ اْعت د ىَِٰ..م  =saldırdığı    

ْمِ  ل ْيك  اتَق وا    size=ع      korkun=و 

وا    Allah’tan=اّلَل ِ اْعل م      bilin..ki=و 

    Allah=اّلَل ِ    gerçekten=أ نَِ

عِ  تَِقينِ     beraberdir=م   muttakilerle=اْلم 

Haram ay, ha-
ram aya karşılık-
tır. Yasaklar, do-
kunulmazlıklar 
karşılıklıdır. Bu-
na göre size 
saldırana, size 
saldırdığı kadar, 
siz de saldırın. 
Allah´tan korkun 
ve iyi bilin ki, Al-
lah kendisinden 
korkanlarla be-
raberdir. 

Şehr-i Haram'a 
karşılık şehr-i ha-
ram. Tanılmayan 
hürmetler kısas is-
ter. O halde kim 
size tecavüz eder-
se o ettiği tecavü-
zün ayniyle siz de 
kendisine tecavüz 
edin. Yalnız ilerisi-
ne gitmeye Al-
lah'tan korkun ki 
Allah, Allah'tan 
korkanlarla bera-
berdir. 

Haram ay ha-
ram aya karşı-
lıktır. Hürmet-
ler karşılıklıdır. 
Kim size saldı-
rırsa, siz de 
tıpkı onun sal-
dırdığı gibi 
ona saldırın. 
Allah´tan kor-
kun. Ve bilin ki 
Allah şüphesiz 
takva sahible-
riyle beraber-
dir. 

Saldırmazlık örfü-
nün geçerli olduğu 
aylarda size saldı-
ranlara siz de kar-
şılık verin: zira sal-
dırmazlık örfünün 
ihlali, adil karşılık 
((kısas) yasasına 
tabi)dir. Böylece, 
eğer bir kimse sal-
dırıda bulunursa, 
sizde onun saldır-
dığı gibi saldırın; 
ancak Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun ve 
Allah'ın, kendisine 
karşı sorumluluk 
bilinci taşıyanların 
yanında olduğunu 
bilin. 

2. 
أ ْنِفق وا,, 195     infak,,edin=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

لِ  ت ْلق وا,,و  =kendinizi,,atmayın    

    kendi,,ellerinizle=بِأ ْيِديك مِْ

ْهل ك ِةِ التَِ,,إِل ى =tehlikeye    

أ ْحِسن واِ      doğrusu=إِنَِ    iyilik,,edin=و 

    sever=ي ِحبُِّ    Allah=اّلَل ِ

ْحِسنِينِ   iyilik,,edenleri=اْلم 

(Mallarınızın bir 
bölümünü) Allah 
yolunda harca-
yın. Sakın ken-
dinizi, kendi elle-
rinizle tehlikeye 
atmayın. Hiç 
kuşkusuz Allah 
iyilik yapanları 
sever. 

Allah yolunda ve-
rin. Kendi elinizle 
kendinizi helâke 
atmayın. İhsan 
edin, Allah elbette 
ihsan edenleri se-
ver. (İyilik edin ki 
Allah elbette iyilik 
edenleri sever). 

Allah yolunda 
infak edin ve 
ellerinizle 
kendinizi tehli-
keye atmayın. 
İhsan edin, 
şüphesiz Allah 
ihsan edenleri 
sever. 

Ve Allah yolunda 
(sınırsızca) harca-
yın, kendi elinizle 
kendinizi mahvet-
meyin ve iyilik 
yapmaya azimle 
devam edin; unut-
mayın ki, Allah iyi-
lik yapanları sever. 

2. 
وا.. 196 أ تِمُّ جَِاْلحِ     tamamlayın=و  =haccı    

ة ِ اْلع ْمر  ِِ     ve..umreyi=و      Allah..için=ّلِلَ

    Eğer=ف إِنِْ

    engellenmiş..olursanız=أ ْحِصْرت مِْ

ا اْست ْيس رِ ..ف م  =kolayınıza..geleni..(kesin)    

ْديِِ ..ِمنِ  اْله  =kurbandan    

لِ  ت ْحِلق وا..و  =tıraş..etmeyin    

ء وس ك مِْ تَىَِٰ    başlarınızı=ر      kadar=ح 

ْديِ     varıncaya=ي ْبل غِ      kurban=اْله 

ِحلَه ِ  نِْ    yerine=م      kim..varsa=ف م 

    İçinizden=ِمْنك مِْ    olan=ك انِ 

ِريًضا     ya..da=أ وِْ    hasta=م 

Allah için haccı 
da, umreyi de 
tamamen yapın. 
Fakat alıkonu-
lursanız, kur-
bandan kolayı-
nıza geleni gön-
deriniz. Kurban 
yerine gelinceye 
kadar başlarınızı 
tıraş etmeyin. 
Artık içinizden 
her kim ki hasta 
olursa veya ba-
şında bir eziyet 
bulunursa; ona 
oruçtan, sada-
kadan veya kur-
bandan fidye 
(vacip olur). 
Emin olduğunuz 
vakitte kim hac 
zamanına kadar 
umre ile istifade 

Hac ile umreyi Al-
lah için olarak 
erkânıyla eda edin. 
İhsâra uğradığınız 
takdirde vacip 
olan, hedyin kola-
yınıza gelenidir. Bu 
hedy mahalline 
varmadıkça da 
başlarınızı tıraş 
etmeyin, içinizden 
kim hasta yahut 
başından sıkıntısı 
olduğu için tıraş 
olmuşsa, kendisine 
oruç yahut kur-
bandan ibaret fidye 
var. Kim hacca ka-
dar umreden se-
vap almak isterse 
ona da vacip, hed-
yin kolayına gele-
nidir. Bunu bula-
mayanlarınıza üç 

Allah için hac-
cı da; ümreyi 
de tamamla-
yın. Fakat alı-
konulursanız, 
kurbandan ko-
layınıza geleni 
gönderin. 
Kurban yerine 
varıncaya ka-
dar, başlarını-
zı tıraş etme-
yin. İçinizden 
her kim, hasta 
olursa veya 
başında bir 
eziyet bulu-
nursa; ona 
oruçtan, sa-
dakadan veya 
kurbandan 
fidye. Emin 
olduğunuz va-
kitte; kim, 

Haccı ve Umreyi 
Allah için ifa edin; 
fakat yapmaktan 
alıkonursanız gü-
cünüzün yeteceği 
bir kurban kesin ve 
kurban kesilinceye 
kadar başlarınızı 
tıraş etmeyin; ama 
içinizden hasta 
olan yahut başında 
rahatsızlık olan 
kimse, oruç tutarak 
veya sadaka vere-
rek veya (başka 
türlü) bir ibadet ile 
özrünü karşılaya-
cak bir şey yapma-
lıdır. Sağlıklı ve 
emniyette olduğu-
nuzda hac (vak-
tin)den önce umre 
yapan, gücünün 
elverdiği türden bir 
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أ ذًى..بِهِِ =bir..rahatsızlığı..bulunan    

أِْسهِِ..ِمنِْ ر  =başından    

    fidye..(versin)=ف ِفْدي ة ِ

ِصي امِ ..ِمنِْ =oruçtan    ِْأ و=veya    

د ق ةِ      veya=أ وِْ    sadakadan=ص 

    zaman=ف إِذ ا    kurbandan=ن س ك ِ 

    güvene..kavuştuğunuz=أ ِمْنت مِْ

نِْ     kimse=ف م 

تَعِ      faydalanmak..isteyen=ت م 

ةِِ     umre..ile=بِاْلع ْمر 

ِِ..إِل ى ج  اْلح  =hac..(zamanın)a..kadar    

ا اْست ْيس رِ ..ف م  =kolayına..geleni..(kessin)    

ْديِِ ..ِمنِ  اْله  =kurbandan    ِْن     kimse=ف م 

ي ِجدِْ..ل مِْ =(kurban)..bulamayan    

ث ةِِ    oruç..tutar=ف ِصي امِ      üç=ث َل 

ِِ..فِي    gün=أ يَامِ  ج  اْلح  =hacda    

ْبع ةِ  س      zaman=إِذ ا    yedi..gün..de=و 

ْعت ْمِ  ج      böylece=تِْلكِ     döndüğünüz=ر 

ة ِ ِ    on..(gündür)=ع ش ر 
    tamamı=ك اِمل ة  

ِلكِ  نِْ    Bu=ذ َٰ     kimseler..içindir=ِلم 

ي ك نِْ..ل مِْ =olmayanlar    ِ أ ْهل ه=ailesi    

اِضِري     hazır=ح 

ْسِجدِِ اِمِ ..اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i..Haram’da    

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ    sakının=و 

وا اْعل م      gerçekten=أ نَِ    ve..bilin..ki=و 

    şiddetlidir=ش ِديد ِ    Allah’ın=اّلَل ِ

 cezası=اْلِعق ابِِ

etmiş olursa, ko-
layına gelen bir 
kurban kesmesi 
(icap eder). An-
cak bulamazsa, 
hacc günlerinde 
üç; döndüğünüz 
vakit yedi gün 
oruç vacip olur 
ki; onlar, tam on 
gündür. Bu, aile-
si Mescid-i Ha-
ram’da bulun-
mayanlar içindir. 
Allah’tan korkun. 
Ve bilin ki Allah, 
azabı pek şid-
detli olandır. 

gün hacda yedi 
gün döndükten 
sonra oruç var ki 
tamam on gündür. 
Şu hüküm, ailesi 
Mescid-i Haram'da 
olmayanlar içindir. 
Allah'tan korkun, 
Allah'ın azâbı 
şedîd olduğunu bi-
lin. (Allah'tan kor-
kun ve bilin ki Al-
lah'ın azâbı ya-
man). 

hacc zamanı-
na kadar umre 
ile faydalan-
mak isterse, 
kolayına gelen 
bir kurban ke-
ser. Ama bu-
lamazsa, hacc 
günlerinde üç; 
döndüğünüz 
vakit yedi gün 
olmak üzere 
tam on gün 
oruç tutar. Bu; 
ailesi Mescid-i 
Haram´da 
oturmayanlar 
içindir. Al-
lah´tan kor-
kun. Ve bilin ki 
Allah, azabı 
pek şiddetli 
olandır. 

kurban kessin; 
ama kurbana gücü 
yetmeyen, hac sı-
rasında üç gün ve 
döndükten sonra 
yedi gün, yani tam 
on (gün) oruç tut-
sun. Bütün bunlar, 
Mescid-i Haram ci-
varında yaşama-
yanlar içindir. Al-
lah'a karşı sorum-
luluğunuzun bilin-
cinde olun ve bilin 
ki Allah karşılık 
vermede şiddetli-
dir. 

2. 
197 ,, جُِّ رِ     Hac=اْلح      aylardadır=أ ْشه 

ات ِ  ْعل وم  نِْ    bilinen=م      kim=ف م 

ضِ      farz,,ederse,,(kendisine)=ف ر 

جَِ    onda,,(o,,aylarda)=فِيِهنَِ     haccı=اْلح 

ِ ف ثِ ,,ف َل  ر  =kadına,,yaklaşmak,,yoktur    

لِ  ف س وقِ ,,و  =günaha,,sapmak,,yoktur    

لِ  ِجد الِ ,,و  =kavga,,etmek,,yoktur    

ِِ ,,فِي ج  اْلح  =hacda    

ا م  ت ْفع ل وا,,و  =yaptığınız,,ne,,varsa    

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =iyilikten    ِ ي ْعل ْمه=onu,,bilir    

    Allah=اّلَل ِ 

َود وا ت ز      yanınıza,,azık,,da,,alın=و 

ْيرِ     şüphesiz=ف إِنَِ     en,,hayırlısı=خ 

ِ     azığın=الَزادِِ ىَٰ     takvadır=التَْقو 

اتَق ونِِ     Ey=ي ا    benden,,sakının=و 

اْْل ْلب ابِِ,,أ وِلي =akıl,,sahipleri 

Hacc; bilinen ay-
lar(da)dır. Kim 
bu aylarda ihra-
ma girerek Haccı 
kendine farz ha-
le getirirse bilsin 
ki, Haccda fuhuş 
söz söylemek, 
küfürleşmek- 
kavga etmek ve 
her türlü günah 
işlemek yoktur. 
Ne iyilik işlerse-
niz Allah onu bi-
lir. 

Haccın vakti bili-
nen aylardır. Kim o 
aylarda haccı eda-
ya girişirse bilsin ki 
hacda ne haremiy-
le yalnız kalmak, 
ne âdâb u şeraitin 
haricine çıkmak, 
ne de çekişmek 
yok. Hayra dair ne 
işlerseniz Allah 
onu bilir. Hem yol 
için azık tedarik 
edin, azığın en iyisi 
de Allah korkusu-
dur. (Başkalarına 
el açmaktan sa-
kınmaktır). Ey dü-
şünür dimağı olan-
lar, Bana isyandan 
sakının! 

Hacc, bilinen 
aylardır. Her 
kim o aylarda 
kendisine 
haccı farz 
ederse; artık 
haccda kadına 
yaklaşmak, 
günah işle-
mek, tartışma 
yoktur. Siz ne 
hayır yapar-
sanız, Allah 
onu bilir. Bir 
de azık edini-
niz. Şüphesiz 
ki, azığın en 
hayırlısı, tak-
vadır. Ey akıl 
sahibleri; 
Ben´den kor-
kun. 

Hac, belli aylarda 
ifa edilecektir. Her 
kim o (aylar)da 
haccı ifa edecekse, 
hac sırasında çirkin 
konuşmalardan, 
tüm yakışıksız dav-
ranışlardan ve 
kavgadan kaçınıl-
malıdır. Her ne iyi-
lik yaparsanız Allah 
onun farkındadır. 
Ve kendiniz için 
hazırlıkta bulunan -
ama şüphesiz, tüm 
hazırlıkların en gü-
zeli, Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci-
ne sahip olmaktır. 
Öyleyse Bana kar-
şı sorumluluğunu-
zun bilincinde olun, 
siz ey derin kavra-
yış sahipleri! 

2. 
198 .. ل ْيك مِْ    yoktur=ل ْيسِ      sizin..için=ع 

ن احِ      bir..günah=ج 

ت ْبت غ وا..أ نِْ =aramanızda    

ْمِ ..ِمنِْ    lütfunu=ف ْضًَلِ ب ِك  ر  =Rabbinizin    

    zaman=ف إِذ ا

    ayrılıp..akın..ettiğiniz=أ ف ْضت مِْ

ف اتِ ..ِمنِْ ع ر  =Arafat’tan    

وا     Allah’ı=اّلَل ِ    anın=ف اْذك ر 

    yanında=ِعْند ِ

ْشع رِِ اِمِ ..اْلم  ر  اْلح  =Meş’ar-i..haram    

وه ِ اْذك ر  ا    O’nu..anın=و      gibi=ك م 

    sizi..hidayet..ettiği=ه د اك مِْ

ك ْنت مِْ..إِنِْوِ  =idiniz    

ق ْبِلهِِ..ِمنِْ =O’ndan..önce    

الَضال ِينِ ..ل ِمنِ  =sapıklardan 

Rabbinizin lütuf 
ve keremini is-
temenizin hiçbir 
sakıncası yoktur. 
Arafat´tan aşağı 
inince Meşar- ı 
Haram´da Allah´ı 
anın. O sizi nasıl 
doğru yola iletti 
ise siz de O´nu 
anın. Zira O´nun 
yol göstermesin-
den önce, kuş-
kusuz, sapıklar-
dan idiniz. 

Hac mevsimi tica-
ret için Rabbiniz-
den  tevfîk isteme-
nizde sizlere gü-
nah yok. Arafat'tan 
boşandığınız za-
man Meş'ar-i Ha-
ram yakınında Al-
lah'ı anın. Hem 
sizler dalâl içinde 
iken O sizleri nasıl 
doğru yola çıkar-
dıysa, sizler de 
Kendisini bu nime-
te karşı gelebile-
cek bir şükran ile 
anın. 

Rabbınızın 
lutf-u keremini 
aramanızda 
bir günah yok-
tur. Arafat´tan 
geri döndüğü-
nüz zaman, 
Meş´ar-ı Ha-
ram´ın yanın-
da Allah´ı zik-
redin. O, sizi 
hidayete ulaş-
tırdığı gibi, siz 
de O´nu zik-
redin. Nitekim 
siz bundan 
önce, sapık-
lardan idiniz. 

(Bununla beraber), 
Rabbinizden (hac 
esnasında) bir lütuf 
elde etmek için ça-
lışırsanız günah iş-
lemiş olmazsınız. 
Arafat'tan kalaba-
lıklar halinde dalga 
dalga indiğinizde, 
kutsal mahalde Al-
lah'ı anın ve O'nu, 
yolunuzu gerçek-
ten kaybetmişken 
size doğru yolu 
gösteren bir İlah 
olarak anın. 

2. 
وا    sonra=ث مَِ,, 199     siz,,de,,akın,,edin=أ فِيض 

ْيثِ ,,ِمنِْ ح  =yerden     ِأ ف اض=akın,,ettiği    

    insanların=النَاسِ 

وا اْست ْغِفر      ve,,mağfiret,,dileyin=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Allah’tan=اّلَل ِ 

ِحيمِ     Gafurdur=غ ف ورِ   Rahimdir=ر 

Sonra insanların 
dağıldığı yerden 
siz de dağılın ve 
Allah´tan bağış-
lama dileyin. Hiç 
şüphesiz Allah 
bağışlayıcıdır, 
merhametlidir. 

Herkesin boşandı-
ğı yerden boşanın. 
Ve Allah'tan gufran 
isteyin. Şüphe yok 
Allah'ın gufranı 
büyük, rahmeti ge-
niştir. 

Sonra insanla-
rın döndüğü 
yerden siz de 
dönün. Ve Al-
lah´tan mağfi-
ret dileyin. 
Şüphesiz ki 
Allah Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Ve dalga dalga iler-
leyen öteki kalaba-
lıklarla birlikte siz 
de ilerleyin ve Al-
lah'tan günahları-
nıza mağfiret dile-
yin: Doğrusu Allah, 
çok affedicidir, 
rahmet kaynağıdır. 

2. 
ْيت مِْ    zaman=ف إِذ ا.. 200     bitirince=ق ض 

ن اِسك ك مِْ     ibadetlerinizi=م 

وا     Allah’ı=اّلَل ِ    anın=ف اْذك ر 

    andığınız..gibi=ك ِذْكِرك مِْ

ك مِْ     veya=أ وِْ    atalarınızı=آب اء 

    bir..anışla=ِذْكًراِ     daha..kuvvetli=أ ش دَِ

النَاِسِ..ف ِمنِ  =insanlardan    ِْن     kimi=م 

بَن ا    der=ي ق ولِ      Rabbimiz=ر 

الدُّْني ا..فِي    bize..ver=آتِن ا =dünyada    

مِ  ل ه ِ..او  =onun..yoktur    

ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirette    

قِ ..ِمنِْ َل  خ  =hiçbir..nasibi 

Hacc ibadetini 
bitirdiğinizde ata-
larınızı andığınız 
gibi, hatta ondan 
daha ısrarlı bir 
şekilde Allah´ı 
anın. Kimi insan-
lar ´Ey Rabbi-
miz, bize dünya-
da güzellik ver´ 
derler. Böylesi-
nin Ahirette hiç-
bir pay olmaz. 

Haccınızın ibadet-
lerini (erkânını = 
âdâbını) bitirince 
vaktiyle babaları-
nızı andığınız gibi, 
hatta ondan da zi-
yade olarak Allah'ı 
anın. İnsanların 
içinde öyleleri var 
ki "Yâ Rabbe'l-
âlemîn, bizlere 
dünyada ver!" di-
yor da, âhiret için 
nasip istemiyor. 
("Yâ Rabbe'l-
âlemîn, bizlere 
dünyada ver!" di-
yor; onun âhiretten 
nasibi yok.)  

Hacc ibadeti-
nizi bitirince; 
atalarınızı an-
dığınız gibi, 
hatta daha 
kuvvetli bir 
anışla Allah´ı 
zikredin. İn-
sanlardan öy-
lesi vardı ki; 
Ey Rabbımız, 
bize dünyada 
ver, der. Onun 
ahirette nasibi 
yoktur. 

İbadetinizi bitirdiği-
nizde, atalarınızı 
hatırladığınız gibi, 
hatta daha güçlü 
bir haykırışla Al-
lah'ı hatırla(maya 
devam ed)in! Çün-
kü öyle insanlar var 
ki, (sadece), Ey 
Rabbimiz! Bize bu 
dünyada ver. diye 
dua ederler. Böyle-
leri, ahiretin nimet-
lerinden nasip 
alamayacaklardır. 
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2. 
مِْ,, 201 ِمْنه  نِْ    onlardan=و      kimi,,de=م 

بَن ا    der=ي ق ولِ      Rabbimiz=ر 

الدُّْني ا,,فِي    bize,,ver=آتِن ا =dünyada,,da    

ن ةًِ س      güzellik=ح 

فِي ةِِ,,و  اْْلِخر  =ahirette,,de    

ن ةًِ س  قِن ا    güzellik=ح      bizi,,koru=و 

 ateş=النَارِِ    azabından=ع ذ ابِ 

Kimi insanlar da 
´Ey Rabbimiz, 
bize dünyada da 
güzellik ver, Ahi-
rette de güzellik 
ver ve bizi Ce-
hennem ateşinin 
azabından koru´ 
derler. 

Yine içlerinden öy-
leleri var ki: "Yâ 
Rabbe'l-âlemîn 
bizlere dünyada 
iyilik ver, âhirette 
iyilik ver ve bizleri 
ateşin azâbından 
esirge!" diyorlar. 

Kimi de; Ey 
Rabbımız, bi-
ze dünyada 
iyilik ver, ahi-
rette de iyilik 
ver ve bizi 
ateş azabın-
dan koru, der. 

Ama içlerinde öyle-
leri de var ki: Ey 
Rabbimiz! Bize bu 
dünyada da iyilik 
ver, ahirette de ve 
bizi ateşin azabın-
dan koru! diye dua 
ederler. 

2. 
202 .. ئِكِ  مِْ    işte=أ ول َٰ     onlara..vardır=ل ه 

    bir..pay=ن ِصيبِ 

ك س ب واِ ..ِمَما =kazandıklarından    

اّلَل ِ     çabuk..görendir=س ِريعِ     Allah=و 

 hesabı=اْلِحس ابِِ

İşte onların ka-
zandıklarından 
payları vardır. 
Allah´ın hesap-
laşması çok hız-
lıdır. 

İşte bunlara mu-
kadder olan nasip 
isteyip kazandıkları 
ne ise O'ndandır. 
Allahu Zülcelâl'in 
muhasebesi ça-
buktur. 

İşte onların 
kazandıkların-
dan nasibleri 
vardır. Ve Al-
lah hesabı ça-
buk görendir. 

İşte bunlar, kazan-
dıklarına karşılık 
(mutluluktan) nasip 
alacak olanlardır. 
Ve Allah hesabı 
çok çabuk görendir 

2. 
وا,, 203 اْذك ر      Allah’ı=اّلَل ِ    anın=و 

أ يَامِ ,,فِي =günlerde     ِ ْعد ود ات     sayılı=م 

نِْ     kim=ف م 

acele,,ederse,,(Mekke’ye,,dönmek,,i=ت ع َجلِ 

çin)    ْينِِ,,فِي ي ْوم  =iki,,gün,,içinde    

ِ ل ْيهِِ    günah=إِثْمِ     yoktur=ف َل      ona=ع 

نِْ م      geri,,kalırsa=ت أ َخرِ     kim=و 

ِ ل ْيِهِ     günah=إِثْمِ     yoktur=ف َل      ona,,da=ع 

نِِ ِ     kimse,,için=ِلم      sakınan=اتَق ىَٰ

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=و 

وا اْعل م      ve,,bilin,,ki=و 

    şüphesiz,,siz=أ نَك مِْ

    O’nun,,huzuruna=إِل ْيهِِ

ونِ   toplanacaksınız=ت ْحش ر 

Sayılı günlerde 
Allah´ın adını 
anın. Kim hemen 
iki gün içinde 
dönerse bir gü-
nahı yoktur. Kim 
geri kalırsa da, 
günahtan koru-
nanlar için, gü-
nahı yoktur. Al-
lah´tan korkun 
ve bilin ki, hepi-
niz O´nun huzu-
runda biraraya 
getirileceksiniz. 

Sayılı teşrik günleri 
tekbir alın. Kendi-
leri Allah'ın rızası-
na karşı gelmekten 
sakındıktan sonra 
ne ilk iki gün içinde 
Mina'dan Mekke'ye 
dönmekte isticâl 
eden, ne de üçün-
cü günü kalan için 
günah yoktur. Al-
lah'tan korkun ve 
haşrolup karşısına 
çıkacağınızı 
yakînen bilin. 

Sayılı günler-
de Allah´ı zik-
redin. Kim iki 
günde acele 
ederse, ona 
günah yoktur. 
Kim de geri 
kalırsa, ona 
günah yoktur. 
Bu; takva sa-
hibi olanlar 
içindir. Al-
lah´tan korkun 
ve bilin ki, 
şüphesiz siz, 
O´nun huzu-
runda topla-
nacaksınız. 

Ve Allah'ı tayin 
edilmiş belli günler 
de hatırlayın; her 
kim iki gün içinde 
acele ederse gü-
naha girmez, kim 
daha uzun kalırsa 
o da Allah'a karşı 
sorumluluğunun bi-
lincinde oldukça 
günaha girmemiş 
olur. O halde Al-
lah'a karşı sorum-
luluğunuzun bilin-
cinde olun ve so-
nunda O'nun huzu-
runda toplanacağı-
nızı bilin. 

2. 
204 .. ِمنِ  النَاِسِ..و  =insanlardan    

نِْ     kiminin=م 

كِ ي ْعِجب ِ =senin..hoşuna..gider    

    dair=فِي    sözü=ق ْول ه ِ

ي اةِِ     dünya=الدُّْني ا    hayatına=اْلح 

ي ْشِهد ِ     Allah’ı=اّلَل ِ    şahid..tutar=و 

ا..ع ل ىَِٰ ق ْلبِهِِ..فِي..م  =kalbinde..olana    

ه وِ      en..azılısıdır=أ ل دُِّ    oysa..o=و 

امِِ  hasımların=اْلِخص 

Kimi insan var ki, 
dünya hayatı ile 
ilgili konuşması 
hoşunuza gider 
ve en amansız 
düşman olduğu 
halde kalbindeki 
duyguların sa-
mimi olduğuna 
Allah´ı şahit gös-
terir. 

Yâ Muhammed! 
İnsanların içinden 
öyleleri var ki: 
Dünya maişetine 
ait sözleri senin 
hoşuna gittikten 
başka tutar da kal-
binin hissiyatına 
Allah'ı şahit getirir. 
Bununla beraber 
İslâm'ın en yaman 
hasmıdır. 

İnsanlardan 
öylesi vardır 
ki; dünya ha-
yatına dair sö-
zü senin ho-
şuna gider. Ve 
Allah´ı kalbin-
de olana şahid 
tutar. Halbuki 
o, düşmanla-
rın en yama-
nıdır. 

İnsanlardan öylesi 
var ki, bu dünya 
hayatı hakkındaki 
görüşleri senin ho-
şuna gider; (daha-
sı) kalbindekilere 
Allah'ı şahit tutar, 
üstelik tartışmada 
son derece ustadır. 

2. 
إِذ ا,, 205 لَىَِٰ    zaman=و      döndüğü=ت و 

    çalışır=س ع ىَِٰ

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ا,,ِلي ْفِسد ِ فِيه  =bozgunculuğa    

ي ْهِلكِ  ْرثِ     ve,,yok,,etmeğe=و      ekin=اْلح 

النَْسل ِ  اّلَل ِ    ve,,nesli=و      Allah=و 

ي ِحبُِّ,,لِ  =sevmez    

 bozgunculuğu=اْلف س اد ِ

İş başına geçin-
ce yeryüzünde 
kargaşa ve boz-
gunculuk çıkar-
maya, ekini ve 
nesli mahvetme-
ye çalışır. Oysa 
Allah kargaşa ve 
bozgunculuk çı-
karmayı kesinlik-
le sevmez. 

Senin yanından 
dönünce (iş başına 
geçince) yeryüzü-
nü fesada vermek, 
hem ekinin, hem 
davarların kökünü 
kesmek için koşar 
durur. Allahu Zül-
celâl ise fesada 
razı olmaz.  

Ve o, yanın-
dan ayrılınca 
yeryüzünde 
fesad çıkar-
maya, harsı 
ve nesli yok 
etmeye çalışır. 
Allah fesadı 
sevmez. 

Ancak hakimiyeti 
eline alır almaz 
yeryüzünde fesat 
çıkarmaya, (insa-
nın) ürünü(nü) ve 
nesli(ni) yok etme-
ye çalışır; Allah fe-
sadı sevmez. 

2. 
إِذ ا.. 206     ona=ل ه ِ    dendiği=قِيلِ     zaman=و 

    Allah’tan=اّلَل ِ    kork=اتَقِِ

ذ تْه ِ     kendisini..sürükler=أ خ 

ثِْمِ     gururu=اْلِعَزة ِ     günaha=بِاْْلِ

ْسب ه ِ     Artık..ona..yetişir=ف ح 

نَم ِ  ه  ل بِئْسِ     cehennem=ج      ne..kötü=و 

اد ِ  bir..yataktır..o=اْلِمه 

Ona ´Allah´tan 
kork´ denilince 
günahları ile gu-
rurlanma damarı 
kabarır. Böylesi 
için Cehennem 
yeterlidir. Orası 
ne kötü bir barı-
naktır! 

Ona "Allah'tan 
kork!" denildiği 
zaman azamet-i 
câhiliyyesi inadına 
kendini günaha 
sevkeder. Onun 
hakkından cehen-
nem gelir ki ne kö-
tü bir döşektir! 

Ona; Allah´tan 
kork, denilin-
ce, gururu 
kendisini gü-
naha sürükler. 
İşte ona ce-
hennem yeter. 
O; ne kötü bir 
yataktır. 

Kendisine ne za-
man Allah'a karşı 
sorumluluğunun bi-
lincinde ol! dense, 
yersiz gururu onu 
günaha sevk eder: 
Böylelerinin payına 
cehennem düşe-
cektir; ne kötü bir 
konaklama yeridir 
orası! 

2. 
207 ,, ِمنِ  النَاِسِ,,و  =insanlardan    

نِْ     satar=ي ْشِري    öylesi,,var,,ki=م 

    aramak,,için=اْبتِغ اءِ     kendisini=ن ْفس ه ِ

اتِِ ْرض      Allah’ın=اّلَلِِ     rızasını=م 

اّلَل ِ ء وفِ     Allah,,da=و      çok,,şefkatlidir=ر 

 kullar(ın)a=بِاْلِعب ادِِ

Kimi insan da 
var ki, benliğini 
Allah´ın rızasını 
kazanmaya 
adar. Hiç kuşku-
suz, Allah kulla-
rına karşı pek 
şefkatlidir. 

Sonra insanların 
içinden öyleleri var 
ki, Allah'ın rızasını 
dilediği için kalkar 
da hayatını satar 
(kendini feda 
eder). Kullarına 
karşı Allah'ın rah-
meti pâyânsızdır.  

İnsanlardan 
öylesi de var-
dır ki; kendisi-
ni Allah´ın rı-
zasına satar. 
Ve Allah, kul-
larına çok 
merhametlidir. 

Ama insanlar ara-
sında öylesi de var 
ki, Allah'ın rızasını 
kazanmak için 
kendisini feda 
eder: Allah ise, kul-
larına karşı daima 
şefkatlidir. 

2. 
208 .. ا..ي ا أ يُّه  =ey    

ن وا..الَِذينِ  آم  =iman..edenler    

ل وا     girin=اْدخ 

ْلمِِ..فِي الس ِ =İslam’a..(veya..barışa)    

    hepiniz..birlikte=ك افَةًِ

لِ  ت تَبِع وا..و  =izlemeyin    

اتِِ ط و      adımlarını=خ 

    çünkü..o=إِنَه ِ    şeytanın=الَشْيط اِنِ 

    düşmandır=ع د وِ     size=ل ك مِْ

بِينِ   apaçık=م 

Ey müminler, bü-
tün varlığınız ile 
İslâm´a (barışa) 
girin. Sakın Şey-
tanın izinden 
gitmeyin. Çünkü 
o sizin apaçık 
düşmanınızdır. 

Ey iman edenler! 
Hepiniz birden Al-
lah'ın tâati harimi-
ne girin! (Ahkâm-ı 
ilâhiyenin hepsine 
birden boyun 
eğin). Şeytanın iz-
lerinden yürümeyin 
ki sizin açıktan 
hasmınızdır. 

Ey iman eden-
ler; hep birden 
barışa girin. 
Şeytanın 
adımlarına 
uymayın. 
Çünkü O, sizi-
niçin apaçık 
bri düşmandır. 

Ey imana ermiş 
olanlar! Allah'a 
kendinizi tam ola-
rak teslim edin ve 
şeytanın ardından 
gitmeyin, zira o si-
zin apaçık düşma-
nınızdır. 

2. 
ل ْلت مِْ    eğer=ف إِنِْ,, 209     kayarsanız=ز 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    

ا تْك مِ ,,م  اء  ج  =size,,geldikten    

وا    açık,,deliller=اْلب ي ِن اتِ      bilin,,ki=ف اْعل م 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

    daima,,üstündür=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Size apaçık delil-
ler geldikten 
sonra yine sür-
çerseniz, ayağı-
nız kayarsa bilin 
ki Allah her za-
man üstündür ve 
hikmet sahibidir. 

Yok, sizlere gelen 
bu kadar sarih 
âyetlerden sonra 
yine hataya düşer-
seniz, iyi bilin ki Al-
lahu Zülcelâl azîz-
dir, hakîmdir. 

Size apaçık 
deliller geldik-
ten sonra yine 
kayarsanız; bi-
lin ki Allah, 
şüphesiz 
Aziz´dir. Ha-
kim´dir. 

Ve eğer hakikatin 
bütün delilleri size 
geldikten sonra tö-
kezlerseniz, bilin ki, 
Allah kudret ve 
hikmet sahibidir. 
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2. 
ونِ     mi=ه لِْ.. 210     gözlüyorlar=ي ْنظ ر 

مِ ..أ نِْ..إِلَِ ي أْتِي ه  =gelmesini    ِ اّلَل=Allah’ın    

ظ ل لِ ..يفِِ =gölgeler..içinde    

امِِ..ِمنِ  اْلغ م  =buluttan    

ئِك ة ِ َل  اْلم      ve..meleklerin=و 

ق ِضيِ      işin=اْْل ْمر ِ     ve..bitirilmesini=و 

إِل ى اّلَلِِ..و  =halbuki..Allah’a    

عِ      döndürülür=ت ْرج 

ورِ   bütün..işler=اْْل م 

Acaba onlar bu-
lut gölgeleri ara-
sından Allah´ın 
ve meleklerin te-
pelerine inmesini 
ve böylece işin 
bitirilmesini mi 
bekliyorlar? Oy-
sa bütün işlerin 
çözümü Allah´a 
götürülecektir. 

Bunlar, Allah'ın 
azâbıyla melekle-
rin bulut karanlıkla-
rı içinde kendi 
üzerlerine gelme-
sinden ve emr-i 
ilâhînin yerini bul-
masından başka 
bir şey beklemiyor-
lar. Bilsinler ki bü-
tün umurun 
(şuûnun) dönüp 
geleceği, ancak Al-
lah'tır.  

Onlar; Allah´ın 
buluttan göl-
geler içinde, 
meleklerle bir-
likte kendileri-
ne geliverme-
sini ve işlerini 
bitirivermesini 
mi bekliyorlar? 
Halbuki bütün 
işler Allah´a 
döndürülür. 

Bu insanlar, Al-
lah'ın, Kendisini 
bulutların gölgeleri 
arasında melekler-
le birlikte olanlara 
göstermesini mi 
bekliyorlar? Ama (o 
zaman) her şeye 
karar verilmiş ve 
her şey Allah'a 
döndürülmüş olur-
du. 

2. 
نِيب ِ    sor=س لِْ,, 211 =oğullarına    

ائِيلِ      nice=ك مِْ    İsrail=إِْسر 

    onlara,,verdik=آت ْين اه مِْ

آي ةِ ,,ِمنِْ =ayetlerden    
    açık=ب ي ِن ة ِ 

نِْ م  لِْ    kim=و      değiştirirse=ي ب د ِ

ة ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    nimetini=نِْعم 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    ا تْه ِ,,م  اء  ج  =geldikten    

    Allah’ın=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

 cezası=اْلِعق ابِِ    çetindir=ش ِديد ِ

İsrailoğulları´na 
sor; kendilerine 
nice açık ayetler, 
deliller sunduk. 
Kim Allah´ın ni-
meti kendisine 
geldikten sonra 
onu değiştirirse 
hiç kuşkusuz Al-
lah´ın azabı pek 
ağırdır. 

Ya Muhammed! 
Benî İsrail'e sor: 
Sarih âyetlerimiz-
den onlara neler 
göndermedik! Kim 
Allah'ın böyle ken-
disine gelmiş ni-
metini sonradan 
değiştirirse, bilsin 
ki Allah'ın azâbı 
yamandır. 

Sor İsrailoğul-
ları´na, onlara 
nice açık ayet-
ler verdik. 
Kim, kendisine 
gelen Allah´ın 
nimetini değiş-
tirirse, şüphe-
siz Allah´ın 
cezası pek 
şiddetlidir. 

İsrail oğullarına 
sor; Onlara nice 
açık mesajlar ver-
dik! Kim Allah'ın 
kutlu mesajlarını 
kendisine ulaştık-
tan sonra değişti-
rirse bilsin ki Allah 
karşılık vermede 
şiddetlidir! 

2. 
212 .. ي ِنِ      süslü..gösterildi=ز 

وا..ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    

ي اة ِ     dünya=الدُّْني ا    hayatı=اْلح 

ونِ  ر  ي ْسخ      alay..ederler=و 

ن واِا..الَِذينِ ..ِمنِ  آم  =inananlarla    

الَِذينِ      takva..sahipleri=اتَق ْوا    oysa=و 

مِْ     onlardan..üstündürler=ف ْوق ه 

    gününde=ي ْومِ 
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

اّلَل ِ قِ     Allah=و      rızık..verir=ي ْرز 

نِْ ي ش اءِ ..م  =dilediğine    

ِحس ابِ ..بِغ ْيرِِ =hesapsız 

Dünya hayatı 
kâfirlere cazip 
görünür. Bunlar 
müminler ile alay 
ederler. Oysa Al-
lah´ın azabından 
sakınanlar, Kı-
yamet günü, 
kâfirlerden üstün 
konumdadırlar. 
Allah dilediğine 
hesapsız olarak 
rızık verir. 

Küfre sapmış kim-
selere dünya haya-
tı cazibeli göründü 
de iman edenlerle 
eğleniyorlar. Hal-
buki Allah'tan kor-
kan o mü'minler 
kıyamet günü ken-
dilerinin üstünde 
bulunacak. Allah 
dilediğine hesapsız 
nimetler verir. 

Küfredenlere 
dünya hayatı 
pek süslendi. 
Ve onlar, iman 
edenlerden 
kimiyle eğleni-
yorlar. Halbuki 
takvaya eren-
ler kıyamet 
gününde onla-
rın üstündedir-
ler. Allah, di-
lediğine he-
sabsız rızık 
verir. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
(yalnız) bu dünya 
hayatı güzel görü-
nür. Bu nedenle, 
imana ermişlerle 
alay ederler; ama 
Kıyamet Günü Al-
lah'a karşı sorum-
luluk bilinci duyan-
lar onlardan daha 
üstün (bir konum-
da) olacaklardır. 
Ve Allah, dilediğine 
hesapsız rızık ve-
rir. 

2. 
213 ,,     insanlar=النَاسِ     idi=ك انِ 

اِحد ةًِ    ümmet=أ َمةًِ     bir,,tek=و 

    Allah=اّلَل ِ    sonra,,gönderdi=ف ب ع ثِ 

    peygamberleri=النَبِي ِينِ 

ِرينِ  ب ش ِ     müjdeciler=م 

ْنِذِرينِ  م      ve,,uyarıcılar,,olarak=و 

لِ  أ ْنز  مِ     indirdi=و  ع ه      onlarla,,beraber=م 

ق ِِ    Kitabı=اْلِكت ابِ      hak,,olarak=بِاْلح 

    hükmetmek,,üzere=ِلي ْحك مِ 

    insanlar=النَاِسِ    arasında=ب ْينِ 

ا فِيِهِ ,,اْخت ل ف وا,,فِيم  =anlaşmazlığa,,düştü

kleri,,konularda    

ا م  اْخت ل فِ ,,و  =anlaşmazlığa,,düştü(ler)    

    o(Kitap,,hakkı)nda=فِيهِِ

أ وت وه ِ,,الَِذينِ ,,إِلَِ =kendilerine,,(Kitap),,ve

rilmiş,,olanlar    ِْب ْعدِِ,,ِمن =sonra    

ا مِ ,,م  تْه  اء  ج  =kendilerine,,geldikten    

    açık,,deliller=اْلب ي ِن اتِ 

    sırf,,kıskançlıktan,,ötürü=ب ْغيًا

ْمِ      aralarındaki=ب ْين ه 

    Allah=اّلَل ِ    bunun,,üzerine,,iletti=ف ه د ى

ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edenleri    

ا اْخت ل ف وا,,ِلم  =ayrılığa,,düştükleri    

ق ِِ,,ِمنِ     kendisinde=فِيهِِ اْلح  =gerçeğe    

اّلَل ِ    kendi,,izniyle=بِإِْذنِِهِ      Allah=و 

نِْ    iletir=ي ْهِدي ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    

اطِ ,,إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  ,,doğru=م 

İnsanlar tek bir 
ümmetti. Allah 
müjdeleyici ve 
korkutucu pey-
gamberler gön-
derdi ve onlarla 
beraber insanla-
rın ihtilafa düş-
tükleri şeylerde, 
aralarında hü-
küm vermeleri 
için hak kitaplar 
indirdi. Halbuki 
kendilerine apa-
çık deliller gel-
dikten sonra ara-
larındaki ihtiras-
tan dolayı ihtilafa 
düşenler de, o 
kendilerine kitap 
verilenlerden 
başkası değildir. 
İşte Allah, kendi 
iradesiyle iman 
edenleri, üzerin-
de ittifaka düş-
tükleri hakka 
ulaştırdı. Allah 
dilediğini doğru 
yola ulaştırır. 

İnsanlar tek üm-
metti. Ayrılmaları 
üzerine Allahu Zül-
celâl hem rahmeti-
nin müjdecileri, 
hem azâbının ha-
bercileri olarak 
peygamberler 
gönderdi. Sonra, 
insanların ayrıldık-
ları yerler için ara-
larında hakem ol-
sun diye o pey-
gamberlere hak Ki-
tabını indirdi. Bu-
nunla beraber 
başkaları değil, 
yalnız o Kitap gön-
derilen kimselerdi 
ki kendilerine bu 
kadar sarih muci-
zeler gelmişken 
birbirlerini çeke-
memek yüzünden, 
onda ihtilâfa düştü-
ler. Allahu Zülcelâl 
de iman edenlere 
diğerlerinin ihtilâf 
eylediği hakkı ira-
de-i ilâhiyyesiyle 
buldurdu. Allahu 
Zülcelâl dilediğini 
doğru yola çıkarır. 

İnsanlar bir 
tek ümmetti. 
Allah müjdele-
yici ve korku-
tucu peygam-
berler gönder-
di ve onlarla 
beraber insan-
ların ihtilafa 
düştükleri şey-
lerde araların-
da hüküm 
vermeleri için 
hak kitablar 
indirdi. Halbu-
ki kitab veril-
miş olanlar, 
kendilerinde 
açık deliller 
geldikten son-
ra aralarındaki 
ihtirastan do-
layı ihtilafa 
düştüler. İşte 
Allah; kendi 
izniyle, iman 
edenleri, üze-
rinde ihtilafa 
düştükleri 
Hakka ulaştır-
dı. Allah dile-
diğini doğru 
yola ulaştırır. 

Bütün insanlık bir 
zamanlar tek bir 
topluluktu; (sonra 
ihtilafa düşmeye 
başladılar), bunun 
üzerine Allah, müj-
deci ve uyarıcı ola-
rak peygamberler 
gönderdi ve onlar 
aracılığıyla hakikati 
ortaya seren va-
hiy(ler) bahşetti ki, 
bununla insanların 
farklı görüşler 
edinmeye başla-
dıkları her konuda 
karar verebilsin. 
Buna rağmen, 
kendilerine hakika-
tin bütün kanıtları 
geldikten sonra 
aralarındaki kıs-
kançlıktan dolayı 
onun anlamı hak-
kında ihtilafa dü-
şenler bizzat bu 
(vahy)in tevdi edil-
diği aynı insanlardı. 
Ancak Allah, insan-
ları, kendi iradesiy-
le, üzerinde ihtilafa 
düştükleri hakikate 
sevk etti; çünkü Al-
lah, (ulaşmak) iste-
yeni doğru yola 
ulaştırır. 

2. 
ِسْبت مِْ    yoksa=أ مِْ.. 214     sandınız=ح 

ل وا..أ نِْ ت ْدخ  =gireceğinizi..mi    

نَة ِ     cennete=اْلج 

ل َما ي أْتِك مِْ..و  =başınıza..gelmeden    

ث لِ  ل ْوا..الَِذينِ     durumu=م  خ  =geçenlerin    

ق ْبِلك ْمِ ..ِمنِْ =sizden..önce    

مِ  َستْه      Onlara..dokunmuştu=م 

    sıkıntı=اْلب أْس اءِ 

الَضَراءِ      ve..yoksulluk=و 

ْلِزل وا ز      ve..sarsılmışlardı..ki=و 

تَىَِٰ     diyorlardı=ي ق ولِ     nihayet=ح 

    peygamber=الَرس ولِ 

الَِذينِ  ن وا..و  آم  =ve..inananlar    

ع ه ِ ت ىَِٰ    onunla..birlikte=م      ne..zaman=م 

    Allah’ın=اّلَلِِ     yardımı=ن ْصرِ 

    şüphesiz=إِنَِ    İyi..bilin..ki=أ لِ 

    Allah’ın=اّلَلِِ    yardımı=ن ْصرِ 

 yakındır=ق ِريبِ 

Acaba sizden 
öncekilerin baş-
larına gelenlerin 
benzeri sizin de 
başınıza gel-
meksizin, kolay-
ca Cennet´e gi-
receğinizi mi 
sandınız? Onlar 
öylesine ağır sı-
kıntılara ve zor-
luklara uğradılar, 
öylesine sarsıldı-
lar ki, peygam-
berleri ile çevre-
sindeki inanmış-
lar; Allah´ın yar-
dımı ne zaman 
gelecek?» dedi-
ler. İyi bilin ki, Al-
lah´ın yardımı 
yakındır. 

Yoksa sizler ken-
dinizden evvel ge-
çen ümmetlerin 
hâli daha başınıza 
gelmemişken, 
cennete gireceği-
nizi mi zannettiniz? 
Onlar fecaatin, 
musibetin derece-
sini görmüşlerdi ki, 
peygamber de, 
onunla beraber 
iman edenler de 
"Allah'ın yardımı 
daha ne zaman?" 
diyecek kadar sar-
sılmışlardı. Sakın 
ümidinizi kesme-
yin, Allah'ın yardı-
mı şüphe yok ki 
pek yakın. 

Yoksa siz; 
sizden önce 
geçenlerin du-
rumu başınıza 
gelmeden 
cennete giri-
vereceğinizi 
mi sandınız? 
Onlara öyle 
yoksulluk, öyle 
sıkıntı gelmiş 
ve sarsıntıya 
uğramışlardı 
ki, nihayet 
Peygamber ve 
beraberindeki 
mü´minler: Al-
lah´ın yardımı 
ne zaman? di-
yordu. Bilesi-
niz ki, Allah´ın 
yardımı pek 
yakındır. 

(Ama), sizden önce 
gelip geçen (mü-
min)ler gibi sıkıntı 
çekmeden cennete 
girebileceğinizi mi 
zannediyorsunuz? 
Onların başına öy-
le ezici sıkıntılar ve 
katlanılmaz darlık-
lar geldi ki ve öyle-
sine sarsıldılar ki, 
müminlerle birlikte 
Elçi de: Allah'ın 
yardımı ne zaman 
gelecek? diye fer-
yat ediyordu. Gö-
zünüzü açın, Al-
lah'ın yardımı (da-
ima) yakındır! 

2. 
215 ,, اذ ا    sana,,soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ      ne=م 

    harcayacaklarını,,(Allah,,yolunda)=ي ْنِفق ون ِ 

Sana (Allah yo-
lunda) ne harca-
yacaklarını so-
rarlar. De ki; 

Yâ Muhammed! 
Allah yolunda ne 
vereceklerini sana 
soruyorlar. Onlara 

Sana, ne infak 
edeceklerini 
soruyorlar. De 
ki: Hayırdan 

Başkaları için ne 
harcayacaklarını 
sana soruyorlar. 
De ki: İyilik/hayır 
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ا    De,,ki=ق لِْ أ ْنف ْقت مِْ,,م  =vereceğiniz,,şey    

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =hayırdan    ِِاِلد ْين -ana=ف ِلْلو 

baba,,içindir     ِبِين اْْل ْقر      ve,,yakınlar=و 

ىَِٰ اْلي ت ام      ve,,öksüzler=و 

س اِكينِِ اْلم      yoksullar=و 

اْبنِِ الَسبِيِلِ ,,و  =ve,,yolda,,kalmış(lar)    

ا م  ت ْفع ل وا,,و  =ve,,ne,,yaparsanız    

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =hayırdan    َِف إِن=muhakkak    

    onunla,,birlikte=بِهِِ    Allah=اّلَل ِ

ِليمِ   bilir=ع 

«Vereceğiniz 
mal (hayır) ana- 
baba, yakın ak-
rabalar, yetimler, 
yoksullar ve yol-
da kalmışlar 
içindir. Hiç şüp-
hesiz Allah yap-
tığınız her hayrı 
bilir.» 

de ki: "Hayr olarak 
ne verirseniz ana-
larınıza, babaları-
nıza, en yakın hı-
sımlarınıza, öksüz-
lere, bîçârelere, 
yolda kalmışlara 
verin. Hem hayr 
olarak ne işlerse-
niz bilin ki Allah 
onu bilir." 

her ne infak 
ederseniz, 
babanın, ak-
rabanın, ye-
timlerin, yok-
sulların, yolcu-
ların hakkıdır. 
Ve her ne ha-
yır işlerseniz, 
şüphesiz ki Al-
lah, onu bilir. 

umarak yapacağı-
nız harcama, (ön-
ce) ebeveyninize, 
yakın akrabanıza, 
yetime, muhtaca 
ve yolcuya aittir; 
her ne iyilik yapar-
sanız mutlaka Al-
lah onu çok iyi bilir. 

2. 
216 .. ل ْيك مِ     yazıldı..(farz..kılındı)=ك تِبِ      size=ع 

ه وِ     savaş=اْلِقت الِ      halbuki..o=و 

ْمِ     hoşunuza..gitmez=ك ْره ِ     sizin=ل ك 

ع س ىَِٰ     olur..ki..bazen=و 

ه وا..أ نِْ ت ْكر  =hoşlanmadığınız    

ْيئًا ه وِ     bir..şey=ش  ْيرِ ..و  خ  =hayırlıdır    

ْمِ  ع س ىَِٰ    sizin..için=ل ك      ve..olur..ki=و 

ت ِحبُّوا..أ نِْ =hoşlandığınız    

ْيئًا ه وِ     bir..şey..de=ش  ش رِ ..و  =kötüdür    

ْمِ  اّلَل ِ    sizin..için=ل ك      bilir=ي ْعل مِ     Allah=و 

أ ْنت مِْ ونِ ..لِ     siz..ise=و  ت ْعل م  =bilmezsiniz 

Savaş, hoşunu-
za giden bir iş 
olmadığı halde 
size farz kılındı. 
Bazan hoşunuza 
gitmeyen birşey 
hakkınızda ha-
yırlı olabilir, buna 
karşılık hoşunu-
za giden birşey 
de hakkınızda 
kötü olabilir. Al-
lah bilir, fakat siz 
bilmezsiniz. 

Ey mü'minler! Üze-
rinize cihad farz 
buyuruldu. O ise 
sizlere sevimsiz 
gelir. Bununla be-
raber sizler bir 
şeyden hoşlanma-
yabilirsiniz ki hak-
kınızda o en iyisi-
dir. Bir şeyi de se-
vebilirsiniz ki hak-
kınızda o en fena-
sıdır. Doğrusunu 
Allah bilir. Sizler bi-
lemezsiniz. 

Hoşunuza 
gitmediği hal-
de, savaşı 
üzerinize farz 
kılınmıştır. Bir 
şey hoşunuza 
gitmediği hal-
de sizin için 
hayırlı olabilir. 
Bir şey de ho-
şunuza gittiği 
halde sizin için 
kötü olabilir. 
Allah bilir, siz 
bilmesziniz. 

Hoşunuza gitmese 
de savaşmak size 
farz kılındı; müm-
kündür ki nefret et-
tiğiniz bir şey sizin 
için iyi olabilir ve 
yine mümkündür ki 
hoşlandığınız bir 
şey de sizin için 
kötü olabilir: Allah 
bilir, ama siz bil-
mezsiniz. 

2. 
217 ,,     sana,,soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ 

الَشْهرِِ,,ع نِِ =ayında    ِِام ر      haram=اْلح 

فِيِهِ ,,قِت الِ  =savaşmaktan    ِْق ل=de,,ki    

    O,,(aylar)da=فِيهِِ    savaş=قِت الِ 

بِير ِ      büyük,,bir,,günahtır=ك 

د ِ ص      ve,,alıkoymak=و 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah    

ك ْفرِ      O’nu=بِهِِ    ve,,inkâr,,etmek=و 

ْسِجدِِ اْلم  امِِ,,و  ر  اْلح  =ve,,Mescid-

i,,Haram’dan     ِاج إِْخر      sürüp,,çıkarmak=و 

    ondan,,(Mekke’den)=ِمْنه ِ    halkını=أ ْهِلهِِ

    daha,,büyük,,bir,,günahtır=أ ْكب رِ 

    Allah=اّلَلِِ     yanında=ِعْند ِ

اْلِفتْن ة ِ     ve,,fitne=و 

    daha,,büyük(bir,,günah)tır=أ ْكب رِ 

اْلق تِْلِ ,,ِمنِ  =öldürmekten    

لِ  ال ونِ ,,و  ي ز  =vazgeçmezler    

مِْي ق اتِل ون كِ  =sizinle,,savaşmaktan    

تَىَِٰ     kadar=ح 

دُّوك مِْ     sizi,,döndürünceye=ي ر 

ِدينِك مِْ,,ع نِْ =dininizden    

اْست ط اع واِ ,,إِنِِ =eğer,,güçleri,,yetse    

نِْ م      döner=ي ْرت ِددِْ    kim=و 

ِدينِهِِ,,ع نِْ    sizden=ِمْنك مِْ =dininden    

تِْ     ve,,ölürse=ف ي م 

ه وِ  ك افِرِ ,,و  =kâfir,,olarak     ِئِك     işte=ف أ ول َٰ

بِط تِْ     boşa,,çıkmıştır=ح 

مِْ ال ه      onların,,bütün,,yaptıkları=أ ْعم 

الدُّْني ا,,فِي =dünyada,,da    

ِةِ  اْْلِخر      ahirette,,de=و 

ئِكِ  أ ول َٰ ابِ     ve,,onlar=و      halkıdır=أ ْصح 

ا    ve,,onlar=ه مِْ    ateş=النَاِرِ      orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli,,kalacaklardır=خ 

Sana haram 
olan ayı ve o 
ayda muharebe 
etmeyi soruyor-
lar. De ki: “O ay-
da muharebe 
etmek, büyük bir 
günahtır. Fakat; 
insanları Allah 
yolundan men 
etmek ve onu 
inkar eylemek, 
Mescid-i Ha-
ram’a gitmeleri-
ne engel olmak, 
onun ehlini ora-
dan çıkarmaksa 
Allah katında 
daha büyük gü-
nahtır. Fitne, ka-
tilden de beter-
dir. Kafirlerin 
güçleri yetse, si-
zi dininizden 
döndürünceye 
kadar sizinle sa-
vaşa devam 
ederler. Sizden 
her kim dininden 
döner de kafir 
olarak ölürse, 
onların yaptığı 
ameller dünyada 
da ahirette de 
boşa gitmiştir. 
Ve onlar Cehen-
nem ehlidirler. 
Onlar orada 
ebedi kalacak-
lardır. 

Yâ Muhammed, 
senden haram 
olan ayda müşrik-
lerle harbi soruyor-
lar. Kendilerine 
söyle: "O ayda 
harp büyük günah 
olmakla beraber, 
insanları Allah'ın 
yolundan çevir-
mek, Allah'ı tanı-
mamak, Mescid-i 
Haram'a gelenleri 
koymamak, yerlile-
ri oradan sürmek 
Allah'ın yanında 
ondan büyük ve şu 
fitne katilden ya-
mandır. Hem on-
lar, güçleri yeterse 
dininizden dön-
dürmek için sizinle 
muharebeden bir 
zaman geri dur-
mazlar. Ve içiniz-
den kimler dinin-
den döner de kâfir 
olarak can verirse 
işte onların bütün 
işledikleri hayır 
dünyada heder, 
âhirette heder. İşte 
onlar cehennem 
ehli ki ebediyen 
orada kalacaklar. 

Sana haram 
aydan ve on-
da savaştan 
soruyorlar. De 
ki: O ayda sa-
vaşmak; bü-
yük bir günah-
tır. Fakat in-
sanları Allah 
yolundan alı-
koymak ve 
O´nu inkar 
etmek, Mes-
cid-i Haram´a 
gitmelerine 
engel olmak, 
onun ehlini 
oradan çıkar-
mak Allah ka-
tında daha 
büyük günah-
tır. Fitne, ka-
tilden de be-
terdir. Kafirle-
rin güçleri yet-
se, sizi dini-
nizden döndü-
rünceye kadar 
sizinle savaşa 
devam eder-
ler. Sizden her 
kim dininden 
dönerde kafir 
olarak ölürse; 
onların yaptığı 
ameller dün-
yada da, ahi-
rette de boşa 
gitmiştir. Ve 
onlar, cehen-
nem ehlidirler. 
Orada temelli 
kalacaklardır. 

Sana saldırmazlık 
örfünün geçerli ay-
da savaşmanın 
hükmünü soruyor-
lar. De ki: O ayda 
savaşmak çirkin bir 
şeydir; ancak in-
sanları Allah yo-
lundan çevirmek, 
O'nu inkar etmek 
ve Mescid-i Ha-
ram(a girmekten 
onları men etmek) 
ve halkını oradan 
sürmek, (bütün 
bunlar) Allah katın-
da daha da kötü-
dür, çünkü zulüm 
ve baskı öldürmek-
ten daha korkunç-
tur. (Düşmanları-
nız) güçleri yeter-
se, inancınızdan 
döndürünceye ka-
dar sizinle savaş-
maktan vazgeçme-
yeceklerdir. Ama 
sizden biri imanın-
dan döner ve haki-
kati inkar eden biri 
olarak ölürse, böy-
le birinin yapıp et-
tikleri bu dünyada 
da, öteki dünyada 
da boşa gidecektir; 
işte böyleleri içinde 
yaşayıp kalacakları 
ateşe mahkum 
kimselerdir. 

2. 
    muhakkak=إِنَِ.. 218

ن وا..الَِذينِ  آم  =iman..edenler    

الَِذينِ  وا..و  ر  ه اج  =ve..hicret..edenler    

اه د وا ج      ve..cihat..edenler=و 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ئِكِ  ونِ     işte..onlar=أ ول َٰ     umarlar=ي ْرج 

تِ  ْحم      Allah’ın=اّلَلِِ     rahmetini=ر 

اّلَل ِ     çok..bağışlayan=غ ف ورِ     Allah=و 

ِحيمِ   çok..merhamet..edendir=ر 

Onlar ki, iman 
ettiler, yurtların-
dan göç ettiler 
ve Allah yolunda 
savaştılar. İşte 
onlar Allah´ın 
rahmetini umar-
lar. Hiç şüphesiz 
Allah günahları 
bağışlar ve O 
merhametlidir. 

İman edenlerle Al-
lah yolunda muha-
cir ve mücahid 
olanlar yok mu, iş-
te bunlar şüphe 
yok ki Allah'ın 
rahmetini ümit 
edebilirler. Allah'ın 
gufranı ise geniş, 
rahmeti engindir. 

Muhakkak ki, 
iman edenler, 
hicret edip de 
Allah yolunda 
savaşanlar; iş-
te onlar Al-
lah´ın rahme-
tini umarlar. 
Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Şüphe yok ki, ima-
na ermiş olanlar, 
zulüm ve kötülük 
diyarından uzakla-
şanlar ve Allah yo-
lunda üstün gayret 
gösterenler, işte 
(ancak) onlar Al-
lah'ın rahmetini 
umabilirler: Allah 
çok affedicidir, 
rahmet kaynağıdır. 

2. 
219 ,,     sana,,soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ 

ْمرِِ,,ع نِِ اْلخ  =şaraptan    

يِْ اْلم  ِسِرِ و  =ve,,kumardan    ِْق ل=de,,ki    

ا     günah=إِثْمِ     o,,ikisinde,,vardır=فِيِهم 

بِيرِ  ن افِعِ     büyük=ك  م      ve,,bazı,,yararlar=و 

    insanlar,,için=ِللنَاِسِ

ا ه م  إِثْم      fakat,,onların,,günahı=و 

    daha,,büyüktür=أ ْكب رِ 

اِ ,,ِمنِْ ن ْفِعِهم  =yararından    

ي ْسأ ل ون كِ      ve,,sana,,soruyorlar=و 

اذ ا     infak,,edeceklerini=ي ْنِفق ونِ     ne=م 

    de,,ki=ق لِِ

    Af,,(ihtiyaçlarınızdan,,fazlasını)=اْلع ْفو ِ 

Sana içki ve ku-
mar hakkında 
soru sorarlar. De 
ki; Onların iki-
sinde de büyük 
günah vardır. İn-
sanlara bazı ya-
rarları varsa da 
günahları yarar-
larından büyük-
tür. Sana Allah 
yolunda ne ve-
receklerini sorar-
lar. De ki; «ihti-
yaçlarınızdan ar-
takalanını ve-
rin!» Allah size 
ayetlerini bu şe-
kilde açıklıyor ki 
düşünesiniz. 

Yâ Muhammed! 
Senden şarap ile 
kumarı soruyorlar. 
Kendilerine söyle: 
"Şu ikisinde hem 
büyük günah, hem 
insanlar için ka-
zançlar var. Bu-
nunla beraber gü-
nahları kazançla-
rından daha bü-
yük." Bir de sen-
den Allah yolunda 
ne, vereceklerini 
soruyorlar. Onlara 
şöyle de: "Kolaylık-
la verebileceğini-
zi". İşte hem dün-
yanızı, hem âhire-
tinizi düşünmeniz 
için Allahu Zülcelâl 
âyetlerini sizlere 
böylece sarih ola-
rak bildiriyor. 

Sana içkiden 
ve kumardan 
soruyorlar. De 
ki: İkisinde de 
hem büyük 
günah, hem 
de insanlar 
için faydalar 
vardır. Günah-
ları ise fayda-
larından daha 
büyüktür. Ve 
sana ne infak 
edeceklerini 
soruyorlar. De 
ki: İhtiyaçları-
nızdan artanı. 
Düşünesiniz 
diye Allah size 
ayetlerini böy-
le açıklıyor. 

Sana, sarhoşluk 
veren şeyler ve 
şans oyunları hak-
kında sorarlar. De 
ki: Onların her iki-
sinde de hem bü-
yük bir kötülük hem 
de insanlar için ba-
zı yararlar vardır; 
ancak yol açtıkları 
kötülük, sağladıkla-
rı yararlardan daha 
büyüktür. (Allah yo-
lunda) neyi harca-
yacaklarını sana 
sorarlar. De ki: 
O'nun için ayırabi-
leceğiniz her şeyi. 
Böylece Allah me-
sajlarını size açık-
lıyor ki tefekkür 
edesiniz. 
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ِلكِ      açıklıyor=ي ب ي ِنِ     böyle=ك ذ َٰ

    ayetleri=اْْلي اتِِ    size=ل ك مِ     Allah=اّلَل ِ

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ

ونِ   düşünürsünüz=ت ت ف َكر 

2. 
220 .. الدُّْني ا..فِي =dünya..hakkında    

ِةِ  اْْلِخر      ve..ahiret=و 

ي ْسأ ل و ن كِ و  =ve..sana..soruyorlar    

ِ ..ع نِِ ىَٰ اْلي ت ام  =öksüzlerden    ِْق ل=de..ki    

حِ      ıslah..etmek=إِْصَل 

مِْ     onları(n..durumlarını)=ل ه 

ْير ِ  إِنِْ    hayırlıdır=خ      eğer=و 

اِلط وه مِْ     onlara..karışırsanız=ت خ 

ْمِ  ان ك      sizin..kardeşlerinizdir=ف إِْخو 

اّلَل ِ     ayırır=ي ْعل مِ     Allah=و 

ْفِسد ِ     bozanı=اْلم 

ْصِلحِِ ..ِمنِ  اْلم  =ıslah..edenden    

ل وِْ     dileseydi=ش اءِ     ve..eğer=و 

    sizi..zora..sokardı=ْل  ْعن ت ك ْمِ     Allah=اّلَل ِ

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

    daima..üstündür=ع ِزيزِ 

ِكيمِ حِ  =hüküm..ve..hikmet..sahibidir 

Sana yetimler 
hakkında soru 
sorarlar. De ki; 
Onların durumla-
rını düzeltmek 
hayırlı bir iştir. 
Eğer kendileriyle 
birarada yaşı-
yorsanız, onlar 
artık kardeşleri-
nizdir. Allah ki-
min işleri bozucu 
ve kimin düzeltici 
olduğunu iyi bilir. 
Eğer Allah dile-
seydi, sizi zora 
koşardı. Hiç 
şüphesiz Allah 
üstündür ve 
hikmet sahibidir. 

Yâ Muhammed! 
Sana yetimler için 
de soruyorlar. On-
lara de ki: Vaziyet-
lerini ıslaha çalış-
mak işlerine ka-
rışmamaktan daha 
iyidir. Kendileriyle 
ihtilâtta bulunursa-
nız (kendileriyle 
karâbet peydâ 
ederseniz) zaten 
din kardeşleriniz-
dir. Allah yetimlerin 
arasına fesad için 
girenle ıslah için 
gireni birbirinden 
ayırır. Allah dile-
seydi sizleri ağır 
tekâlîf ile ezerdi. 
Allah'ın azîz oldu-
ğunda, hakîm ol-
duğunda şüphe 
yok. 

Dünya ve ahi-
ret konusun-
da. Ve sana 
yetimlerden 
soruyorlar. De 
ki: Onlar için 
islahta bulun-
mak hayırlıdır. 
Eğer kendile-
riyle bir arada 
yaşarsanız, 
onlar sizin 
kardeşleriniz-
dir. Allah; 
bozguncularla 
islahçı olanları 
bilir. Eğer Al-
lah dileseydi; 
sizi muhakkak 
zahmete so-
kardı. Şüphe 
yok ki Allah, 
Aziz´dir. Ha-
kim´dir. 

Bu dünya ve ahiret 
hakkında, yetim-
ler(e nasıl davranı-
lacağı) hakkında 
sana sorarlar. De 
ki: Onların durum-
larını düzeltmek en 
hayırlı durumdur. 
Ve onların hayatla-
rını paylaşırsanız 
(unutmayın ki) on-
lar sizin kardeşleri-
nizdir. Zira Allah, 
bozgunculuk ya-
panları, düzeltme-
ye çalışanlardan 
ayırt etmesini bilir. 
Ve Allah dileseydi, 
taşıyamayacağınız 
yükleri omuzlarını-
za yüklerdi: (Ama) 
unutmayın ki Allah 
kudret sahibidir, 
hikmet sahibidir! 

2. 
221 ,, لِ  وا,,و  ت ْنِكح  =evlenmeyin    

ْشِرك اتِِ müşrik,,(Allah’a,,ortak,,koşan=اْلم 

),,kadınlarla    َِٰتَى     kadar=ح 

ة ِ    inanıncaya=ي ْؤِمَنِ  ْل  م      bir,,cariye=و 

ْؤِمن ة ِ ْيرِ     inanan=م      daha,,hayırlıdır=خ 

ْشِرك ةِ ,,ِمنِْ م  =ortak,,koşan,,(hür),,kadında

n     ِل وِْو =eğer    

ب تْك ْمِ      hoşunuza,,gitse,,bile=أ ْعج 

لِ  وا,,و  ت ْنِكح  =evlendirmeyin    

ْشِرِكينِ      Ortak,,koşan,,erkeklerle=اْلم 

تَىَِٰ     iman,,edinceye=ي ْؤِمن واِ     kadar=ح 

ل ع ْبد ِ ْؤِمنِ     bir,,köle=و      inanan=م 

ْيرِ      daha,,hayırlıdır=خ 

ْشِركِ ,,ِمنِْ م  =müşrik,,erkekten    

ل وِْ     eğer=و 

ْمِ  ب ك      hoşunuza,,gitse,,bile=أ ْعج 

ئِكِ      onlar,,(Zira)=أ ول َٰ

    çağırıyorlar=ي ْدع ونِ 

النَاِرِ ,,إِل ى =ateşe    ِ اّلَل     Allah,,ise=و 

نَةِِ,,إِل ى    çağırıyor=ي ْدع و اْلج  =cennete    

ةِِ ْغِفر  اْلم      izniyle=بِإِْذنِِهِ     ve,,mağfirete=و 

ي ب ي ِنِ      ayetlerini=آي اتِهِِ    açıklar=و 

مِْ    insanlara=ِللنَاِسِ     umulur,,ki=ل ع لَه 

ونِ   düşünürler=ي ت ذ َكر 

İman edinceye 
kadar müşrike 
kadınları nikah-
lamayınız. İman 
eden bir cariye 
müşrike kadın-
dan –o sizin ho-
şunuza gitse 
de– elbette daha 
hayırlıdır. İman 
edinceye kadar 
müşrik erkeklerle 
de nikah ettir-
meyin; iman 
eden bir köle bir 
müşrikten –o si-
zin hoşunuza 
gitse de– elbette 
daha hayırlıdır. 
Onlar sizi Ce-
hennem’e çağı-
rırlar. Allah ise, 
Cennet’e ve 
mağfirete çağırır 
ve tezekkür et-
sinler diye insan-
lara ayetlerini 
açıkça bildirir. 

Ey mü'minler! 
Müşrik kadınları 
(müşrikeleri) imana 
gelmedikçe nikâh 
ile almayın. Kendi-
sini beğenmiş bile 
olsanız müşrik bir 
kadından (bir müş-
rikeden) Allah'ın 
iman etmiş bir ca-
riyesi elbet daha 
hayırlıdır. Müşrik 
erkeklere de imana 
gelmedikçe, nikâh 
ile kadın vermeyin. 
Kendisini beğen-
miş bile olsanız 
müşrik bir erkekten 
Allah'ın iman etmiş 
bir kulu elbet daha 
iyidir. Onlar sizi 
ateşe sürüklemek 
istiyor, Allah ise 
tevfîk-i sübhânîsiy-
le cennete, gufra-
na çağırıyor. Ve 
daima tahattur et-
sinler diye âyetle-
rini insanlara açık 
olarak bildiriyor. 

İman edinceye 
kadar putpe-
rest kadınları 
nikahlamayın. 
İman eden bir 
cariye puta 
tapan bir ka-
dındano ho-
şunuza gitse 
dedaha iyidir. 
İman edinceye 
kadar onları 
puta tapan er-
keklerle de ni-
kah ettirmeyin. 
İman eden bir 
köle, -
hoşunuza git-
se deputa ta-
pan erkekten 
daha iyidir. 
Onlar sizi ce-
henneme ça-
ğırırlar. Allah 
ise cennete ve 
mağfirete ça-
ğırır ve öğüt 
alsınlar diye 
insanlara 
ayetlerini 
açıkça bildirir. 

Ve Allah'tan baş-
kasına ilahlık ya-
kıştıran kadınlarla 
onlar (sahih) inan-
ca ulaşıncaya ka-
dar evlenmeyin: 
Çünkü (Allah'a) 
bağlanmış mümin 
bir kadın, Allah'tan 
başkasına ilahlık 
yakıştıran kadın-
dan -bu sizin ho-
şunuza gitse de- 
kesinlikle daha ha-
yırlıdır. Ve Al-
lah'tan başkasına 
ilahlık yakıştıran 
erkekler ile onlar 
(sahih) inanca ula-
şıncaya kadar ka-
dınlarınızı nikah-
lamayın; zira (Al-
lah'a) bağlanmış 
bir mümin erkekten 
-bu sizi hoşnut etse 
bile- kesinlikle da-
ha hayırlıdır. (Böy-
leleri) sizi ateşe 
davet ederken Al-
lah sizi cennete ve 
O'nun izniyle mağ-
firet(e nail olma)ya 
davet eder; ve Al-
lah mesajını insan-
lığa açıklar ki on-
dan ders alabilsin-
ler. 

2. 
222 .. ي ْسأ ل ون كِ      sana..soruyorlar=و 

ِحيِض ِ..ع نِِ اْلم  =adet..görmeden    

    eziyettir=أ ذًى    o=ه وِ     de..ki=ق لِْ

    çekilin=ف اْعت ِزل وا

    kadınlardan=الن ِس اءِ 

ِحيِض ِ..فِي اْلم  =adet..halinde    

لِ  ب وه نَِ..و  ت ْقر  =onlara..yaklaşmayın    

تَىَِٰ ْرن ِ     kadar=ح      temizleninceye=ي ْطه 

    temizlendikleri=ت ط َهْرنِ     zaman=ف إِذ ا

    onlara..varın=ف أْت وه نَِ

ْيثِ ..نِْمِِ ح  =yerden     ِك م ر      emrettiği=أ م 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Allah’ın=اّلَل ِ 

    tevbe..edenleri=التََوابِينِ     sever=ي ِحبُِّ

ي ِحبُِّ     sever=و 

ِرينِ  ت ط ه ِ  temizlenenleri=اْلم 

Sana kadınların 
aybaşı kanama-
sı hakkında soru 
sorarlar. De ki; 
«O bir eziyet, bir 
rahatsızlıktır. 
«Aybaşı dönem-
lerinde kadınlar-
dan uzak durun, 
temizleninceye 
kadar onlara 
yaklaşmayın. 
Temizlendikle-
rinde Allah´ın si-
ze emrettiği yol-
dan onlarla cin-
sel ilişki kurun. 
Hiç şüphesiz Al-
lah tevbe eden-
leri ve tertemiz 
olanları sever. 

Senden hayzı da 
soruyorlar. De ki: 
Kendilerine bir nevi 
eziyet (eza, sıkıntı) 
olduğu için hayızlı 
anlarında kadın-
lardan uzak durun. 
Ve pâk olacakları 
vakte kadar onlarla 
yalnız kalmayın 
(onlara yaklaşma-
yın), ne zaman pâk 
olurlarsa Allah'ın 
sizlere emrettiği 
üzere kendileriyle 
yalnız kalabilirsi-
niz. Şüphe yok, Al-
lah, günahlarından 
rücû edenleri se-
ver, temizlenenleri 
sever.  

Sana adet ha-
linden de so-
ruyorlar. De ki: 
O, bir ezadır. 
Onun için adet 
halinde kadın-
larınızdan ay-
rılın. Temizle-
ninceye kadar 
onlara yak-
laşmayın. İyi-
ce temizlen-
dikleri vakit, 
Allah´ın size 
emrettiği yer-
den onlara va-
rın. Şüphesiz 
ki Allah; hem 
çok tevbe 
edenleri se-
ver, hem de 
çok temizle-
nenleri sever. 

Sana (kadınların) 
ay halleri hakkında 
soruyorlar. De ki: O 
bir zayıflık halidir. 
Bu yüzden, ay hali 
sırasında kadınlar-
dan uzak durun ve 
onlar temizlenince-
ye kadar kendileri-
ne yaklaşmayın; 
temizlendiklerinde 
ise Allah'ın emret-
tiği şekilde onlara 
yaklaşın. Doğrusu, 
Allah pişmanlıkla 
kendisine yönelen-
leri ve özlerini te-
miz tutanları sever. 

2. 
ك مِْ,, 223     kadınlarınız=نِس اؤ 

ْرثِ      sizin,,için=ل ك مِْ    bir,,tarladır=ح 

ْرث ك مِْ    varın=ف أْت وا     tarlanıza=ح 

ِشئْت ْمِ ,,أ نَىَِٰ =dilediğiniz,,biçimde    

وا م  ق د ِ     hazırlık,,yapın=و 

ْمِ      kendiniz,,için=ِْل ْنف ِسك 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ    ve,,sakının=و 

وا اْعل م      ve,,bilin,,ki=و 

    şüphesiz,,siz=أ نَك مِْ

ق وه ِ  َل      O’na,,kavuşacaksınız=م 

رِِ ب ش ِ ْؤِمنِينِ     müjdele=و   İnananları=اْلم 

Kadınlarınız si-
zin çocuk üreten 
tarlalarınızdır. O 
halde, tarlanıza 
dilediğiniz gibi 
varın. Kendiniz 
için ileriye dönük 
hazırlık yapın, 
günah işlemek-
ten sakının ve 
mutlaka Allah ´a 
kavuşacağınızı 
bilin. Bunu mü-
minlere müjdele. 

Kadınlarınız sizin 
için tarladır. Tarla-
nızı dilediğiniz gibi 
ekin ve istikbaliniz 
için hayırlar birikti-
rin. Allah'tan kor-
kun, karşısına çı-
kacağınızı da bilin. 

Kadınlarınız 
sizin için bir 
tarladır. O 
halde tarlanı-
za dilediğiniz 
gibi varın. Ve 
kendiniz için 
önceden iyi 
ameller gön-
derin. Bir de 
Allah´tan kor-
kun. Ve bilin 
ki; siz, şüphe-
siz O´na ka-
vuşacaksınız. 
İman edenleri 
müjdele. 

Kadınlarınız sizin 
tarlalarınızdır; tar-
lanıza dilediğiniz 
şekilde girin, ama 
önce kendi ruhları-
nız için bir hazırlık 
yapın. Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun ve 
bilin ki, O'na mut-
laka kavuşacaksı-
nız. Ve sen de (ey 
peygamber), imana 
erişenleri müjdele. 

2. 
224 .. لِ  ت ْجع ل وا..و  =kılmayın    ِ اّلَل=Allah’ı    

ةًِ     engel=ع ْرض 

انِك مِْ     yeminlerinize=ِْل ْيم 

وا..أ نِْ ت ب رُّ =iyilik..etmenize    

Sakın Allah adı-
na yaptığınız 
yeminleri iyilik 
etmeye, günah-
lardan sakınma-
ya ve insanların 
arasını bulmaya 
engel yapmayın. 
Hiç Şüphesiz Al-

Yâ Muhammed! 
Mü’minlere müjde-
le! Yeminlerinizi 
vesile edinerek, Al-
lahu Zülcelâl'i iyi-
likte bulunmanıza, 
fenalıktan çekin-
menize, zâti'l-beyni 
ıslaha çalışmanıza 

Yeminleriniz-
de; Allah´ı iyi-
lik etmenize, 
fenalıktan sa-
kınmanıza ve 
insanların 
arasını bul-
maya engel 
yapmayın. Al-

Allah adına yaptı-
ğınız yeminler, er-
demliliğe, Allah'a 
karşı sorumluluk 
bilincine ve insan-
lar arasında barışın 
getirilmesine engel 
teşkil etmesin. Zira 
Allah, her şeyi du-
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ت تَق وا     ve..sakınmanıza=و 

وا ت ْصِلح      ve..düzetmeye=و 

    insanların=النَاِس ِ    arasını=ب ْينِ 

اّلَل ِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=و 

ِليمِ   bilendir=ع 

lah işiten ve bi-
lendir. 

mâni yerine koy-
mayın. Allah söy-
lediklerinizi işitiyor, 
düşündüklerinizi 
biliyor. 

lah Semi´dir, 
Alim´dir. 

yan, her şeyi bilen-
dir. 

2. 
225 ,, اِخذ ك مِ ,,لِ  ي ؤ  =sizi,,sorumlu,,tutmaz    

    kasıtsız=بِاللَْغوِِ    Allah=اّلَل ِ

انِك مِْ,,فِي أ ْيم  =yeminlerinizden,,dolayı    

ِكنِْ ل َٰ اِخذ ك مِْ    fakat=و      sorumlu,,tutar=ي ؤ 

ا ك س ب تِْ,,بِم  =kazandığından    

ْمِ  اّلَل ِ    kalblerinizin=ق ل وب ك      Allah=و 

ِليمِ     bağışlayandır=غ ف ورِ   halimdir=ح 

Allah sizi ağız 
alışkanlığı sonu-
cu yaptığınız 
yeminlerden so-
rumlu tutmaz, 
fakat kalplerini-
zin kazandığı 
(bile bile yaptı-
ğınız) yeminler-
den sorumlu tu-
tar. Hiç şüphesiz 
Allah, bağışlayı-
cıdır ve halimdir. 

Bilinmeyerek edi-
len yeminleriniz-
den dolayı Allah 
sizleri muâhezede 
bulunmaz. Ancak 
yalan olduğuna 
kalpleriniz şahit 
iken irtikâb ettiğiniz 
yeminler yüzünden 
muâheze buyurur. 
Allah'ın gufranı 
büyük, hilmine 
pâyân yok. 

Yeminleriniz-
deki lağvden 
dolayı Allah, 
sizi sorumlu 
tutmaz. Ancak 
kalblerinizin 
kazandığı 
şeyden dolayı 
sizi sorumlu 
tutar. Allah 
Gafur´dur, Ha-
lim´dir. 

Allah, düşünmeden 
yapmış olduğunuz 
yeminlerden dolayı 
sizi sorumlu tutma-
yacak, ama kalple-
rinizin (ihtirasla) 
arzuladıklarından 
sorumlu tutacaktır: 
Allah, çok affedici-
dir, çok tahammül 
(hilm) sahibidir. 

2. 
226 .. ي ْؤل ونِ ..ِللَِذينِ  =..yaklaşmamağa..yemin..

edenler..için    ِْنِس ائِِهمِْ..ِمن =kadınlarına    

بُّصِ      bekleme..(hakkı)..vardır=ت ر 

ر ِ     dört=أ ْرب ع ةِِ     eğer=ف إِنِْ    ay=أ ْشه 

وا     dönerlerse..(o..süre..içinde)=ف اء 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

    bağışlayan=غ ف ورِ 

ِحيمِ   merhamet..edendir=ر 

Eşlerine yaklaş-
mamaya yemin 
edenler dört ay 
bekleyebilirler. 
Eğer bu yeminle-
rinden dönerler-
se, kuşku yok ki, 
Allah bağışlayı-
cıdır ve merha-
metlidir. 

Haremleriyle yalnız 
kalmayacaklarına 
yemin edenler için 
dört ay beklemek 
var. Şayet rücû 
ederlerse, bilsinler 
ki: Allah'ın mağfire-
ti geniş, rahmeti 
nâmütenâhî.  

Kadınlarına 
yaklaşmama-
ya yemin 
edenler için 
dört ay bek-
lemek vardır. 
Eğer yeminle-
rinden döner-
lerse şüphesiz 
ki Allah Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Eşlerine yaklaşma-
yacaklarına dair 
yemin edenler için 
dört ay bekleme 
süresi vardır; şayet 
(yeminlerinden) 
dönerlerse, unut-
mayın ki Allah çok 
affedicidir, rahmet 
kaynağıdır. 

2. 
إِنِْ,, 227     eğer=و 

وا م      kesin,,karar,,verirlerse=ع ز 

قِ      şüphesiz=ف إِنَِ    boşamaya=الَطَل 

    işitendir=س ِميعِ     Allah=اّلَل ِ

ِليمِ   bilendir=ع 

Eğer boşanmaya 
karar verirlerse 
kuşku yok ki Al-
lah işiten ve bi-
lendir. 

Yok, eğer talâka 
azmetmişlerse 
şüphe yok Allah 
söylediklerini işiti-
yor, kurduklarını 
biliyor. 

Şayet boşan-
maya karar 
verirlerse, 
muhakkak Al-
lah Semi´dir, 
Alim´dir. 

Ama eğer ayrılma-
ya kararlı iseler, 
unutmayın ki Allah 
her şeyi işitendir, 
her şeyi bilendir. 

2. 
228 .. ط لَق اتِ  اْلم      boşanmış..kadınlar=و 

بَْصنِ      gözetlerler=ي ت ر 

ث ة ِ    kendilerini=بِأ ْنف ِسِهنَِ     üç=ث َل 

وء ِ  kur’..(üç..adet..veya..üç..temizlik..süre=ق ر 

si)     ِل ي ِحلُِّ..و  =helal..olmaz    

    kendilerine=ل ه نَِ

ي ْكت ْمنِ ..أ نِْ =gizlemeleri    

ا ل قِ ..م  خ  =yarattığını    ِ اّلَل=Allah’ın    

اِمِهنَِ..فِي أ ْرح  =kendi..rahimlerinde    

    idiyseler=ك نَِ    eğer=إِنِْ

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanıyor=ي ْؤِمنَِ

اْلي ْومِِ     ve..ahiret=اْْلِخِرِ     gününe=و 

ب ع ول ت ه نَِ     kocaları=و 

قُِّ     hak..sahibidirler=أ ح 

ِهنَِ د ِ     onları..geri..almağa=بِر 

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bu..arada    ِْإِن=eğer    

اد وا     isterlerse=أ ر 

ًحاِ      barışmak=إِْصَل 

ل ه نَِ     gibi=ِمثْلِ     vardır..(kadınların)=و 

ع ل ْيِهنَِ..الَِذي =(erkeklerin)..kendileri..üzer

indeki    

وِف ِبِالِْ ْعر  م  =(örfe..uygun)..hakları    

الِِ ج  ِللر ِ     erkeklerin..(hakları)=و 

ل ْيِهنَِ     onlar..(kadınlar)..üzerinde=ع 

ِ
ة   ج  اّلَل ِ    bir..derece..fazladır=د ر      Allah=و 

ِكيمِ     azizdir=ع ِزيزِ   hakimdir=ح 

Boşanmış kadın-
lar üç aybaşı 
boyunca kendi-
lerini gözlem al-
tında tutarlar. 
Eğer Allah´a ve 
Ahiret gününe 
inanmışlar ise 
Allah´ın rahimle-
rinde yarattığı 
çocuğu saklama-
ları kendilerine 
helâl değildir. 

Tatlîk edilen kadın-
lar nefislerine üç 
hayız bekletecek-
ler. Bunlar Allah'a 
ve âhiret gününe 
inanmışlarsa bil-
sinler ki, rahimle-
rinde Allah'ın ya-
rattığını saklamak 
kendilerine helâl 
olmaz. Bununla 
beraber, kocaları 
salâh istiyorlarsa 
şu müddet zarfın-
da onları tekrar 
almak hakkına 
mâliktirler. Onların 
da kendi üzerlerin-
de olan hak gibi 
kocaları üzerinde 
meşru hakları olup 
yalnız kendilerinin 
fevkinde erkeklerin 
bir derecesi vardır. 
Allahu Zülcelâl 
azîzdir, hakîmdir. 

Boşanmış ka-
dınlar; kendi 
kendilerine, üç 
adt ve temiz-
lenme müdde-
ti beklerler. 
Eğer onlar, Al-
lah´a ve ahiret 
gününe inanı-
yorlarsa, Al-
lah´ın kendi 
rahimlerinde 
yarattığını giz-
lemeleri onla-
ra helal olmaz. 
Eğer barışmak 
isterlerse; ko-
caları onları 
geri almaya 
daha layıktır-
lar. Erkeklerin 
kadınların 
üzerinde hak-
ları olduğu, 
gibi, kadınların 
da onlar üze-
rinde hakları 
vardır. Erkek-
ler onların 
üzerinde bir 
dereceye sa-
hiptirler. Allah 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Boşanmış kadınlar, 
evlenmeksizin üç 
ay hali boyunca 
bekleyeceklerdir: 
Çünkü eğer Allah'a 
ve Ahiret Günü'ne 
inanıyorlarsa, Al-
lah'ın rahmetinden 
yarattıklarını giz-
lemeleri meşru de-
ğildir. Ve bu süre 
zarfında barışmak 
isterlerse, kocala-
rının onları kabul 
etmeye öncelikle 
hakları vardır; ama 
adalet ölçülerine 
göre, kadınların 
(kocaları üzerinde-
ki) hakları, (kocala-
rın) onlar üzerinde-
ki haklarına eşittir, 
ancak erkekler (bu 
konuda) onlar üze-
rinde öncelik sahi-
bidirler. Ve Allah 
kudret ve hikmet 
sahibidir. 

2. 
229 ,, قِ  َرت اِنِ     boşama=الَطَل      iki,,defadır=م 

    ya,,tutmak,,(lazım)dır=ف إِْمس اكِ 

وفِ  ْعر      ya,,da=أ وِْ    iyilikle=بِم 

    salıvermek=ت ْسِريحِ 

    güzelce=بِإِْحس ان ِ 

لِ  ي ِحلُِّ,,و  =helal,,değildir    ِ ك مِْل =size    

ذ وا,,أ نِْ ت أْخ  =geri,,almanız    

    şeylerden=ِمَما

وه نَِ     onlara,,verdiğiniz=آت ْيت م 

ْيئًا     başka=إِلَِ    bir,,şey=ش 

اف ا,,أ نِْ ي خ  =korkarlarsa    

ا,,أ لَِ ي ِقيم  =koruyamamaktan    

د ود ِ     Allah’ın=اّلَلِِ     sınırlarını=ح 

    korkarsanız=ِخْفت مِْ    eğer=ف إِنِْ

ا,,أ لَِ ي ِقيم  =koruyamamaktan    

د ود ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    sınırlarında=ح 

ِ ن احِ ,,ف َل  ج  =bir,,günah,,yoktur    

ا ل ْيِهم      ikisine,,de=ع 

ا بِِهِ ,,اْفت د تِْ,,فِيم  =kadının,,(ayrılmak,,için),,

verdiği,,fidyede     ِتِْلك=işte,,bunlar    

د ود ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    sınırlarıdır=ح 

ِ اِ ,,ف َل  ت ْعت د وه  =sakın,,bunları,,aşmayın    

نِْ م      aşarsa=ي ت ع دَِ    Kim(ler)=و 

د ود ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    sınırlarını=ح 

ئِكِ      onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

Boşamak iki de-
fa olur. Bundan 
sonra kadını ya 
meşru biçimde 
tutmak ya da iyi-
likle bırakmak 
gerekir. Kadınla-
ra evliyken ver-
diklerinizden bir-
şey geri almak 
helâl değildir. 
Ama eğer erkek 
ve kadın, Al-
lah´ın koyduğu 
sınırları gözete-
meyeceklerinden 
korkarlarsa o 
başka. Eğer ka-
dın ile kocanın, 
Allah´ın koyduğu 
sınırları gözete-
meyeceklerinden 
korkarsanız ka-
dının boşanmak 
için kocasına 
fidye vermesinde 
her iki taraf için 
de sakınca yok-
tur. Bunlar Al-
lah´ın koyduğu 
sınırlardır, onları 
aşmayın. Kimler 
Allah´ın koyduğu 
sınırları aşarsa 
işte onlar zalim-
lerin ta kendileri-
dir. 

Talâk iki defadır. 
Ondan sonrası ya 
iyilikle tutmak, ya-
hut güzellikle yol-
lamak olur. Kadın-
lara verdikleriniz-
den bir şey alma-
nız da sizlere helâl 
değil. Meğer ki er-
kekle kadın kendi-
lerinin hudûd-i 
ilâhiyeyi yerine ge-
tiremeyeceklerin-
den korksunlar. 
Şayet sizler bunla-
rın hudûd-i ilâhiye-
yi yerine getireme-
yeceklerinden kor-
karsanız kadının 
ayrılmak için hak-
kından vazgeçme-
sinde her ikisine 
günah yoktur. Şu, 
ahkâm-ı ilâhiyenin 
hudududur, sakın 
şaşmayın. Ahkâm-
ı ilâhiyenin hudu-
dunu kimler aşarsa 
işte zâlimler onlar-
dır. 

Boşanma iki 
defadır. Ya iyi-
likle tutmak, 
ya da güzellik-
le salmaktır. 
Onlara verdi-
ğinizden bir-
şeyi geri al-
manız sizlere 
helal değildir. 
Meğer erkekle 
kadın Allah´ın 
hududunu 
ikame edeme-
yeceklerinden 
korkmuş ola-
lar. Eğer siz 
de, onların Al-
lah´ın hudu-
dunu ikame 
edemeyecek-
lerinden kor-
karsanız, o 
halde fidye 
vermelerinde 
bir vebal yok-
tur. Bunlar Al-
lah´ın hudu-
dudur. Onları 
aşmyın. Kim 
Allah´ın hudu-
dunu aşarsa, 
işte onlar za-
limlerin kendi-
leridir. 

Bir boşanma iki de-
fa (geri alınabilir), 
ki bu durumda evli-
lik ya iyilikle devam 
eder veya güzel bir 
şekilde sona erdiri-
lir. Ve kadınlarınıza 
verdiklerinizden 
her hangi bir şeyi 
geri almanız, her 
iki (taraf)ın da Al-
lah'ın koyduğu sı-
nırları koruyama-
maktan korkmaları 
hali dışında, sizin 
için helal değildir: 
O halde, ikisinin de 
Allah'ın koyduğu 
sınırları koruyama-
yacaklarından kor-
kuyorsanız, kadı-
nın serbestliğine 
kavuşması için 
(kocasına) bazı 
şeyler bırakmasın-
da her iki taraf için 
de bir günah yok-
tur. Bunlar Allah'ın 
koyduğu sınırlardır; 
onları ihlal etmeyi-
niz: Zira kim Al-
lah'ın koyduğu sı-
nırları ihlal ederse, 
işte onlar zalimler-
dir! 
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ونِ   zalimlerdir=الَظاِلم 

2. 
ا    eğer=ف إِنِْ.. 230     erkek..yine..boşarsa=ط لَق ه 

ِ ت ِحلُِّ..ف َل  =helal..olmaz    ِ ل ه=ona    

ب ْعد ِ..ِمنِْ =artık..bundan..sonra    

تَىَِٰحِ  =kadar    

    nikahlanıncaya..(kadın)=ت ْنِكحِ 

ْوًجا ه ِ     kocaya=ز      başka..bir=غ ْير 

    eğer=ف إِنِْ

ا     O..(vardığı..adam)..da..boşarsa=ط لَق ه 

ِ ن احِ ..ف َل  ج  =bir..günah..yoktur    

ا ل ْيِهم      kendilerine=ع 

ع ا..أ نِْ اج  ي ت ر  =tekrar..birbirlerine..dönmele

rinde    ِْإِن=eğer    نَا     inanırlarsa=ظ 

ا..أ نِْ ي ِقيم  =koruyacaklarına    

د ود ِ     Allah’ın=اّلَلِِ     sınırlarını=ح 

تِْلكِ  د ود ِ    İşte..bunlar=و      sınırlarıdır=ح 

ا    Allah’ın=اّلَلِِ     açıklamaktadır=ي ب ي ِن ه 

ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ   bilen=ي ْعل م 

Eğer erkek bun-
dan sonra karı-
sını kesinlikle 
boşarsa bu ka-
dın başkası ile 
evlenmedikçe 
artık kocasına 
helâl olmaz. 
Eğer sonraki ko-
ca, kadını boşar 
da Allah´ın sınır-
larını gözetecek-
lerine inanırlarsa 
eski karıkocanın 
tekrar birbirlerine 
dönmelerinin sa-
kıncası yoktur. 
Bunlar Allah´ın 
koyduğu sınır-
lardır, onları bi-
len topluluğa 
açık açık anlatı-
yor. 

Eğer erkek kadını 
üçüncü defa olarak 
boşarsa artık o ka-
dın -bir başka ko-
caya varmadıkça- 
kendisine helâl ol-
maz. Şayet onu 
ikinci kocası da 
boşarsa -ahkâm-ı 
ilâhiyeyi yerine ge-
tireceklerini um-
dukları takdirde- 
evvelkiler birbirle-
rini alabilirler. Şu 
ahkâm-ı ilâhiyenin 
hudududur ki Alla-
hu Zülcelâl anla-
yacaklar için beyan 
buyuruyor. 

Şayet erkek 
eşini bir daha 
boşarsa; artık 
ondan sonra 
kadın, başka 
bir kocaya ni-
kahlanıp va-
rıncaya kadar 
ona helal ol-
maz. Şayet bu 
koca da onu 
boşar ve onlar 
Allah´ın hudu-
dunu ikame 
edeceklerini 
zannederler-
se; tekrar bir-
birlerine dön-
melerinde her 
ikisi için de bir 
günah yoktur. 
Bunlar Al-
lah´ın hudu-
dudur. Bunla-
rı, bilen bir ka-
vim için açıklı-
yor. 

Ve erkekler (so-
nunda) kadını bo-
şarsa, bu kadın, 
başka bir erkekle 
evlenmedikçe bir 
daha kendisine he-
lal olmaz; eğer 
sonraki erkek de 
onu boşarsa -her 
ikisini de Allah'ın 
koyduğu sınırları 
koruyabileceklerini 
düşünmeleri şartıy-
la- birbirlerine 
dönmelerinde ikisi 
içinde bir günah 
yoktur: Bunlar, an-
lama ve kavrama 
yeteneğine sahip 
olanlara Allah'ın 
açıkladığı sınırlar-
dır. 

2. 
إِذ ا,, 231 لَْقت مِ     zaman=و      boşadığınız=ط 

    ulaştıklarında=ف ب ل ْغنِ     kadınları=الن ِس اءِ 

ل ِ ه نَِأ ج  =(iddetlerinin),,sonuna    

    ya,,onları,,tutun=ف أ ْمِسك وه نَِ

وفِ  ْعر      ya,,da=أ وِْ    iyilikle=بِم 

وه نَِ ح      bırakın=س ر ِ

وف  ِ ْعر      iyilikle=بِم 

لِ  ت ْمِسك وه نَِ,,و  =onları,,(yanınızda),,tut

mayın    اًرا     zarar,,vermek,,için=ِضر 

واِ ِلت ْعت د ِ =haklarına,,tecavüz,,edip    

نِْ م      yaparsa=ي ْفع لِْ    kim=و 

ِلكِ      muhakkak=ف ق دِْ    bunu=ذ َٰ

ل مِ      zulmetmiştir=ظ 
    kendine=ن ْفس ه ِ 

لِ  ت تَِخذ وا,,و  =edinmeyin    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=آي اتِِ

ًواِ  وا    eğlence=ه ز  اْذك ر      düşünün=و 

تِ      Allah’ın=اّلَلِِ    nimetini=نِْعم 

ل ْيك مِْ     size,,olan=ع 

ا م  لِ ,,و  أ ْنز  =indirdiklerini    ِْل ْيك م     size=ع 

اْلِكت ابِِ,,ِمنِ  =Kitap’tan    

ةِِ اْلِحْكم      ve,,Hikmet’ten=و 

    size,,öğüt,,vermek,,için=ي ِعظ ك مِْ

اتَق وا    onunla=بِِهِ      korkun=و 

وا    Allah’tan=اّلَل ِ اْعل م      ve,,bilin,,ki=و 

    her=بِك ل ِِ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

ِليمِ     şeyi=ش ْيءِ   bilir=ع 

Kadınları boşa-
yıp da bekleme 
sürelerini dol-
durdukları za-
man ya onları 
meşru biçimde 
tutun ya da yine 
meşru biçimde 
bırakın. Sakın 
onlara zarar ve-
rerek Allah´ın sı-
nırlarını çiğne-
mek amacı ile 
kadınları alıkoy-
mayın. Kim bunu 
yaparsa kendine 
yazık etmiş olur. 
Allah´ın ayetleri-
ni alaya almayın. 
Allah´ın size ba-
ğışladığı nimet-
leri ve öğüt ver-
mek için indirdiği 
Kitabı ve hikmeti 
hatırınızdan çı-
karmayın. Al-
lah´tan korkun 
ve O´nun herşe-
yi bildiğini bilin. 

Kadınları boşadı-
nız, onlar da iddet-
lerini bitirdilerse ar-
tık ya kendilerini 
iyilikle tutun, yahut 
iyilikle yollayın. 
Yoksa haklarına 
tecavüz için zarar-
larına olarak onları 
tutmayın. Bunu 
kim yaparsa mut-
lak nefsine zul-
metmiş olur. Sakın 
Allah’ın âyetlerini 
eğlence edinme-
yin. Sonra, Allah'ın 
üzerinizdeki nime-
tini ve sizlere Kitap 
ve hikmet indirerek 
onunla sizleri irşad 
etmekte olduğunu 
hatırdan çıkarma-
yın. Allah'tan kor-
kun ve bilin ki Allah 
herşeyi biliyor. 

Ve kadınları 
boşadığınız 
zaman; iddet-
lerini bitirince 
artık onları ya 
iyilikle tutun 
veya iyilikle 
salıverin. Sırf 
zulmedebil-
meniz için za-
rarlarına onları 
tutuvermeyin. 
Kim, böyle 
yaparsa; mu-
hakkak kendi 
nefsine zul-
metmiş olur. 
Allah´ın ayet-
lerini oyuncak 
yerine koyma-
yın. Allah´ın 
üzerinizdeki 
nimetini ve si-
ze öğüt ver-
mek için indir-
diği kitabı ve 
hikmeti hatır-
layın. Al-
lah´tan kor-
kun. Ve bilin ki 
Allah, şüphe-
siz her şeyi bi-
lendir. 

Böylece, kadınları-
nızı boşadığınızda 
ve onlar bekleme 
sürelerinin sonuna 
yaklaşmak üzere 
iken onları ya gü-
zellikle alıkoyun ya 
da güzel bir şekilde 
bırakın. Ama, arzu-
ları hilafına, eziyet 
etmek için alıkoy-
mayın: Çünkü, 
böyle bir davranış-
ta bulunan, (yal-
nızca) kendisine 
haksızlık etmiş 
olur. Ve Allah'ın 
(bu) mesajlarını 
önemsemezlik 
yapmayın; Allah'ın 
size lütfettiği nimet-
leri ve size öğüt 
için indirdiği vahyi 
ve hikmeti hatırla-
yın; Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun, ve 
bilin ki Allah her 
şeyin aslını bilir. 

2. 
إِذ ا.. 232 لَْقت مِ     zaman=و      boşadığınız=ط 

    ulaştıklarında=ف ب ل ْغنِ     kadınları=الن ِس اءِ 

ل ه نَِ     sonuna..(iddetlerinin)=أ ج 

ِ ل وه نَِ..ف َل  ت ْعض  =engel..olmayın    

ي ْنِكْحنِ ..أ نِْ =evlenmelerine    

ه نَِ اج      kocalarıyla..(eski)=أ ْزو 

ْوا..إِذ ا اض  ت ر  =anlaştıkları..takdirde    

    kendi..aralarında=ب ْين ه مِْ

وِفِ  ْعر  ِلكِ     güzelce=بِاْلم      Bu=ذ َٰ

    onunla=بِهِِ    verilen..bir..öğüttür=ي وع ظِ 

نِْ ك انِ ..م  =kimseye    ِِْمْنك م=içinizden    

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanan=ي ْؤِمنِ 

اْلي ْومِِ     ahiret=اْْلِخِرِ     ve..gününe=و 

ِلك مِْ     daha..iyi=أ ْزك ىَِٰ    Bu=ذ َٰ

    sizin..için=ل ك مِْ

ر ِ  أ ْطه  اّلَل ِ    ve..daha..temizdir=و      Allah=و 

أ ْنت مِْ    bilir=ي ْعل مِ      siz=و 

ونِ ..لِ  ت ْعل م  =bilmezsiniz 

Kadınları boşa-
yıp da bekleme 
sürelerini dol-
durdukları za-
man eğer daha 
önceki kocaları 
ile meşru biçim-
de anlaşırlarsa 
evlenmelerine 
engel olmayın. 
Bu, içinizdeki Al-
lah ´a ve Ahiret 
gününe inanan-
lara yönelik bir 
öğüttür. Bu sizin 
hesabınıza en 
temiz ve en iffetli 
yoldur. Allah bi-
lir, fakat siz bi-
lemezsiniz. 

Kadınları boşadı-
nız, onlar da iddet-
lerini bitirdilerse -
aralarında iyilikle 
uzlaştıkları takdir-
de- kendilerini ko-
calarına varmaktan 
men etmeyin. İşte 
bu öyle bir irşad ki 
içinizden kim Al-
lah'a ve âhiret gü-
nüne inanmışsa 
onu yola getirir. İş-
te bu hakkınızda 
en hayırlısı, en ne-
zihi ki onu Allah bi-
lir, sizler bilemez-
siniz. 

Kadınları bo-
şadığınız va-
kit, onlar id-
detlerini bitir-
diklerinde, 
aralarında gü-
zelce anlaştık-
ları takdirde; 
kocalarıyla 
tekrar evlen-
melerine mani 
olmayın. İşte 
sizden Allah´a 
ve ahiret gü-
nüne inanmış 
olanlara, bu-
nunla öğüt ve-
riliyor. Bu, si-
zin için daha 
iyi, daha te-
mizdir. Allah 
bilir, siz bil-
mezsiniz. 

Kadınları boşadık-
tan sonra, bekleme 
sürelerinin sonuna 
gelmişlerse, arala-
rında uygun bir şe-
kilde anlaştıkları 
taktirde başka er-
keklerle evlenmele-
rine engel olmayın. 
Bu, Allah'a ve Ahi-
ret Günü'ne inanan 
her biriniz için uya-
rıdır; bu, sizin için 
en erdemli ve en 
temiz (yol)dur. Al-
lah her şeyi aslıyla 
bilir, ama siz bil-
mezsiniz. 

2. 
233 ,, اِلد اتِ  اْلو      anneler=و 

    emzirirler=ي ْرِضْعنِ 

د ه نَِ ْول ِ    çocuklarını=أ ْول  ْينِِح  =iki,,yıl    

نِْ    tam=ك اِمل ْيِنِ      kimse,,için=ِلم 

اد ِ ي تِمَِ,,أ نِْ    isteyen=أ ر  =tamamlamak    

اع ة ِ      emzirmeyi=الَرض 

ع ل ى     üzerinedir=و 

ْول ودِِ ل ه ِ,,اْلم  =çocuk,,kendisine,,ait,,olan,,(b

abanın)    َِن     onların,,yiyecekleri=ِرْزق ه 

كِِ ت ه نَِو  ْسو  =ve,,giyecekleri    

وِف ِ ْعر      uygun,,biçimde=بِاْلم 

ت ك لَفِ ,,لِ  =yükümlü,,tutulmaz    

    başka=إِلَِ    hiç,,kimse=ن ْفسِ 

اِ  ْسع ه      gücünün,,yettiğinden=و 

Anneler çocukla-
rını tamam iki yıl 
emzirirler. Bu, 
emzirmeyi ta-
mamlamak iste-
yen içindir. Onla-
rın yiyeceği, gi-
yeceği ma’ruf 
vech üzre çocuk 
kendisinden ola-
na aiddir. Kimse, 
takatından faz-
lasıyla mükellef 
olmaz. Ne bir 
anne çocuğu 
sebebiyle, ne de 
bir baba çocuğu 
yüzünden zarara 
sokulmasın. Mi-
rasçıya düşen 
de bunun gibidir. 
Eğer kendi ara-
larında rıza ve 
müşavere ile 
memeden kes-
meyi arzu eder-
lerse, ikisinin üs-

Emziğin tamam 
olmasını isteyenler 
için analar yavrula-
rını iki bütün yıl 
emzirecekler. Yav-
runun sahibine de 
boğazlarına, sırtla-
rına güzel güzel 
bakmak borç. Her-
kes ancak gücü-
nün yettiğiyle mü-
kellef. Ne yavrusu 
yüzünden anaya, 
ne yavrusu yüzün-
den yavrunun sa-
hibi babaya hak-
sızlık edilmesin. 
Vârise düşen de 
aynı borç. Eğer 
baba ile ana birbir-
lerine danışıp razı 
olmaları üzerine 
çocuğu memeden 
kesmek isterlerse 
kendilerine günah 
yok. Şayet çocuk-
larınızı başkalarına 

Anneler ço-
cuklarını tam 
iki yıl emzirir-
ler. Bu, em-
zirmeyi ta-
mamlamak is-
teyen içindir. 
Onların yiye-
ceği, giyeceği 
uygun şekilde 
çocuk kendi-
sinden olana 
aittir. Kimse 
gücünün üs-
tünde bir şeyle 
mükellef ol-
maz. Ne anne 
çocuğu yü-
zünden, ne de 
baba çocuğu 
yüzünden za-
rara sokulma-
sın. Mirasçıya 
düşen de bu-
nun gibidir. 
Eğer kendi 
aralarında an-

Ve (boşanmış) an-
neler, eğer emzir-
me müddetini ta-
mamlamak istiyor-
larsa, çocuklarına 
iki tam yıl bakabilir-
ler; onların yeme-
içme ve giyimlerini 
uygun bir şekilde 
temin etmek, ço-
cuğun babasına 
düşer. Hiç kimse 
taşıyabileceğinden 
daha fazlasıyla yü-
kümlü tutulmaz: Ne 
anneye çocuğun-
dan dolayı eziyet 
çektirilsin, ne de 
çocuğundan dolayı 
babasına. Ve (ba-
banın) mirasçısına 
da aynı görev dü-
şer. Ve eğer (anne-
baba), her ikisi, 
(anne ile çocuğun) 
ayrılmasına karşı-
lıklı rıza ve danış-
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ارَِ,,لِ  ت ض  =zarara,,sokulmasın    

اِلد ة ِ     ne,,anne=و 

ل ِده ا     çocuğu,,yüzünden=بِو 

لِ  ْول ود ِ,,و  ل ه ِ,,م  =ne,,de,,çocuğun,,ait,,oldu

ğu,,baba     ِل ِدِه     çocuğu,,yüzünden=بِو 

ع ل ى اِرثِِ    üzerinde=و      mirasçının=اْلو 

ِلك ِ ,,ِمثْلِ  ذ َٰ =aynı,,(yükümlülük),,vardır    

اد ا    eğer=ف إِنِْ     isterlerse=أ ر 

الًِ     sütten,,kesmek=فِص 

ِ,,ع نِْ اض  ت ر  =rızalarıyla    

ا     kendi,,aralarında=ِمْنه م 

رِ  ت ش او  ِ    ve,,danışarak=و      yoktur=ف َل 

ن احِ  اِ     günah=ج  ل ْيِهم      kendilerine=ع 

إِنِْ ْدت مِْ    eğer=و      isterseniz=أ ر 

ت ْست ْرِضع وا,,أ نِْ =(sütannesi,,tutup),,em

zirtmek     ِد ك مِْأ ْول  =çocuklarınızı    

ِ ن احِ     yine,,yoktur=ف َل      bir,,günah=ج 

ل ْيك مِْ     sonra=إِذ ا    üzerinize=ع 

    verdikten=س لَْمت مِْ

ا آت ْيت مِْ,,م  =,,verdiğiniz(ücret)i    

وِفِ  ْعر  اتَق وا    güzelce=بِاْلم      korkun=و 

وا    Allah’tan=اّلَل ِ اْعل م      ve,,bilin,,ki=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptığınız,,her,,şeyi    

 görmektedir=ب ِصيرِ 

tüne de bir vebal 
yoktur. Çocukla-
rınızı emzirmek 
isterseniz, meşru 
şekilde verdiği-
nizi teslim etmek 
şartıyla, yine si-
ze vebal yoktur. 
Allah’tan korkun. 
Ve bilin ki şüp-
hesiz Allah, yap-
tığınız şeyleri 
hakkıyla gören-
dir. 

emzirtmek isterse-
niz vereceğinizi 
güzel güzel verdik-
ten sonra üzerinize 
günah yok. Al-
lah'tan korkun ve 
bilin ki Allah bütün 
işlediklerinizi görü-
yor. 

laşıp, danışa-
rak çocuğu 
memeden 
kesmek ister-
lerse; ikisine 
de bri vebal 
yoktur. Çocuk-
larınızı em-
zirtmek ister-
seniz, verece-
ğinizi güzelce 
teslim etmek 
şartıyla size 
yine bir vebal 
yoktur. Al-
lah´tan korkun 
ve bilin ki Al-
lah yaptığınız 
şeyleri gören-
dir. 

ma ile karar verir-
lerse, (bundan do-
layı) onlara bir gü-
nah yoktur; ve eğer 
çocuğunuzu süt 
annelere emanet 
etmeye karar verir-
seniz, teslim ede-
ceğiniz çocuğun 
emniyetini uygun 
bir şekilde sağla-
manız şartıyla size 
bir günah yüklen-
mez. Ama, Allah'a 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olun ve bilin ki Al-
lah tüm yaptıkları-
nızı görür. 

2. 
234 .. الَِذينِ  فَْونِ ..و  ي ت و  =ölenlerin    

    içinizden=ِمْنك مِْ

ي ذ ِ ونِ و  ر  =geriye..bıraktıkları    

اًجا     eşleri=أ ْزو 

بَْصنِ      gözetlerler..(bekleyip)=ي ت ر 

    dört=أ ْرب ع ة ِ    kendilerini=بِأ ْنف ِسِهنَِ

رِ  ع ْشًرا    ay=  أ ْشه        ve..on..gün=و 

ب ل ْغنِ ..ف إِذ ا =bitirince    َِل ه ن     sürelerini=أ ج 

ِ ن احِ ..ف َل  ج  =bir..günah..yoktur    

ل ْيك مِْ     size=ع 

ا ف ع ْلنِ ..فِيم  =yapmalarında    

أ ْنف ِسِهنَِ..فِي =kendileri..için    

وِفِ  ْعر  اّلَل ِ    uygun..olanı=بِاْلم      Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızdan    

بِيرِ   haberdardır=خ 

Aranızdan ölen-
lerin geride bı-
raktıkları eşleri 
dört ay, on gün 
kendilerini göze-
tim altında tutar-
lar. Bu sürelerini 
doldurduklarında 
meşru olarak 
yaptıklarından 
dolayı siz sorum-
lu tutulmazsınız. 
Hiç şüphesiz ne 
yaparsanız Allah 
onu bilir. 

İçinizden, vefat 
edip de arkaların-
da kadın bırakan 
kimselerin harem-
leri nefislerini dört 
ay on gün beklete-
cekler; iddetlerini 
bitirdiler mi artık 
kendi haklarında 
meşru olarak ihti-
yar edecekleri ha-
reketten sizlere 
mes’ûliyet yok. Al-
lah bütün işledikle-
rinizden haberdar. 

İçinizden ölen-
lerin geriye bı-
raktıkları eş-
ler; kendi ken-
dilerine dört 
ay ve on gün 
beklerler. 
Müddetlerini 
bitirdikleri vakit 
onların, kendi-
leri için uygun 
olanı yapma-
larından dola-
yı size bir gü-
nah yoktur. Ve 
Allah, işledik-
lerinizden ha-
berdardır. 

İçinizden biri ölür 
ve ardından kadın-
lar bırakırsa, yeni-
den evlenmeleri 
için dört ay on gün-
lük bir bekleme sü-
resi geçirmeleri ge-
rekir; bekleme sü-
resinin sonuna 
vardıklarında ken-
dileri ile ilgili olarak 
meşru şekilde ne 
yaparlarsa yapsın-
lar bir günah yok-
tur. Ve Allah tüm 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

2. 
235 ,, لِ  ن احِ ,,و  ج  =bir,,günah,,yoktur    

ل ْيك مِْ     size=ع 

ا بِهِِ,,ع َرْضت مِْ,,فِيم  =üstü,,kapalı,,biçimde,

,bildirmenizden    

ِخْطب ةِِ,,ِمنِْ =evlenme,,isteğinizi    

    yahut=أ وِْ    kadınlara=الن ِس اءِِ

    gizlemenizden=أ ْكن ْنت مِْ

ْمِ ,,فِي أ ْنف ِسك  =içinizde     ِِلم     bilir,,ki=ع 

    şüphesiz,,sizin=أ نَك مِْ    Allah=اّلَل ِ

ون ه نَِ ت ْذك ر      onları,,anacağınızı=س 

ِكنِْ ل َٰ     fakat=و 

اِعد وه نَِ,,لِ  ت و  =sakın,,onlarla,,sözleşme

yin    ا     gizli(buluşma)ya=ِسرًّ

ت ق ول وا,,أ نِْ    dışında=إِلَِ =söylemeniz    

وفًاِ     bir,,söz=ق ْولًِ ْعر      iyi,,(meşru)=م 

لِ  وا,,و  ت ْعِزم  =ve,,kalkışmayın    

    nikah=الن ِك احِِ    akdine,,(kıymaya)=ع ْقد ة ِ

تَىَِٰ     ulaşıncaya=ي ْبل غِ     kadar=ح 

    yazılanın,,(iddetinin)=اْلِكت ابِ 

ل ه ِ  وا    sonuna=أ ج  اْعل م      ve,,bilin,,ki=و 

    bilir=ي ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

ا أ ْنف ِسك مِْ,,فِي,,م  =içinizden,,geçeni    

وه ِ      O’ndan,,sakının=ف اْحذ ر 

وا اْعل م      şüphesiz=أ نَِ    ve,,yine,,bilin,,ki=و 

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

ِليمِ   halimdir=ح 

Kadınları nikahla 
isteyeceğinizi ta-
riz yoluyla bil-
dirmenizden ve-
ya böyle bir ar-
zuyu gönülleri-
nizde saklama-
nızdan dolayı si-
ze bir vebal yok-
tur. Allah bilmiş-
tir ki, siz onları 
mutlaka hatırla-
yacaksınız. Fa-
kat onlarla gizli-
ce vaidleşmeyin. 
Meşru bir sözle 
söylemeniz müs-
tesna, iddet ni-
hayet bulmadık-
ça nikah bağını 
bağlamaya az-
metmeyin. Ve bi-
lin ki, şüphesiz 
Allah; gönülleri-
nizde olanı bilir. 
Artık O’ndan sa-
kının. Ve yine bi-
lin ki şüphesiz 
Allah, Gafur’dur, 
Halim’dir. 

Bir de kendilerini 
almak istediğinizi 
kadınlara dokun-
durmanızdan ya-
hut içinizde tutma-
nızdan dolayı da 
sizlere mes'ûliyet 
yok. Allah biliyor ki 
onları mutlaka 
anacaksınız. An-
cak kendilerine 
nikâh va'dinde bu-
lunmayın, yalnız 
meşru sözler söy-
leyin. Farz olan id-
det sonunu bulma-
dıkça da nikâhı 
akde azmetmeyin. 
İçinizden geçeni 
Allah'ın biliyor ol-
duğunu bilin de 
O'ndan sakının. 
Sonra Allah'ın 
gufranı büyük, hil-
mi nâmütenâhî bu-
lunduğunu da bilin. 

Böyle kadınla-
rı nikahlamak 
isteğinizi bil-
dirmenizden 
veya bir arzu-
yu gönülleri-
nizde sakla-
manızdan do-
layı size bir 
vebal yoktur. 
Allah bilmiştir 
k; siz, onları 
mutlaka hatır-
layacaksınız, 
fakat uygun 
bir sözle söy-
lememeniz 
müstesna, on-
larla gizlice 
sözleşmeyin. 
İddeti nihayet 
bulmadıkça 
nikah bağını 
bağlamaya 
kalkmayın. Ve 
bilin ki; şüp-
hesiz Allah, 
gönüllerinizde 
olanı bilir. Ar-
tık O´ndan sa-
kının. Ve yine 
bilin ki; şüp-
hesiz Allah, 
Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Ancak bu kadın-
lar(dan herhangi 
birin)e evlenme ni-
yetinizi hissettir-
menizde veya açı-
ğa vurmadan böyle 
bir niyet taşıma-
nızda sizin için bir 
günah yoktur: 
(Çünkü) Allah, on-
lara evlenme tekli-
finde bulunma ni-
yetinizi bilir. Ama 
yine de, onlara 
karşı duygularınızı 
gizlilik içinde bil-
dirmek yerine on-
larla en uygun ve 
makul şekilde ko-
nuşun; ve emredi-
len (bekleme süre-
si) sona ermeden 
önce evlilik bağını 
kurmaya kalkışma-
yın. Unutmayın ki 
Allah aklınızdan 
geçenleri bilir. Bu 
nedenle O'na karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun; ve 
bilin ki Allah çok af-
fedicidir, çok ta-
hammül (hilm) sa-
hibidir. 

2. 
236 .. ن احِ ..لِ  ج  =bir..günah..yoktur    

ل ْيك مِْ ط لَْقت مِ ..إِنِْ    size=ع  =boşarsınız    

    kadınları=الن ِس اءِ 

ا سُّوه نَِ..ل مِْ..م  ت م  =henüz..dokunmadan    

وا    ya..da=أ وِْ     tesbir..etmeden=ت ْفِرض 

    onlara=ل ه نَِ
ةًِ      mehir=ف ِريض 

ت ِع وه نَِ م      onları..faydalandırsın=و 

وِسعِِ..ع ل ى اْلم  =eli..geniş..olan    

ه ِ     kendi..gücü..nisbetinde=ق د ر 

ع ل ى ْقتِرِِ..و  اْلم  =eli..dar..olan..da    

ه ِ     kendi..gücü..nisbetinde=ق د ر 

Kadınlara el 
sürmeden ya da 
mehirlerini belir-
lemeden onları 
boşamanızın bir 
sakıncası yoktur. 
Fakat eli geniş 
olan kendi gü-
cüne göre ve eli 
dar olan da ken-
di gücüne göre 
olmak üzere on-
lara geleneklere 
uygun bir hediye 
verin. Bu, iyilik-
severler için bir 
borçtur. 

Şayet kadınları 
henüz kendileriyle 
yalnız kalmadan, 
yahut onlar için bir 
mehir kesmeden 
boşadınızsa üzeri-
nize günah yok. Eli 
geniş olanınız kud-
retine göre, eli dar 
olanınız da kudre-
tine göre olmak 
üzere onlara mü-
rüvvetinize düşen 
malı verin ki iyilik 
şânından olanlar 
için bu bir borçtur. 

Temas etme-
diğiniz veya 
bir mehir kes-
mediğniz ka-
dınları boşa-
mışsanız, size 
vebal yoktur. 
Şu kadar ki, 
zengin olan 
kudretince, 
darda bulunan 
da halince 
ma´ruf bir fay-
da ile onları 
faydalandır-
malıdır. Bu, 
iyilik edenlerin 
üzerine bir 
borçtur. 

Henüz dokunma-
dığınız veya mehir 
tespit etmediğiniz 
kadınları boşama-
nızda bir günah 
yoktur; ancak (böy-
le bir durumda bile) 
onlar için gerekli 
tedarikleri yapın; 
imkanları çok olan 
kendi gücüne dar 
olan da (yine) ken-
di gücüne göre adil 
şekilde bir tedarikte 
bulunsun; bu, gü-
zel davranan her-
kesin üzerinde bir 
yükümlülüktür. 
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ت اًعا     bir..geçimlikle=م 

وِفِ  ْعر      güzel=بِاْلم 

قًّا     bu..bir..borçtur=ح 

ْحِسنِينِ ..ع ل ى اْلم  =iyilik..edenlerin..üzerin

e 

2. 
237 ,, إِنِْ وه نَِ,,و  ط لَْقت م  =onları,,boşarsanız    

ق ْبلِِ,,ِمنِْ =önce    

سُّوه نَِ,,أ نِْ ت م  =henüz,,dokunmadan    

ق دِْ ْضت مِْ,,و  ف ر  =bir,,mehir,,tesbit,,ettiğiniz,,t

akdirde    َِل ه ن=onlar,,için    

ةًِ     vermeniz,,gerekir=ف ِريض 

    yarısını=ف نِْصفِ 

ا ْضت مِْ,,م  ف ر  =tesbit,,ettiğinizin,,(mehrin)    

    hariç=إِلَِ

ي ْعف ونِ ,,أ نِْ =(kadının),,vazgeçmesi    

    vazgeçmesi=ي ْعف وِ     veya=أ وِْ

بِي ِدهِِ,,الَِذي =elinde,,olanın,,(erkeğin)    

ة ِع ْقد ِ =akdi     ِِالن ِك اح=nikah    

أ نِْ ت ْعف وا,,و  =(Erkekler),,Sizin,,affetmeniz    

بِ      daha,,yakındır=أ ْقر 

 ِ ىَٰ     takvaya=ِللتَْقو 

لِ  ا,,و  ت ْنس و  =unutmayın    

    birbirinize=ب ْين ك ْمِ     iyilik,,etmeyi=اْلف ْضلِ 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ابِِ ل ونِ ,,م  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görür=ب ِصيرِ 

Eğer kadınların 
mehirlerini belir-
ler de onları el 
sürmeden bo-
şarsanız, kendi-
lerinin ya da 
nikâhlarını ak-
detmeye yetkili 
erkeğin bağış-
laması durumu 
dışında belirle-
diğiniz mehrin 
yarısını ödeme-
niz gerekir. Ba-
ğışlamanız 
(mehrin tamamı-
nı bırakmanız) 
takvaya daha 
yakındır. Birbiri-
nize karşı er-
demliği unutma-
yın. Hiç şüphesiz 
ne yaparsanız 
Allah onu görür. 

Şayet onları kendi-
leriyle yalnız kal-
madan evvel bo-
şamakla beraber 
mehir kesmiş bu-
lunuyorsanız vacip 
olan kesilen mikta-
rın yarısıdır. Meğer 
ki ya kadınlar hak-
larından geçsinler, 
yahut nikâhın dü-
ğümü elinde olan 
erkek hakkından 
geçsin. Erkekler, 
hakkınızdan sizin 
geçmeniz fazilete 
daha yakın bir ha-
rekettir. Aranızdaki 
rüchanı unutma-
yın. Şüphe yok, Al-
lah bütün işledikle-
rinizi görüyor. 

Bir mehir kes-
tiğniz takdirde 
temas etme-
den önce on-
ları boşarsa-
nız; kestiğiniz 
mehrin yarısı 
onlarındır. 
Meğer, kendi-
lerini bağışla-
mış veya ni-
kah düğümü 
elinde bulunan 
kimse bağış-
lamış ola. Ba-
ğışlamanız, 
takvaya daha 
yakındır. Ara-
nızdaki fazileti 
unutmayın. 
Şüphesiz Al-
lah, yaptığınız 
şeyleri gören-
dir. 

Ve eğer dokunma-
dan önce, ama 
mehrini karşıladık-
tan sonra onları 
boşarsanız, o za-
man, kararlaştırdı-
ğınızın yarısı(nı ve-
rin), ancak onların 
taleplerinden vaz-
geçmeleri veya ni-
kah bağını elinde 
tutanın (mehrin ya-
rısı ile ilgili) tale-
binden vazgeçmesi 
hali müstesna: Si-
ze düşenden vaz-
geçmeniz, Allah'a 
karşı sorumluluk 
bilincine daha uy-
gundur. Ve birbiri-
nize karşı lütufkar 
davranma(nız ge-
reği)ni unutmayın: 
Doğrusu Allah bü-
tün yaptıklarınızı 
görür. 

2. 
افِظ وا.. 238     koruyun=ح 

اتِِ..ع ل ى الَصل و  =namazları    

ةِِ الَصَل  ْسط ىَِٰ    ve..namazı=و      orta=اْلو 

وا ق وم  ِِ    durun=و      Allah’ın..huzuruna=ّلِلَ

 gönülden..bağlılık..ve..saygı..ile=ق انِتِينِ 

Namazlara ve 
orta namaza de-
vam edin, na-
maza, Allah ´a 
gönülden bağlı 
ve saygılı olarak 
durun. 

Bütün namazların, 
hele ikindi nama-
zının (orta nama-
zın) geçmemesine 
dikkat edin (edası-
na ihtimam edin) 
ve Allah'tan haşyet 
üzre olarak kıyama 
durun.  

Namazlara ve 
orta namaza 
devam edin. 
Ve Allah´ın di-
vanına huşu 
ile durun. 

Namazlarınıza ve 
namazı en uygun 
şekilde ifa etmeye 
dikkat edin; ve Al-
lah'ın huzurunda 
içten bir bağlılıkla 
durun. 

2. 
    eğer=ف إِنِْ,, 239

    korkarsanız,,(bir,,tehlikeden)=ِخْفت مِْ

الًِ     yahut=أ وِْ    yaya=ف ِرج 

ْكب انًاِ  إِذ اف ِ    binmiş,,olarak=ر  =zaman,,da    

    güvene,,kavuştuğunuz=أ ِمْنت مِْ

وا     Allah’ı=اّلَل ِ    anın=ف اْذك ر 

ا ك مِْ    şekilde=ك م      size,,öğrettiği=ع لَم 

ا     şeyleri=م 

ونِ ,,ت ك ون وا,,ل مِْ ت ْعل م  =bilmediğiniz 

Eğer korku altın-
da iseniz namazı 
yürürken ya da 
binek hayvanı-
nın sırtında kılın. 
Güvene kavuş-
tuğunuzda Allah 
size bilmediğiniz 
şeyleri nasıl öğ-
retti ise siz de 
O´nun adını 
anın. 

Korkuyorsanız, is-
ter yaya, ister sü-
vari olduğunuz 
halde kılın. 
Selâmette iseniz, 
böyle sizlere bil-
mediğinizi öğret-
mesine karşı Al-
lah'ı şükür ile anın. 

Eğer korkar-
sanız yaya 
veya binmiş 
olarak kılın. 
Emin olduğu-
nuz vakitte de 
Allah´ın size 
bilmediğiniz 
şeyleri öğretti-
ği şekilde Al-
lah´ı zikredin. 

Ama eğer tehlikede 
iseniz, yürürken ve 
binek (üzerin)de 
(namazınızı ifa 
edin); tekrar gü-
venliğe kavuşunca 
Allah'ı anın, çünkü 
daha önce bilme-
diklerinizi size öğ-
reten O'dur. 

2. 
240 .. الَِذينِ  فَْونِ ..و  ي ت و  =ölüp..de    

    içinizden=ِمْنك مِْ

ونِ  ي ذ ر      geriye..bırakan(erkek)ler=و 

اًجا     eşler=أ ْزو 

ِصيَةًِ     vasiyet..etsinler=و 

اِجِهمِْ     eşlerinin=ِْل ْزو 

ت اًعا     geçimlerinin..sağlanmasını=م 

ْولِِ..إِل ى اْلح  =bir..yıla..kadar    

ْيرِ  اج ِ ..غ  إِْخر  =(evlerinden)..çıkarılmadan    

    şayet=ف إِنِْ

ْجنِ  ر      kendileri..çıkarlarsa=خ 

ِ ن احِ ..ف َل  ج  =bir..günah..yoktur    

ل ْيك مِْ     sizin..için=ع 

ا..فِي ف ع ْلنِ ..م  =yapmalarında    

أ ْنف ِسِهنَِ..فِي =kendileri..hakkında    

وف ِ ..ِمنِْ ْعر  م  =uygun..olanı    

اّلَل ِ     daima..üstündür=ع ِزيزِ     Allah=و 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Aranızdan vefat 
edip de geride 
eşlerini bırakan-
lar, bir yıl boyun-
ca evden çıkma-
larına ihtiyaç bı-
rakmayacak 
(oranda bir me-
ta´ı) eşlerine va-
siyyet etsinler 
(bıraksınlar veya 
varislerine hava-
le etsinler.) Eğer 
kadınlar kendilik-
lerinden evden 
çıkarlarsa kendi-
leri ile ilgili yapa-
cakları meşru bir 
davranıştan do-
layı size sorum-
luluk düşmez. 
Hiç şüphesiz Al-
lah üstün iradeli 
ve hikmet sahi-
bidir. 

İçinizden vefat 
edip de kadınlarını 
arkada bırakacak 
olanlar sonradan 
kadınlarının bir bü-
tün sene evlerin-
den çıkarılmayıp 
bakılmalarını ev-
velce vasiyet ede-
cekler. Şayet ken-
diliklerinden çıkar-
larsa nefislerine ait 
işledikleri mübah 
işlerden dolayı size 
mes'ûliyet yok. Al-
lah azîzdir, hakîm-
dir. 

İçinizden vefat 
edip de eşleri-
ni geride bıra-
kanlar; bir se-
neye kadar 
eşlerinin evle-
rinden çıka-
rılmayarak 
geçimlerinin 
sağlanmasını 
vasiyyet etmiş 
olmalıdırlar. 
Şayet kendile-
ri çıkarlarsa; 
artık onların 
ma´ruf şekilde 
yapacakların-
dan dolayı si-
ze mes´uliyet 
yoktur. Allah, 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Eğer içinizden biri 
ölür ve arkasında 
kadınlar bırakırsa, 
dul eşlerine, (öl-
müş kocasının evi-
ni) terk etmeksizin 
bir yıllık geçimlerini 
vasiyet etsinler. 
Ama eğer (kendi 
arzularıyla) ayrılır-
larsa kendileri hak-
kındaki meşru ta-
sarruflarından do-
layı onlara bir gü-
nah yoktur. Ve Al-
lah kudret ve hik-
met sahibidir. 

2. 
ط لَق اتِِ,, 241 ِلْلم      boşanmış,,kadınların=و 

ت اع      geçimlerini,,sağlamak=م 

وِفِ  ْعر      uygun,,olan,,şekilde=بِاْلم 

قًّا     üzerine=ع ل ى    bir,,haktır,,(borçtur)=ح 

تَِقينِ   müttakiler=اْلم 

Boşanmış kadın-
ların geleneklere 
uygun bir şekilde 
geçimlerini sağ-
lamak, takva sa-
hiplerinin boy-
nuna borçtur. 

Tatlîk edilmiş ka-
dınların da imkân 
yettiği kadar faide-
lendirilmesi Al-
lah'tan korkanlara 
borçtur. 

Boşanan ka-
dınlar için uy-
gun şekilde 
geçimlerini 
sağlamak var-
dır. Bu, mütta-
kiler için bir 
vazifedir. 

Ve boşanmış ka-
dınlar da güzel bir 
şekilde geçimlerini 
sağlama (hakkına) 
sahip olacaklardır. 
Bu, Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci 
duyan herkes için 
bir görevdir. 

2. 
242 .. ِلكِ      açıklamaktadır=ي ب ي ِنِ     böyle=ك ذ َٰ

    ayetlerini=آي اتِهِِ    size=ل ك مِْ    Allah=اّلَل ِ

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ

 düşünürsünüz=ت ْعِقل ونِ 

Allah ayetlerini 
size böyle açık 
açık anlatıyor ki, 
düşünesiniz. 

İşte Allahu Zül-
celâl, aklınız ersin 
diye, âyetlerini siz-
lere böylece bildiri-
yor. 

İşte Allah, ak-
lınız ersin diye 
ayetlerini bu 
şekilde beyan 
ediyor. 

Aklınızı kul-
lan(mayı öğ-
ren)meniz için Al-
lah size mesajlarını 
böyle açıklıyor. 

2. 
243 ,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    

وا,,الَِذينِ ,,إِل ى ج  ر  خ  =çıkanları    

ِدي اِرِهمِْ,,ِمنِْ =yurtlarından    

ه مِْ أ ل وفِ ,,و  =binlerce,,kişi,,iken    

ذ رِ  ْوتِِ    korkusuyla=ح      ölüm=اْلم 

مِ     demişti,,de=ف ق الِ      onlara=ل ه 

وت وا    Allah=اّلَل ِ     sonra=ث مَِ    !Ölün=م 

ْمِ      kendilerini,,diriltmişti=أ ْحي اه 

Binlerce kişilik 
kalabalık olarak 
ölüm korkusu ile 
yurtlarından ka-
çan kimseleri 
görmedin mi? Al-
lah onlara önce 
«ölün» dedi, ar-
kasından kendi-
lerini yeniden di-
riltti. Hiç kuşku-
suz Allah insan-
lara karşı kerem 
sahibidir, ama 
insanlar çoğun-

Bakmaz mısın o 
binlerce adamın 
hâline ki, ölüm 
korkusundan yurt-
larını bırakıp çık-
mışlardı? Bunun 
üzerine Allah onla-
ra "Ölün!" dedi. 
Sonra kendilerini 
diriltti. Allah, şüphe 
yok, insanlara kar-
şı lütuf sahibidir, 
ama insanların ço-
ğu şükretmezler. 

Binlerce ol-
dukları halde 
ölüm korku-
suyla yurtla-
rından çıkan-
ları görmedin 
mi? Allh onla-
ra; (ölün) dedi. 
Sonra da on-
ları diriltti. 
Şüphesiz ki, 
Allah insanla-
ra karşı lutuf 
sahibidir. Ama 
insanların pek 

Sen, ölüm korku-
suyla yurtlarını terk 
eden binlerce kişiyi 
görmedin mi? Ki bu 
durumda Allah on-
lara Ölün! diye ses-
lenmiş ve sonra da 
onları hayata geri 
döndürmüştü. 
Unutmayın ki Allah, 
insanoğluna karşı 
lütfunda sınırsızdır, 
ancak insanların 
çoğu nankördür. 
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    Allah=اّلَل ِ    Şüphesiz=إِنَِ

    ikram=ف ْضلِ     sahibidir=ل ذ و

    insanlara=النَاِسِ    karşı=ع ل ى

ِكنَِ ل َٰ     çoğu=أ ْكث رِ     Ama=و 

    insanların=النَاِسِ

ونِ ,,لِ  ي ْشك ر  =şükretmezler 

lukla şükretmez-
ler. 

çoğu şükret-
mezler. 

2. 
244 .. ق اتِل واوِ  =savaşın    س بِيلِِ..فِي =yolunda    

وا    Allah=اّلَلِِ اْعل م      ve..bilin..ki=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

ِليمِ     işitendir=س ِميعِ   bilendir=ع 

Allah yolunda 
savaşınız ve Al-
lah´ın herşeyi 
işittiğini ve bildi-
ğini biliniz. 

Allah yolunda ci-
had edin ve bilin ki 
Allah işitiyor, bili-
yor. 

Allah yolunda 
savaşın ve bi-
lin ki Allah 
Semi´dir, 
Alim´dir. 

Öyleyse Allah yo-
lunda savaşın ve 
bilin ki Allah her 
şeyi işiten, her şeyi 
bilendir. 

2. 
نِْ,, 245     Kimdir=م 

ي ْقِرضِ ,,الَِذي,,ذ ا =borç,,olarak,,verecek    

    bir,,borcu=ق ْرًضا    Allah’a=اّلَل ِ

نًا س      güzel=ح 

اِعف ه ِ     arttırması,,karşılığında=ف ي ض 

    fazlasıyla=أ ْضع افًا    ona=ل ه ِ

ةًِ  اّلَل ِ    kat,,kat=ك ثِير      Allah=و 

    kısar,,da,,(rızkı)=ي ْقبِضِ 

ي ْبس طِ  إِل ْيهِِ    açar,,da=و      Hep,,O’na=و 

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Kimdir o ki, Al-
lah´a karşılıksız 
(güzel) borç verir 
de Allah da bu 
borcu ona kat 
kat fazlası ile 
öder. Kısıtlayan 
da bol bol veren 
de Allah´tır. 
Döndürüleceği-
niz yer O´nun 
katıdır. 

Kimdir ihlâsını 
karz-ı hasen sure-
tinde Allah'a arze-
decek o kimse ki, 
Allah da binlerce 
katını kendisine 
iade buyursun? Al-
lah dilediğinden kı-
sar, dilediğine 
açar; ve sizler dö-
nüp O'na varacak-
sınız. 

Kimdir o ki; Al-
lah´a güzel bir 
borç versin de 
Allah onu kat 
kat fazlasıyla 
ödesin. Allah, 
hem darlaştı-
rır, hem de 
bollaştırır. Ve 
O´na döndürü-
leceksiniz. 

Allah'ın kat kat faz-
lasıyla geriye öde-
yeceği bir güzel 
borcu O'na vere-
cek olan kimdir? 
Allah alır ve kat kat 
fazlasıyla verir; ve 
hepiniz sonunda 
O'na döndürüle-
ceksiniz. 

2. 
246 .. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?    

ِِ..إِل ى ل  اْلم  =ileri..gelenlerini    

ائِيلِ ..ب نِي..ِمنِْ إِْسر  =İsrail..oğullarının    

وس ىَِٰ..ب ْعدِِ..ِمنِْ م  =Musa’dan..sonra    

ق ال وا..إِذِْ =hani..demişlerdi    

مِ     Peygamberlerine=ِلن بِي  ِ     onlar=ل ه 

    bize=ل ن ا    gönder=اْبع ثِْ

ِلًكامِ  =bir..hükümdar    

    savaşalım..(onun..önderliğinde)=ن ق اتِلِْ

س بِيلِِ..فِي =yolunda     ِِاّلَل=Allah    

ْيت مِْ..ه لِْ    dedi=ق الِ  ع س  =Ya    

ك تِبِ ..إِنِْ =yazılınca..(farz..kılınınca)    

ل ْيك مِ      savaş=اْلِقت الِ     size=ع 

ت ق اتِل واِ ..أ لَِ =savaşmazsanız    

    dediler..ki=ق ال وا

ا م  ن ق اتِلِ ..أ لَِ..ل ن ا..و  =bizler..neden..savaş

mayalım    س بِيلِِ..فِي =yolunda    

ق دِْ    Allah=اّلَلِِ     oysa=و 

    biz..çıkarılıp..sürüldük=أ ْخِرْجن ا

ِدي اِرن ا..ِمنِْ =yurtlarımızdan    

أ ْبن ائِن اِ      ve..oğullarımızın..arasından=و 

    yazılınca=ك تِبِ     fakat=ف ل َما

ل ْيِهمِ      savaş=اْلِقت الِ     kendilerine=ع 

لَْوا     hariç=إِلَِ    yüz..çevirdiler=ت و 

ْمِ     pek..azı=ق ِليًَلِ     içlerinden=ِمْنه 

اّلَل ِ ِليمِ     Allah=و      bilir=ع 

 zalimleri=بِالَظاِلِمينِ 

Musa sonrası 
dönemde yaşa-
yan bir grup ileri 
gelen İsrailoğlu-
nu görmedin mi? 
Bunlar Peygam-
berlerine 
´Başımıza bir 
hükümdar getir 
de onun emri al-
tında Allah yo-
lunda savaşalım´ 
dediler. Pey-
gamberleri onla-
ra; ´Ya eğer sa-
vaşmak size farz 
kılındığında bu 
emre karşı gelir-
seniz. diye so-
runca, Yurdu-
muzdan ve ço-
cuklarımızdan 
ayrı düşürüldü-
ğümüze göre ni-
çin savaşmaya-
lım ki?´ dediler. 
Fakat savaşmak 
kendilerine farz 
kılınınca pek azı 
hariç hepsi yan 
çizdiler. Hiç kuş-
kusuz Allah, za-
limlerin kimler 
olduğunu bilir. 

Yâ Muhammed! 
Benî İsrail'den o 
cemaatin Mûsa'nın 
vefatından sonraki 
hâline bakmaz mı-
sın? Hani, pey-
gamberlerine "Bize 
bir emîr gönder ki 
Allah yolunda ci-
had edelim" de-
mişlerdi. "Korka-
rım, cihad üzerini-
ze farz buyurulur-
sa, etmezsiniz" 
dedi. "Bizler Allah 
yolunda nasıl ci-
had etmeyiz ki 
yurtlarımızdan sü-
rüldük, yavruları-
mızdan cüdâ edil-
dik?" dediler. Ci-
had üzerlerine farz 
kılınınca da, pek 
azından başkası 
dönüverdiler. Alla-
hu Zülcelâl nefsine 
zulmedenleri bili-
yor.  

Musa´dan 
sonra İsrailo-
ğullarından bir 
cemaate 
bakmadın mı? 
Hani, onlar 
peygamberle-
rine bize bir 
hükümdar 
gönder ki, Al-
lah yolunda 
savaşalım, 
dediler. Pey-
gamberleri de: 
Üzerinize sa-
vaş farz edilir 
de ya savaş-
mazsanız? 
dedi. Onlar 
dediler ki: Biz 
Allah yolunda 
neden savaş-
mayalım? 
Hem yurtları-
mızdan çıka-
rıldık, hem de 
oğullarımız-
dan (ayrıldık) . 
Fakat onların 
üzerine savaş 
farz edildiği 
vakit, içlerin-
den pek azı 
müstesna hep 
geri döndüler. 
Allah, zalimleri 
çok iyi bilen-
dir. 

Musa'dan sonra İs-
rail oğullarının ön-
de gelenlerinin, 
peygamberlerden 
birine: Bize bir kral 
tayin et ki Allah yo-
lunda savaşalım! 
dediklerini bilmez 
misin? O: Ya sa-
vaşmanız emredilir 
de savaştan kaçar-
sanız? diye sordu. 
Onlar: Biz ve ço-
cuklarımız yurtla-
rımızdan sürül-
müşken Allah yo-
lunda neden sa-
vaşmayalım? diye 
cevap verdiler. 
Halbuki savaşmak 
onlara emredilince, 
birkaçı dışında, 
uzak durdular; ama 
Allah zalimleri çok 
iyi biliyordu. 

2. 
247 ,, ق الِ  مِْ    dedi,,ki=و      onlara=ل ه 

    gerçekten=إِنَِ    peygamberleri=ن بِيُّه مِْ

ب ع ثِ ,,ق دِْ    Allah=اّلَل ِ =gönderdi    

    Talut’u=ط ال وتِ     size=ل ك مِْ

ِلًكاِ      dediler,,ki=ق ال وا    hükümdar=م 

    onun=ل ه ِ    olabilir=ي ك ونِ     nasıl=أ نَىَِٰ

ْلكِ      hükümdarlık,,(mülk)=اْلم 

ل ْين ا ن ْحنِ     bizim,,üzerimize=ع      biz=و 

قُِّ     daha,,layıkız=أ ح 

ْلكِِ     ondan=ِمْنه ِ    hükümdarlığa=بِاْلم 

ل مِْ ي ْؤتِ ,,و  =ve,,verilmemiştir    

اِلِ ,,ِمنِ     genişlik=س ع ةًِ اْلم  =maldan    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    dedi=ق الِ 

    onu,,(hükümdar),,seçti=اْصط ف اه ِ

ل ْيك مِْ     sizin,,üzerinize=ع 

اد ه ِ ز      gücünü=ب ْسط ةًِ    ve,,onun,,artırdı=و 

اْلِعْلمِِ,,فِي =bilgisinin    

اْلِجْسِمِ  اّلَل ِ    ve,,cisminin=و      Allah=و 

ْلك ه ِ    verir=ي ْؤتِي     mülkünü=م 

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    ِ اّلَل     Allah(ın)=و 

اِسعِ      geniştir,,(lütfu)=و 

ِليمِ   bilendir,,(O,,herşeyi)=ع 

Peygamberleri 
onlara; Allah si-
ze hükümdar 
olarak Talut´u 
gönderdi´ deyin-
ce, ´O bize nasıl 
hükümdar olabi-
lir? Hükümdarlık 
bize ondan daha 
çok yakışır. 
Çünkü ona bol 
servet verilmiş, 
değildir´ dediler. 
Peygamberleri 
onlara; Allah onu 
hükümdar olarak 
seçerek başını-
za getirdi, Ona 
bilgi ve vücud 
gücü bakımın-
dan üstünlük 
bağışladı´ dedi. 
Allah mülkünü 
(egemenlik yet-
kisini) dilediğine 
verir, Allah´ın lüt-
fu geniştir ve O, 
herşeyi bilir. 

Sonra, peygam-
berleri "İşte, Allah 
Tâlût'u sizlere emîr 
gönderdi" dedi. "O 
bizim üzerimize 
nasıl emîr olabilir 
ki riyasete bizler 
ondan daha ehil 
olduğumuz gibi 
kendisine mal ge-
nişliği de verilmiş 
değil" dediler. "Al-
lah onu aranızdan 
seçerek üzerinize 
geçirmiş; hem ilim 
hem cisim itibariyle 
kendisine büyük 
kudret vermiş. Al-
lah mülkünü dile-
diğine ihsan eder. 
Allah'ın lütfu geniş, 
ilmi nihayetsizdir" 
dedi.  

Peygamberleri 
onlara dedi ki: 
İşte Allah hü-
kümdar olarak 
size Talut´u 
gönderdi. On-
lar: Biz hü-
kümdarlığa 
ondan daha 
layık iken ve 
ona malca 
bolluk da ve-
rilmemişken 
nasıl olur da 
bizim başımı-
za hükümdar 
olabilir? dedi-
ler. Peygam-
berleri de dedi 
ki: Allah onu 
sizin üstünüz-
de beğenip 
seçmiştir. 
O´na bilgice 
ve vücutça da 
bir üstünlük 
vermiştir. 
Şüphesiz ki 
Allah; mülkü-
nü dilediğine 
verir. Ve Allah, 
Vasi´dir, 
Alim´dir. 

Ve onların pey-
gamberi, toplumu-
nun önde gelenle-
rine, Bakın, dedi, 
Allah Talut'u size 
kral olarak tayin et-
ti. Onlar: Biz hü-
kümranlığa ondan 
daha çok layık iken 
nasıl bizim üzeri-
mizde hüküm sahi-
bi olabilir? dediler. 
(Peygamber) Ba-
kın, dedi, Allah onu 
sizden daha üstün 
kılmış ve ona derin 
bilgi ve mükemmel 
bir beden bahşet-
miştir. Ve Allah, 
hükümranlığı iste-
diğine verir: zira Al-
lah her şeyi kuşa-
tan, her şeyi bilen-
dir. 

2. 
248 .. ق الِ  مِْ    ve..dedi..ki=و      onlara=ل ه 

    muhakkak=إِنَِ    peygamberleri=ن بِيُّه مِْ

    alâmeti=آي ة ِ

ْلِكهِِ     onun..hükümdarlığının=م 

تِي ك مِ ي أِْ..أ نِْ =size..gelmesidir    

Tabut’u..(Allah’ın..Ahid..sandığı)=التَاب وتِ 

Peygamberleri 
onlara dedi ki; 
´Talut´un hü-
kümdarlığının 
belirtisi, size me-
leklerin taşıdığı 
bir sandığın 
gelmesidir. Bu 
sandıkta Rabbi-
nizden size yö-
nelik bir huzur ile 
birlikte Musa ve 
Harun ailelerinin 

Başkaca peygam-
berleri şunu da 
söyledi: "Tâlût'un 
emîr olduğuna şa-
hit, sizlere melek-
ler tarafından taşı-
narak öyle bir san-
dukun gelmesidir 
ki onda kalpleriniz 
için Rabbinizden 
itminan olduktan 
başka Mûsa oğul-
larıyla Hârun oğul-

Peygamberi 
onlara dedi ki: 
Gerçekten 
onun hüküm-
darlığının 
alameti size 
Tabut´un gel-
mesidir ki, on-
da Rabbınız-
dan bir «Seki-
ne» ve Musa 
hanedanıyla 
Harun hane-

Ve Peygamberleri 
olan, Bakın, meşru 
hükümranlığın bir 
işareti olarak size 
içinde Rabbiniz ta-
rafından bahşedil-
miş bir iç huzuru, 
bir sükunet bulu-
nan ve Musa'nın 
ve Harun'un ailele-
rinden geriye kal-
mış olup da melek-
lerce muhafaza 
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n    ِِفِيه=onun..içinde    

    bir..huzur..bulunan=س ِكين ة ِ

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

ب ِقيَة ِ     ve..bir..kalıntı=و 

كِ ..ِمَما ت ر  =geriye..bıraktığından    

وس ىَِٰمِ     ailesinin=آلِ  =Musa    

آلِ  ونِ     ve..ailesinin=و      Harun=ه ار 

ِ    taşıdığı=ت ْحِمل ه ِ
ئِك ة   َل      meleklerin=اْلم 

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda    

ي ةًِ     kesin..bir..alâmet..vardır=ْل 

    eğer=إِنِْ    sizin..için=ل ك مِْ

ْؤِمنِينِ ..ك ْنت مِْ م  =inanıyorsanız 

geride bıraktıkla-
rı bazı önemli 
eşyalar vardır. 
Eğer mümin 
kimseler iseniz, 
bu sizin için ke-
sin bir belirtidir. 

larının (Âl-i Mûsa 
ile Âl-i Hârun'un) 
metrûkâtından ba-
kıye bulunacak. 
Gerçekten iman 
etmişlerseniz bu 
elbette sizler için 
reddedemeyeceği-
niz bir şahittir. 

danının terket-
tiklerinden bir 
kalıntı vardır. 
Melekler onu 
yüklenecektir. 
Şayet inanan-
lardan iseniz; 
elbette bunda, 
sizin için kesin 
bir ayet vardır. 

edilen mirası içinde 
barındıran bir kalp 
bağışlanacaktır. 
Eğer (gerçekten) 
inanıyorsanız, 
bunda sizin için bir 
işaret vardır dedi. 

2. 
249 ,, لِ ,,ف ل َما ف ص  =ayrıldığında    

ن ودِِ    Talut=ط ال وتِ      ordularla=بِاْلج 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    dedi,,ki=ق الِ 

ْبت ِليك مِْ     sizi,,deneyecektir=م 

ن ه رِ بِِ =bir,,ırmakla    ِْن     kim=ف م 

    ondan=ِمْنه ِ    içerse=ش ِربِ 

    benden=ِمن ِي    değildir=ف ل ْيسِ 

نِْ م      ve,,kim=و 

ي ْطع ْمه ِ,,ل مِْ =ondan,,(kana,,kana),,tadmazs

a    ِ ف إِنَه=şüphesiz,,o    ِمن ِي=bendendir    

نِِ    dışında=إِلَِ     kimsenin=م 

فِ      bir,,avuç=غ ْرف ةًِ    avuçlayan=اْغت ر 

    hepsi,,içtiler=ف ش ِرب وا    eliyle=بِي ِدِهِ 

    pek,,azı=ق ِليًَلِ    hariç=إِلَِ    ondan=ِمْنه ِ

ْمِ      nihayet=ف ل َما    içlerinden=ِمْنه 

ه ِ ز  او      o,,(Talut)=ه وِ     geçince,,(ırmağı)=ج 

الَِذينِ  ن واآ,,و  م  =ve,,iman,,eden    

ع ه ِ     dediler=ق ال وا    beraberindekiler=م 

ل ن ا,,ط اق ة ِ,,لِ  =bizim,,gücümüz,,yok    

ال وتِ     bugün=اْلي ْومِ      Calut’a=بِج 

ن وِدِهِ  ج      ve,,askerlerine,,karşı=و 

    dedi=ق الِ 

ي ظ نُّونِ ,,الَِذينِ  =kanaat,,getirenler    

مِْأ نَِ ق و,,ه  َل  م  =kavuşacaklarına    

    nice=ك مِْ    Allah’a=اّلَلِِ

فِئ ةِ ,,ِمنِْ =topluluk     ِق ِليل ة=az,,olan    

ل ب تِْ     topluluğa=فِئ ةًِ    galib,,gelmiştir=غ 

ةًِ     izniyle=بِإِْذنِِ    çok,,olan=ك ثِير 

اّلَل ِ    Allah’ın=اّلَلِِ      Allah=و 

عِ      beraberdir=م 

 sabredenlerle=الَصابِِرينِ 

Talut orduyla bir-
likte ayrılıp, çık-
tığı vakit dedi ki: 
“Allah sizi bir ır-
makla imtihan 
edecektir. Kim 
ondan içerse 
benden değildir. 
Kim de ondan 
tatmazsa şüp-
hesiz ki benden-
dir. Yalnız eliyle 
bir avuç alanlar 
başka.” Derken 
onlardan birazı 
müstesna olmak 
üzere hepsi de 
ondan içiverdiler. 
Talut ve berabe-
rindeki mü’minler 
ırmağı geçtikleri 
vakit dediler ki: 
“Nice az bir top-
luluk Allah’ın iz-
niyle pek çok fır-
kaları mağlup 
etmişlerdir. Allah 
sabredenlerle 
beraberdir.” 

Tâlût askeriyle yo-
la çıkınca dedi ki: 
"Allah sizleri bir 
nehir ile muhakkak 
imtihan edecek. 
Kim ondan içerse 
benden değil, me-
ğer ki eliyle bir 
avuç almış olsun. 
Kim onu tatmazsa 
o işte benden." 
Bunun üzerine iç-
lerinden azı müs-
tesna olmak üzere 
içtiler. Tâlût ve 
kendisiyle beraber 
iman edenler suyu 
geçince bir takımı 
"Câlût ile askerine 
bugün bizim gü-
cümüz yetmez" 
dediler. Allah'ın 
karşısına çıkacak-
larını bilenler ise 
"Efradı az ne fırka-
lar var ki efradı çok 
ne fırkalara Al-
lah'ın izniyle gale-
be çalmışlar; Allah 
sebat edenlerle 
beraber-
dir"cevabını verdi-
ler. 

Talut orduyla 
birlikte ayrılıp 
çıktığı vakit 
dedi ki: Allah, 
sizi bir ırmakla 
deneyecektir. 
Kim ondan 
içerse benden 
değildir. Kim 
de ondan tat-
mazsa şüphe-
siz ki benden-
dir. Eliyle bir 
avuç alanlar 
başka. Derken 
onlardan bira-
zı müstesna 
olmak üzere 
hepsi de on-
dan içiverdiler. 
Talut ve bera-
berindeki 
mü´minler ır-
mağı geçtikleri 
vakit; bizim 
bugün Calut 
ve ordusuna 
karşı gücümüz 
yoktur, dedi-
ler. Mutlaka 
Allah´a kavu-
şacaklarını bi-
lenlerse dedi-
ler ki: Nice az 
topluluk, Al-
lah´ın izniyle 
pek çok toplu-
luğu yenmiştir. 
Allah sabre-
denlerle bera-
berdir. 

Ve Talut, kuvvetle-
riyle yola koyuldu-
ğunda Bakın, dedi, 
Allah sizi şimdi bir 
nehirle imtihan 
edecek: ondan 
içen benden olma-
yacak, onu tatmak-
tan sakınan ise 
benden olacaktır; 
ondan sadece bir 
avuç dolusu içen 
ise affa mazhar 
olacaktır. Ancak, 
birkaçı dışında 
hepsi ondan (dolu 
dolu) içtiler.O ve 
ona inananlar nehri 
geçer geçmez öte-
kiler: Calut ve kuv-
vetlerine karşı 
(koymak için) bu-
gün hiç gücümüz 
yok! dediler.(Ama) 
kesin olarak Allah'a 
kavuşacaklarını bi-
lenler: Nice küçük 
topluluklar, Allah'ın 
izniyle büyük kala-
balıklara üstün 
gelmiştir! Zira Al-
lah, güçlüklere kar-
şı sabırlı olanlarla 
beraberdir. diye 
cevap verdiler. 

2. 
250 .. ل َما وا..و  ز  ب ر  =karşılaştıklarında    

ال وتِ      Calut=ِلج 

ن وِدهِِوِ  ج  =ve..askerleriyle    

بَن ا    şöyle..dediler=ق ال وا     Rabbimiz=ر 

ل ْين ا    dök=أ ْفِرغِْ     üzerimize=ع 

ْبًرا ث ب ِتِْ    sabır=ص      sağlam..tut=و 

ن ا     ayaklarımızı=أ ْقد ام 

ْرن ا اْنص      ve..bize..yardım..et=و 

اْلق ْومِِ..ع ل ى =topluluğuna..karşı    

 kâfirler=اْلك افِِرينِ 

Talut ve askerle-
ri, Calut ve ordu-
su ile karşılaştık-
larında; ´Ey 
Rabbimiz, üze-
rimize sabır 
yağdır, ayakla-
rımızı sabit kıl ve 
kâfirlere karşı bi-
ze zafer nasip 
eyle´ dediler. 

Ve Câlût ile aske-
rinin karşısına diki-
lince "Ya Rabbe'l-
âlemîn! Kalplerimi-
ze şehamet indir, 
ayaklarımızı yerin-
de sâbit kıl (muh-
kem kıl) ve küfre 
dalmış kavme biz-
leri muzaffer bu-
yur!" niyazında bu-
lundular.  

Calut ve as-
kerlerine karşı 
çıktıkları za-
man, dediler 
ki: Ey Rabbı-
mız, üzerimize 
sabır yağdır, 
ayaklarımıza 
sebat ver ve 
bizi kafirler gü-
ruhuna karşı 
muzaffer kıl. 

Onlar Calut ve 
kuvvetleriyle karşı 
karşıya geldiklerin-
de, Ey Rabbimiz! 
Bize zorluklara ta-
hammül gücü ba-
ğışla, adımlarımızı 
sağlam kıl ve haki-
kati inkar eden bu 
topluma karşı bize 
yardım et! diye dua 
ettiler. 

2. 
وه مِْ,, 251 م      derken,,onları,,bozdular=ف ه ز 

    Allah’ın=اّلَلِِ    izniyle=بِإِْذنِِ

ق ت لِ  ود ِ    öldürdü=و      Davud=د او 

ال وتِ      Calut’u=ج 

آت اه ِ     ve,,ona,,(Davud’a),,verdi=و 

ْلكِ     Allah=اّلَل ِ     hükümdarlık=اْلم 

ة ِ اْلِحْكم      ve,,hikmet=و 

ه ِ ع لَم      ve,,ona,,öğretti=و 

ي ش اء ِ ,,ِمَما =dilediğini    

ل ْولِ  د ْفعِ ,,و  =eğer,,savmasaydı    

    insanların=النَاسِ     Allah=اّلَلِِ

مِْ ه      bir,,kısmını=ب ْعض 

ِ     bir,,kısmıyla=بِب ْعض 

    dünya=اْْل ْرضِ     bozulurdu=ل ف س د تِِ

كِِ ل َٰ نَِو  =fakat    ِ اّلَل=Allah    ذ و=sahibidir    

    karşı=ع ل ى    lütuf=ف ْضلِ 

 bütün,,alemlere=اْلع ال ِمينِ 

Allah’ın izniyle 
onları hemen 
hezimete uğrattı-
lar. Davut da Ca-
lut’u öldürdü. Al-
lah ona mülk ve 
hikmet verdi. Di-
lemekte olduğu 
şeylerden de 
ona öğretti. Şa-
yet Allah insan-
ları birbiriyle def 
edip savmasaydı 
yeryüzü muhak-
kak ki fesada 
uğrardı. Ancak 
Allah alemler 
üzerine fazl u 
kerem sahibidir. 

Allah'ın izniyle on-
ları bozdular. 
Dâvud Câlût'u öl-
dürdü ve Allah 
kendisine hem 
emîrlikle beraber 
hikmet verdi, hem 
ona dilediğini öğ-
retti. Allah insan-
lardan bir takımını 
diğerinin eliyle or-
tadan kaldırma-
saydı yeryüzü fe-
sada varırdı. 

Allah´ın izniyle 
onları hemen 
hezimete uğ-
rattılar. Davud 
da Calut´u öl-
dürdü. Allah 
ona mülk ve 
hikmet verdi. 
Dilemekte ol-
duğunu da 
ona öğretti. 
Şayet Allah´ın 
insanları birbi-
riyle def´edip 
savması ol-
masaydı yer-
yüzü muhak-
kak fesada 
uğrardı. Ancak 
Allah, alemler 
üzerinde lutuf 
sahibidir. 

Bunun üzerine, on-
ları Allah'ın izniyle 
bozguna uğrattılar, 
Davud da Calut'u 
öldürdü; Allah ona 
hükümranlık ve 
hikmet verdi ve is-
tediği şeyin bilgisini 
öğretti. Ve eğer Al-
lah, insanlara ken-
dilerini başkalarına 
karşı savunma gü-
cü vermeseydi yer-
yüzü çürüme ve 
yozlaşmaya maruz 
kalırdı: ama Allah 
bütün alemlere 
karşı sınırsız lütuf 
sahibidir. 

2. 
252 ..     ayetleridir=آي اتِ     bunlar=تِْلكِ 

    Allah’ın=اّلَلِِ

    okuyoruz..(açıklıyoruz)=ن تْل وه ا

ل ْيكِ  ِِ     sana=ع  ق      hak..olarak=بِاْلح 

إِنَكِ      elbette..sen=و 

ْرس ِلينِ ..ل ِمنِ  اْلم  =gönderilenlerdensin 

Bunlar Allah´ın 
ayetleridir. Bun-
ları sana hakka 
bağlı olarak 
okuyoruz. Hiç 
kuşkusuz sen de 
peygamberler-
den birisin. 

Lâkin işte şunlar 
Allah'ın âyâtıdır ki 
sana hak olarak 
bildiriyoruz ve sen, 
şüphe yok, pey-
gamberlerdensin. 

İşte bunlar Al-
lah´ın ayetle-
ridir. Onları 
sana hak ola-
rak okuyoruz. 
Şüphesiz ki 
sen elçiler-
densin. 

Bunlar Allah'ın me-
sajlarıdır: Biz (ey 
Peygamber,) haki-
kati ortaya koyan 
bu (mesaj)ları sana 
iletiyoruz: doğrusu 
sen, bu mesajların 
emanet edildiği (el-
çilerden)sin. 
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2. 
253 ,, س لِ     işte,,o=تِْلكِ      elçiler,,ki=الرُّ

مِْب ِ    üstün,,kıldık=ف َضْلن ا ه  ْعض  =kimini    

اِ,,ع ل ىَِٰ ب ْعض  =kiminden    

مِْ نِْ    onlardan=ِمْنه      kimine=م 

لَمِ      Allah=اّلَل ِ     konuştu=ك 

ف عِ  ر  مِْ    yükseltti=و  ه      kimini,,de=ب ْعض 

ات ِ  ج      derecelerle=د ر 

آت ْين ا     Îsa’ya=ِعيس ى    ve,,verdik=و 

ْري ِ    oğlu=اْبنِ  مِ م  =Meryem    

    açık,,deliller=اْلب ي ِن اتِِ

أ يَْدن اه ِ     ve,,onu,,destekledik=و 

وحِِ اْلق د ِس ِ,,بِر  =Ruh’ül-Kudüs,,ile    

ل وِْ     Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     eğer=و 

ا اْقت ت لِ ,,م  =öldürmezlerdi    

ب ْعِدِهمِْ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =onların,,arkasından,,

gelen(millet)ler    ِْب ْعدِِ,,ِمن =sonra    

ا مِ ,,م  تْه  اء  ج  =gelmiş,,olduktan    

ِكنِِ    açık,,deliller=اْلب ي ِن اتِ  ل َٰ     fakat=و 

    anlaşmazlığa,,düştüler=اْخت ل ف وا

مِْ نِْ    onlardan=ف ِمْنه      kimi=م 

نِ  مِْ    inandı=آم  ِمْنه      ve,,onlardan=و 

نِْ     inkâr,,etti=ك ف ر ِ     kimi,,de=م 

ل وِْ     Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     eğer=و 

ا اْقت ت ل وا,,م  =birbirlerini,,öldürmezlerdi    

ِكنَِ ل َٰ     yapar=ي ْفع لِ     Allah=اّلَل ِ    ama=و 

ا ي ِريد ِ,,م  =dilediğini 

İşte şu peygam-
berler. Bunların 
bir kısmını diğer-
lerinden üstün 
kıldık. Onlardan 
kimileri ile Allah 
konuştu, kimile-
rini de derece-
lerce yükseltti. 
Meryem oğlu 
İsa´ya açık mu-
cizeler verdik, 
O´nu Ruh-ul 
Kuds aracılığı ile 
destekledik. 
Eğer Allah öyle 
dileseydi, bu 
peygamberlerin 
arkasından ge-
len ümmetler, 
kendilerine açık 
belgeler geldik-
ten sonra birbir-
lerini öldürmez-
lerdi. Fakat onlar 
anlaşmazlığa 
düştüler. Onlar-
dan kimi iman 
etti, kimi de kâfir 
oldu. Eğer Allah 
öyle dileseydi, 
onlar birbirlerini 
öldürmezlerdi. 
Ama Allah neyi 
dilerse onu ya-
par. 

İşte o peygamber-
lerden kimini bizler 
diğerinin üzerine 
geçirdik; içlerinden 
Allah'ın kelâm-ı 
sübhânîsine muha-
tap olanı var, öteki-
lerden birçok mer-
tebe daha yüksel-
mişi var. Mer-
yem'in oğlu İsa'ya 
da açık mucizeler 
verdikten başka 
kendisini Ruhü'l-
Kuds ile teyid ettik. 
Eğer Allah iste-
seydi bunların ar-
kasındaki ümmet-
ler kendilerine ge-
len o açık mucize-
lerden sonra birbir-
lerinin kanına gir-
mezlerdi. Lâkin 
aralarında ihtilâfa 
düştüler. İçlerinden 
bir takımı iman et-
tiği halde yine içle-
rinden bir takımı 
inkâra saptı. Eğer 
Allah isteseydi 
bunlar birbirlerinin 
kanına girmezlerdi; 
lâkin Allahu Zül-
celâl dilediğini iş-
ler. 

Şu peygam-
berler onlar-
dan kimini ki-
minden üstün 
kıldık. Allah, 
onlardan ki-
miyle söyleş-
miş, kimini de 
derecelerle 
yükseltmiştir. 
Meryem oğlu 
İsa´ya da açık 
deliller verdik. 
Ve onu 
Ruh´ul-Kudüs 
ile destekle-
dik. Eğer Allah 
dilesydi; onla-
rın arkasında-
kiler; kendile-
rine apaçık 
deliller geldik-
ten sonra bir-
birlerini öldür-
mezlerdi. Fa-
kat ihtilafa 
düştüler, son-
ra onlardan 
kimi inandı, 
kimi de inkar 
etti. Allah dile-
seydi; birbirle-
rini öldürmez-
lerdi. Ancak 
Allah, istediği-
ni yapar. 

Bu elçilerin bazıla-
rına diğerlerinden 
daha fazla mezi-
yetler bahşettik: İç-
lerinden kimi ile Al-
lah (bizzat) ko-
nuşmuş, kimini de 
daha üst derecele-
re yükseltmiştir. 
Biz, Meryem oğlu 
İsa'ya hakikatin 
tüm kanıtlarını 
bahşettik ve o'nu 
kutsal ilham ile 
destekledik. Ve 
eğer Allah dilesey-
di, o (elçiler)den 
sonra gelenler, 
kendilerine hakika-
tin bütün kanıtları 
geldikten sonra 
birbirleriyle çatış-
mazlardı; ancak 
(vaki olduğu üzere) 
onlar karşıt görüş-
lere kapıldılar ve 
bazıları imana 
ererken diğerleri 
hakikati inkara yö-
neldi. Buna rağ-
men Allah dilesey-
di, birbirleriyle ça-
tışmazlardı. Ama 
Allah dilediğini ya-
par. 

2. 
254 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

    infak..edin=أ ْنِفق وا

ْقن اك مِْ..ِمَما ز  ر  =size..verdiğimiz..rızıktan    

ق ْبلِِ..ِمنِْ =önce    ِْي أْتِيِ ..أ ن =gelmezden    

ب ْيعِ ..لِ     gün=ي ْومِ  =alışverişin..olmadığı    

    içinde=فِيهِِ

لِ  لَة ِ..و  خ  =ve..hiçbir..dostluğun    

لِ  ِ..و 
ش ف اع ة   =ve..hiçbir..şefaatin    

ونِ  اْلك افِر      Kâfirler=و 

    ta..kendileridir=ه مِ 

ونِ   zalimlerin=الَظاِلم 

Ey müminler, ne 
alışverişin ne 
dostluğun ve ne 
de iltimasın söz-
konusu olmadığı 
gün gelmeden 
önce size verdi-
ğimiz rızıklardan 
Allah yolunda 
harcayın. Kâfir-
ler, zalimlerin ta 
kendileridirler. 

Ey iman edenler, 
size verdiğimiz rı-
zıklardan (sizi 
merzûk ettiğimiz 
nimetlerden) he-
nüz öyle bir gün 
gelmemişken baş-
kalarına dağıtın ki 
o gün ne kurtuluş 
için fidye var, ne 
dostluk var, ne de 
şefaat var. Kâfirle-
re gelince, işte ne-
fislerine zulmeden-
ler onlar.  

Ey iman eden-
ler, alış veri-
şin, dostluğun 
ve şefaatin 
olmadığı gün 
gelmezden 
evvel, size 
verdiğim rızık-
lardan infak 
edin. Kafirler 
işte zalimlerin 
kendileridir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Pazarlığın, 
dostluğun ve şefa-
atin geçerli olma-
yacağı bir Gün 
gelmeden önce si-
ze rızık olarak ba-
ğışladığımız şey-
lerden (Bizim yo-
lumuzda) harcayın. 
Ve bilin ki hakikati 
inkar edenler za-
limlerin ta kendile-
ridir. 

2. 
ه ِ,,لِ     Allah,,(ki)=اّلَل ِ,, 255 إِل َٰ =tanrı,,yoktur    

    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ

يُِّ     daima,,diridir=اْلح 

وم ِ اْلق يُِّ =koruyup,,yöneticidir    

ذ ه ِ,,لِ  ت أْخ  =O’nu,,tutmaz    

    ne,,bir,,uyuklama=ِسن ة ِ

لِ  ن ْوم ِ ,,و  =ve,,ne,,de,,uyku    ِ ل ه=O’nundur    

ا     ne,,varsa=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    

ا م      ve,,ne,,varsa=و 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =yerde    ِْن     kim=م 

ي ْشف عِ ,,لَِذيا,,ذ ا =şefaat,,edebilir    

    dışında=إِلَِ    kendisinin,,katında=ِعْند ه ِ

ا    bilir=ي ْعل مِ     O’nun,,izni=بِإِْذنِِهِ      olanı=م 

أ ْيِديِهمِْ,,ب ْينِ  =onların,,önünde    

ا م  ْمِ     ve,,olanı=و  ْلف ه      arkalarında=خ 

لِ  ي ِحيط ونِ ,,و  =kavrayamazlar    

    hiçbir,,şey=بِش ْيءِ 

ِعْلِمهِِ,,ِمنِْ =O’nun,,ilminden    

    dışında=إِلَِ

ا ش اء ِ ,,بِم  =kendisinin,,dilediğinin    

ِسعِ      kaplamıştır=و 

    O’nun,,Kürsüsü=ك ْرِسيُّه ِ

اتِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرض  ِ     ve,,yeri=و 

لِ  ي ئ ود ه ِ,,و  =O’na,,ağır,,gelmez    

اِ  م      onları,,koru(yup,,gözet)mek=ِحْفظ ه 

ه وِ      yücedir=اْلع ِليُِّ    O=و 

 büyüktür=اْلع ِظيمِ 

Allah O’dur ki 
kendisinden 
başka hiç bir ilah 
yoktur. Hayy ve 
Kayyum’dur. 
O’nu dalgınlık ve 
uyku tutmaz. 
Göklerde ve 
yerde ne varsa 
hepsi O’nundur. 
O’nun ilmi olma-
dan katında şe-
faat edecek 
kimdir? Önlerin-
de ve arkaların-
da ne varsa bilir. 
Dilediği kadarın-
dan başka 
O’nun ilminden 
hiç bir şey kav-
rayamazlar. Kür-
sisi gökleri ve 
yeri kaplamıştır. 
Onları koruyup 
gözetmek O’na 
ağırlık vermez. 
O, öyle ulu, öyle 
azametlidir. 

Allah öyle bir ilâh 
ki, O'ndan başka 
ilâh yok. Bâki; her 
an bütün hilkat 
üzerine hâkim ve 
kâim. Ne uyuklar, 
ne uyur. Göklerde, 
yerde ne varsa 
hep O'nun. Kim ta-
savvur edilebilir ki 
kalksın da izni ol-
maksızın O'nun 
yanında şefaat ey-
leyebilsin? 
Mahlûkâtın işledik-
lerini, işleyecekle-
rini bilir. Mahlûkâtı 
ise ilm-i ilâhîsinden 
ancak O'nun dile-
diğini kavrayabilir. 
İlmi bütün gökleri 
ve yeri kucaklar ve 
bunların nigehban-
lığı (bunları adem-
den sıyânet) Ken-
disine ağır gelmez. 
Yüksek, büyük an-
cak O (ancak 
Onun Zât-ı Kib-
riyâsı).  

Allah O´ndan 
başka hiçbir 
ilah yoktur. 
Hayy ve Kay-
yum´dur. O´nu 
dalgınlık ve 
uyku tutmaz. 
Göklerde ve 
yerde olanla-
rın hepsi de 
O´nundur. 
O´nun izni ol-
madan katın-
da şefaat 
edecek kim-
dir? Önlerinde 
ve arkalarında 
ne varsa bilir. 
Dilediği kada-
rından başka 
O´nun ilmin-
den hiçbir şey 
kavrayamaz-
lar. Kürsi´si 
gökleri ve yeri 
kaplamıştır. 
Onları koru-
yup gözetmek 
O´na ağırlık 
vermez. O, 
öyle ulu, öyle 
yücedir. 

Allah -O'ndan baş-
ka ilah yoktur-; Her 
zaman diridir, bü-
tün varlıkların ken-
di kendine yeterli 
yegane kaynağıdır. 
Ne uyuklama tutar 
O'nu, ne de uyku. 
Yeryüzünde ve 
göklerde ne varsa 
O'nundur. O'nun 
izni olmaksızın 
nezdinde şefaat 
edebilecek olan 
kimdir? O, insanla-
rın gözlerinin 
önünde olanı da, 
onlardan gizli tutu-
lanı da bilir; oysa O 
dilemedikçe insan-
lar O'nun ilminden 
hiçbir şey edine-
mez, hiçbir şey 
kavrayamazlar. 
O'nun sonsuz kud-
reti ve egemenliği 
gökleri ve yeri kap-
lar ve onların koru-
nup desteklenmesi 
O'na ağır gelmez. 
Gerçekten yüce ve 
büyük olan yalnız-
ca O'dur. 

2. 
256 .. اه ِإِْكرِ ..لِ  =zorlama..yoktur    

يِنِ ..فِي الد ِ =Dinde    

ت ب يَنِ ..ق دِْ =seçilip..belli..olmuştur    

ْشد ِ     doğruluk=الرُّ

ِِ ..ِمنِ  اْلغ ي  =sapıklıktan    ِْن     Kim=ف م 

    inkâr..edip=ي ْكف رِْ

    Tağut..(şeytan)ı=بِالَطاغ وتِِ

ي ْؤِمنِْ     Allah’a=بِاّلَلِِ    inanırsa=و 

    muhakkak..ki..o=ف ق دِِ

    yapışmıştır=اْست ْمس كِ 

ةِِ ثْق ىَِٰ    bir..kulpa=بِاْلع ْرو      sağlam=اْلو 

Dinde zorlama 
yoktur. Doğruluk 
ile sapıklık birbi-
rinden kesinlikle 
ayrılmıştır. Kim 
Tağut´u, azgınlı-
ğı reddederek 
Allah´a inanırsa 
kopması sözko-
nusu olmayan, 
sapasağlam bir 
kulpa yapışmış-
tır. Hiç kuşkusuz 
Allah herşeyi işi-
tir, herşeyi bilir. 

Dinde zorlamak 
yok (cebir yok). 
Reşâd ile dalâl ar-
tık ayrıldı. Kim put-
ları tanımaz da Al-
lah'a iman ederse, 
öyle sağlam bir 
râbıtaya tutunmuş 
olur ki kopmak mu-
tasavver değil. Al-
lah söylediklerinizi 
işitiyor, düşündük-
lerinizi biliyor. 

Dinde zorlama 
yoktur. Ger-
çekten hak, 
batıldan iyice 
ayrılmıştır. 
Tağut´u inkar 
edip, Allah´a 
inanan kimse 
kopmak bil-
meyen sağlam 
bir kulpa sa-
rılmıştır. Ve 
Allah, Se-
mi´dir, 
Alim´dir. 

Dinde zorlama yok-
tur. Artık doğru ile 
yanlış, birbirinden 
ayrılmıştır: O hal-
de, şeytani güçlere 
ve düzenlere (uy-
mayı) reddedenler 
ve Allah'a inanan-
lar, hiçbir zaman 
kopmayacak en 
sağlam mesnede 
tutunmuşlardır: Zi-
ra Allah her şeyi 
işitendir, her şeyi 
bilendir. 
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امِ ..لِ  اِ ..اْنِفص  ل ه  =kopmayan    

اّلَل ِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=و 

ِليمِ   bilendir=ع 

2. 
ِليُِّ    Allah=اّلَل ِ,, 257     dostudur=و 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananların    

مِْ ه      onları,,çıkarır=ي ْخِرج 

اتِِ,,ِمنِ  الظُّل م  =karanlıklardan    

ِرِ النُّو,,إِل ى =aydınlığa    

الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =kâfirlerin    

ه مِ      dostları,,da=أ ْوِلي اؤ 

    Tağuttur=الَطاغ وتِ 

مِْ ون ه      onları,,çıkarır,,(O,,da)=ي ْخِرج 

النُّورِِ,,ِمنِ  =aydınlıktan    

اِتِ ,,إِل ى الظُّل م  =karanlıklara    

ئِكِ  ابِ     İşte,,onlar=أ ول َٰ     halkıdır=أ ْصح 

ا    onlar=ه مِْ    ateş=النَاِرِ      orada=فِيه 

اِلد ونِ   ebedi,,kalacaklardır=خ 

Allah müminlerin 
dostu, kayırıcı-
sıdır. Onları ka-
ranlıklardan ay-
dınlığa çıkarır. 
Kâfirlerin dostları 
ise Şeytan ve 
yardakçılarıdır. 
Bunlar, onları 
aydınlıktan çıka-
rarak karanlıkla-
ra sokarlar. On-
lar, orada ebedi 
olarak kalmak 
üzere Cehen-
nemliktirler. 

Allah iman edenle-
rin velîsidir (görüp 
gözetleyicisidir = 
hâmisidir = yar-
dımcısıdır = 
zahîridir); onları 
karanlıktan nura 
çıkarır. Küfre sa-
panlara gelince, 
onların velileri de 
putlarıdır; kendile-
rini nurdan karan-
lıklara çıkarırlar. İş-
te bunlar ehl-i ce-
hennem ki orada 
ebediyyen kala-
caklar. 

Allah, inanan-
ların dostudur. 
Onları karan-
lıktan aydınlı-
ğa çıkarır. 
Küfredenlerin 
dostları ise 
Tağut´tur. On-
ları aydınlıktan 
karanlıklara 
çıkarırlar. İşte 
onlar ateş ya-
ranıdır. Onlar 
orada temelli 
kalacaklardır. 

Allah inanç sahip-
lerine yakındır, on-
ları koyu karanlık-
tan aydınlığa çıka-
rır; oysa hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlara yakınlık 
gösterenler onları 
aydınlıktan çıkarıp 
derin karanlığa iten 
şeytani güçlerdir: 
İçinde yaşayıp 
kalmak üzere ate-
şe mahkum olanlar 
da işte böyleleridir. 

2. 
258 .. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?    

اجَِ..الَِذي..إِل ى ح  =tartışanı    

اِهيمِ      İbrahim’le=إِْبر 

ب ِهِِ..فِي ر  =Rabbi..hakkında    

آت اه ِ..أ نِْ =kendisine..verdi..diye    ِ اّلَل=Allah    

ْلكِ      hükümdarlık=اْلم 

ق الِ ..إِذِْ =dediği..zaman    

اِهيمِ      İbrahim=إِْبر 

ب ِيِ      benim..Rabbim=ر 

ي ْحيِي..الَِذي =yaşatır    

ي ِميتِ      dedi=ق الِ     ve..öldürür=و 

    yaşatır=أ ْحيِي    ben..de=أ ن ا

أ ِميت ِ      deyince=ق الِ     ve..öldürürüm=و 

اِهيمِ      şüphesiz=ف إِنَِ    İbrahim=إِْبر 

    getirir=ي أْتِي    Allah=اّلَل ِ

    güneşi=بِالَشْمِسِ

ْشِرقِِ..ِمنِ  اْلم  =doğudan    

ا    sen..de..getir=ف أْتِِ     onu=بِه 

ْغِربِِ..ِمنِ  اْلم  =batıdan    

    şaşırıp..kaldı=ف ب ِهتِ 

ك ف ر ِ ..الَِذي =inkâr..eden..(o..adam)    

اّلَل ِ     Allah=و 

ي ْهِدي..لِ  =doğru..yola..iletmez    

 zalim=الَظاِلِمينِ     toplumu=اْلق ْومِ 

Allah kendisine 
iktidar verdi diye 
şımararak İbra-
him ile Rabbi 
hakkında tartış-
maya girişen 
adamı görmedin 
mi? İbrahim 
«Benim Rabbim, 
diriltebilen ve öl-
dürebilendir» 
deyince adam 
«Ben de diriltebi-
lir ve öldürebili-
rim» dedi. Bunun 
üzerine İbrahim 
«Allah güneşi 
doğudan getiri-
yor, sen de onu 
batıdan getir, 
bakalım» deyin-
ce o kâfir adam 
şaşırıp kaldı, 
söyleyecek söz 
bulamadı. Allah 
zalimleri hidaye-
te erdirmez. 

Bakmaz mısın o 
kimsenin hâline ki 
Allah kendisine 
hükümdarlık verdi-
ği için İbrahim ile 
mabudu hakkında 
mücadeleye (mü-
nakaşaya) kalktı? 
Hani, İbrahim ona 
"Benim mabudum 
O Kâdir-i Kayyûm 
ki diriltir ve öldürür" 
deyince, "Ben de 
öldürür ve dirilti-
rim" demişti. İbra-
him "Allah güneşi 
maşrıktan getiriyor, 
haydi sen de onu 
mağripten getir!" 
der demez o iman 
etmeyen herif do-
nakaldı. Allah nef-
sine zulmedenleri 
doğru yola çıkar-
maz.  

Allah kendisi-
ne mülk verdi-
ği için, Rabbı 
hakkında İb-
rahim ile tartı-
şanı görmedin 
mi? Hani 
Rabbım öldü-
ren ve diril-
tendir, deyince 
, o; ben de di-
riltir ve öldürü-
rüm, demişti. 
İbrahim: Allah 
güneşi doğu-
dan getirir. 
Haydi sen de 
onu batıdan 
getir, deyince 
o küfreden he-
rif, apışıp kal-
dı. Allah, za-
limler güruhu-
nu hidayete 
erdirmez. 

Sırf Allah kendisine 
hükümdarlık bağış-
ladığı için İbrahim 
ile Rabbi hakkında 
münakaşa eden o 
(hükümdar)dan 
haberin yok mu? 
Hani İbrahim: Rab-
bim hayat veren ve 
ölüm dağıtandır! 
demişti. Hükümdar 
cevap vermişti: 
Ben (de) hayat ve-
rir ve ölüm dağıtı-
rım! İbrahim: Allah 
güneşi doğudan 
doğdurur; öyleyse 
sen de batıdan 
doğdur! demişti. 
Bunun üzerine, ha-
kikati inkara şart-
lanmış olan o kişi 
hayretler içinde 
kaldı: Allah (bile bi-
le) zulüm işleyen 
toplumu hidayete 
erdirmez. 

2. 
    yahut=أ وِْ,, 259

ِذيك الَِ =şu,,kimse,,gibisini,,(görmedin,,mi),,ki    

رَِ     uğramıştı=م 

ق ْري ةِ ,,ع ل ىَِٰ =bir,,kasabaya    

ِهيِ  اِوي ة ِ    o,,kimse=و      duvarları=خ 

ا,,ع ل ىَِٰ وِشه  ع ر  =çatıları,,üstüne,,yığılmı

ş     ِق ال=demişti    َِٰأ نَى=nasıl    

ِذهِِ    diriltecek=ي ْحيِي     bunu=ه َٰ

    sonra=ب ْعد ِ    Allah=اّلَل ِ

اِ  ْوتِه      öldükten=م 

ات ه ِ     kendisini,,öldürüp=ف أ م 

    sene=ع امِ     yüz=ِمائ ة ِ    Allah,,(da)=اّلَل ِ

    sonra=ث مَِ
    dedi=ق الِ     diriltti=ب ع ث ه ِ 

    dedi=ق الِ     kaldın=ل بِثْت ِ     ne,,kadar=ك مِْ

بِثْتِ ل ِ =kaldım    ي ْوًما=bir,,gün    

    birazı,,kadar=ب ْعضِ     ya,,da=أ وِْ

    dedi,,(Allah)=ق الِ     bir,,günün=ي ْوم ِ 

    yüz=ِمائ ة ِ    kaldın=ل بِثْتِ     bilakis=ب لِْ

    bak=ف اْنظ رِْ    yıl=ع امِ 

ط ع اِمكِ ,,إِل ىَِٰ =yiyeceğine    

ابِكِ  ش ر      ve,,içeceğine=و 

,,ل مِْ
نَْهِ  ي ت س  =bozulmamış    ِْاْنظ ر     bak=و 

اِركِ ,,إِل ىَِٰ ِحم  =eşeğine    

ِلن ْجع ل كِ  seni,,kılalım,,diye,,(böyle,,yaptık=و 

    insanlar,,için=ِللنَاِس ِ    bir,,ibret=آي ةًِ    (

اْنظ رِْ اْلِعظ امِِ,,إِل ى    bak=و  =kemiklere    

    nasıl=ك ْيفِ 

ه ان نِْ ِشز  =onları,,birbiri,,üstüne,,koyuyor    

    onlara,,giydiriyoruz=ن ْكس وه ا    sonra=ث مَِ

    Bu,,işler=ف ل َما    et=ل ْحًماِ 

    ona=ل ه ِ    açıkça,,belli,,olunca=ت ب يَنِ 

    biliyorum=أ ْعل مِ     dedi=ق الِ 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Yahut altı üstüne 
gelmiş bir kasa-
baya uğrayan 
gibisini görmedin 
mi? “Allah bunu 
ölümünden son-
ra nasıl dirilte-
cek?” dedi. Bu-
nun üzerine Al-
lah onu yüz se-
ne ölü bıraktı, 
sonra diriltti. “Ne 
kadar kaldın?” 
dedi. O da “Bir 
gün veya bir 
günden de az 
kaldım” dedi. 
“Hayır, yüz yıl 
kaldın. Öyle iken 
yiyeceğine, içe-
ceğine bak he-
nüz bozulmamış. 
Bir de merkebine 
bak. Hem seni 
insanlara bir ib-
ret kılacağız. 
Kemiklere bak. 
Onları nasıl bir-
leştirip yerli yeri-
ne koyuyoruz?” 
dedi. Bu hal ona 
apaçık belli 
olunca: “Artık Al-
lah’ın her şeye 
kadir olduğunu 
biliyorum.” dedi. 

Yahut o kimsenin 
başından geçenin 
benzerini gördün 
mü ki: Altı üstüne 
gelmiş yatan, ıpıs-
sız bir şehre uğ-
ramıştı da, "Ölmüş 
gitmişken, bunu Al-
lah nasıl dirilte-
cek?" demişti. Bu-
nun üzerine Allah 
yüz sene müddetle 
kendisini öldürdü, 
sonra dirilterek "Ne 
kadar kaldın?" diye 
sordu. "Bir gün, 
yahut bir günden 
eksik kaldım" dedi. 
Allah buyurdu ki: 
"Öyle değil, yüz 
sene kaldın. Bak 
yiyeceğine, bak 
içeceğine, henüz 
bozul,mamış. Bak 
merkebine... Bun-
lar hep senin in-
sanlara karşı kud-
retimizin canlı âyeti 
olman içindir. Bak 
kemiklere ki onları 
birbirleri üzerine 
nasıl kaldırıyoruz, 
sonra da nasıl on-
lara et giydiriyo-
ruz?" Artık bu su-
retle hak kendine 
âşikâr olunca "Al-
lah'ın herşeye 
kâdir olduğunu 
şimdi biliyorum" 
dedi. 

Yahut altı üs-
tüne gelmiş bir 
kasabaya uğ-
rayan kimse 
gibisini gör-
medin mi? Al-
lah, bunu 
ölümünden 
sonra nasıl di-
riltecek? dedi. 
Bunun üzerine 
Allah, onu yüz 
sene ölü bı-
raktı, sonra di-
riltti. Na kadar 
kaldın? dedi. 
O da: Bir gün 
veya bir gün-
den daha az 
kaldım, dedi. 
Hayır, yüz yıl 
kaldın. Öyle 
iken yiyeceği-
ne içeçeğine 
bak; henüz 
bozulmamış, 
bir de merke-
bine bak. Hem 
seni insanlara 
bir ibret kıla-
cağız. Kemik-
lere bak, onla-
rı nasıl birleşti-
rip yerli yerine 
koyuyor ve 
sonra onlara 
nasıl et giydi-
riyoruz? dedi. 
Bu hal ona 
apaçık belli 
olunca: Artık 
Allah´ın her-
şeye Kadir ol-
duğunu biliyo-
rum, dedi. 

Yoksa (ey insanoğ-
lu, sen,) halkının 
terk ettiği, çatıları 
yıkılıp harap olmuş 
(virane) bir kasa-
badan geçen (ve): 
Allah bütün bunları 
öldükten sonra na-
sıl diriltebilirmiş? 
diyen o kişi (ile ay-
nı fikirde) misin? 
Bunun üzerine Al-
lah, onu yüzyıl süre 
ile ölü bırakmış ve 
sonra tekrar hayata 
döndürerek sor-
muştu: Bu halde ne 
kadar kaldın? O 
da: Bu halde bir 
gün veya bir gün-
den biraz daha az 
bir süre kaldım di-
ye cevap vermişti. 
(Allah): Hayır dedi, 
bu halde bir yüzyıl 
kaldın! Yiyeceğine 
ve içeceğine bak -
geçen yıllar onları 
bozmamış- ve 
eşeğine bak! (Biz 
bütün bunları) in-
sanlara bir ibret 
olman için (yaptık). 
Birde şu (insanların 
ve hayvanların) 
kemiklerine bak -
onları nasıl birleşti-
rip et ile örttüğü-
müzü düşün! (Bü-
tün bunlar) ona 
açıklanınca, (Şim-
di) öğrendim ki de-
di, Allah her şeye 
kadirdir! 
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2. 
إِذِْ.. 260     demişti=ق الِ     bir..zaman=و 

اِهيمِ  ب ِِ    İbrahim=إِْبر      Rabbim=ر 

    nasıl=ك ْيفِ     bana..göster=أ ِرنِي

ِ     dirilttiğini=ت ْحيِي ْوت ىَٰ     ölüleri=اْلم 

    dedi..(Allah)=ق الِ 

ل مِْ ..أ و 
ت ْؤِمْنِ  =yoksa..inanmadın..mı    

    dedi..ki..(İbrahim)=ق الِ 

ِكنِْ    Hayır..(inandım)=ب ل ىَِٰ ل َٰ     fakat=و 

ئِنَِ     tatmin..olması..için=ِلي ْطم 

يِ ق ْلبِِ =kalbimin     ِق ال=dedi    

ذِْ     dördünü=أ ْرب ع ةًِ    o..halde..tut=ف خ 

الَطْيرِِ..ِمنِ  =kuşlardan    

ْره نَِ     kendine=إِل ْيكِ     onları..alıştır=ف ص 

    üzerine=ع ل ىَِٰ    koy=اْجع لِْ    sonra=ث مَِ

ب لِ     her=ك ل ِِ     dağın=ج 

ْزًءاجِ     onlardan=ِمْنه نَِ =bir..parça    

    sonra=ث مَِ

    onları..(kendine)..çağır=اْدع ه نَِ

    sana..gelecekler=ي أْتِين كِ 

اْعل مِْ    koşarak=س ْعيًاِ      bil..ki=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

    daima..üstün=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Hani İbrahim: 
“Rabbim, ölüleri 
nasıl dirilttiğini 
bana göster” de-
yince “İnanmıyor 
musun?” demiş-
ti. O da “Hayır 
öyle değil, ama 
kalbim iyice 
mutmain olsun” 
demişti. “Öyley-
se dört çeşit kuş 
al, onları kendi-
ne alıştır. Sonra 
her dağ başına 
onlardan birer 
parça koy. Sonra 
onları çağır. Ko-
şarak sana gelir-
ler. Ve bil ki 
şüphesiz Allah 
Aziz’dir, Ha-
kim’dir. 

Hani, İbrahim "Yâ 
Rabbi! Ölüleri nasıl 
diriltiyorsun, bana 
göster!" demişti. 
Allah "Sen yoksa 
inanmadın mı?" 
buyurunca, "Evet 
inandım, lâkin kal-
bimin itminan bul-
ması için" dedi. Al-
lah buyurdu ki: 
"Kuşlardan dört 
tanesini al, kendi-
ne yaklaştırıp iyice 
gördükten sonra, 
parçalara ayır, her 
dağ başına bir 
parçasını bırak. 
Daha sonra, onları 
çağır. Sana koşa 
koşa gelsinler. Sen 
de Allah'ın azîz ol-
duğunu, hakîm ol-
duğunu bil". 

Hani İbrahim: 
Rabbım, ölüle-
ri nasıl diriltti-
ğini bana gös-
ter, deyince. 
İnanmıyor 
musun? de-
mişti. O da: 
Hayır öyle de-
ğil, ama kal-
bim iyice 
mutmain ol-
sun, demişti. 
Öyleyse dört 
çeşit kuş al; 
onları kendine 
alıştır, sonra 
her dağ başı-
na onlardan 
birer parça 
koy. Sonra on-
ları, çağır, ko-
şarak sana 
gelirler. Ve bil 
ki şüphesiz Al-
lah, Aziz´dir, 
Hakim´dir. 

Hani İbrahim, Ey 
Rabbim! Ölüye na-
sıl hayat verdiğini 
bana göster! de-
mişti. O da, Yoksa 
inancın yok mu? 
diye sormuştu. (İb-
rahim) cevap ver-
mişti: Hayır, ama 
(görmeme izin ver) 
ki kalbim tamamen 
mutmain olsun. 
Öyleyse demişti Al-
lah, Dört kuş al ve 
onlara sana itaat 
etmeyi öğret; sonra 
onları (etrafındaki) 
her tepeye ayrı ayrı 
sal; sonra da çağır: 
uçarak sana gele-
cekler. Bil ki Allah 
her şeye kadirdir, 
hikmet sahibidir. 

2. 
261 ,, ث لِ      durumu=م 

ي ْنِفق ونِ ,,الَِذينِ  =infak,,edenlerin    

مِْ ال ه      mallarını=أ ْمو 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ث لِِ     durumu,,gibidir=ك م 

بَةِ      veren=أ ْنب ت تِْ    bir,,tohumun=ح 

ْبعِ  ن ابِلِ     yedi=س      başak=س 

ك ل ِِ,,فِي =her     ِس ْنب ل ة=başağında    

    yüz=ِمائ ة ِ
بَة ِ  اّلَل ِ    tohum=ح      Allah=و 

اِعفِ      kat,,kat,,verir=ي ض 

نِْ ي ش اء ِ ,,ِلم  =dilediğine    ِ اّلَل     Allah(ın)=و 

اِسعِ      geniştir,,(lütfu)=و 

ِليمِ   bilendir,,(O)=ع 

Mallarını Allah 
yolunda harca-
yanların durumu, 
her başağı yüz 
taneli yedi başak 
veren bir tohum 
tanesine benzer. 
Allah dilediğine 
kat kat verir. Al-
lah´ın lütfu ge-
niştir, O herşeyi 
bilir. 

Allah yolunda mal-
larını dağıtanların 
hâli, toprağa atılan 
o daneye benzer 
ki, her başağı yüz 
daneli olmak üze-
re, yedi başak çı-
karır. Allah diledi-
ğine kat kat verir. 
Allah'ın rahmeti 
geniş, ilmi nâmü-
tenâhîdir. 

Mallarını Allah 
yolunda infak 
edenlerin du-
rumu, her ba-
şağında yüz 
tane olmak 
üzere yedi ba-
şak veren ta-
nenin durumu 
gibidir. Allah, 
dilediğine kat 
kat verir. Ve 
Allah, Vasi´dir, 
Alim´dir. 

Allah yolunda mal-
larını harcayanların 
durumu, kendisin-
den yedi başak çı-
kan ve her başakta 
yüz tane bulunan 
bir buğday tohu-
muna benzer: Allah 
dilediğine kat kat 
verir; ve Allah her 
şeyi kuşatan, her 
şeyi bilendir. 

2. 
262 .. ي ْنِفق ونِ ..ِذينِ الَِ =infak..edip..de    

مِْ ال ه      mallarını=أ ْمو 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ي تْبِع ونِ ..لِ     sonra=ث مَِ =ardından    

ا أ ْنف ق وا..م  =verdiklerinin    

نًّا     başa..kakmayan=م 

لِ  أ ذًىِ ..و  =ve..eziyet..etmeyenlerin    

مِْ ه مِْ    vardır=ل ه      ödülleri=أ ْجر 

ب ِِهمِْ    katında=ِعْند ِ     Rableri=ر 

لِ  ْوفِ ..و  خ  =korku..yoktur    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

لِ  ن ونِ ..ه مِْ..و  ي ْحز  =ve..onlar..üzülmeyec

eklerdir 

Mallarını Allah 
yolunda harca-
dıktan sonra sa-
dakalarını başa 
kakmayanlar, 
onur kırma aracı 
olarak kullanma-
yanlar, sadaka-
larının mükafatı-
nı Allah katında 
alacaklardır. On-
lar için korku ve 
üzülmek de söz-
konusu olmaya-
caktır. 

O kimseler ki Allah 
yolunda mallarını 
dağıtırlar, sonra 
verdiklerinin arka-
sından başa kak-
mayı, hatır incit-
meyi reva görmez-
ler. Bunların Rab-
bü’l-âlemîn yanın-
da ecirleri olduktan 
başka kendileri için 
ne korku var, ne 
de acı görecekler. 

Mallarını Allah 
yolunda infak 
edip de, sonra 
infak ettikleri 
şeyin ardın-
dan başa 
kakmayan ve 
eziyet etme-
yenlerin mü-
kafaatı, Rabb-
ları katındadır. 
Onlara korku 
yoktur. Ve 
mahzun da 
olacak değil-
lerdir. 

Allah yolunda mal-
larını harcayan ve 
sonra iyiliklerini 
başa kakıp (muh-
taç kişinin duygula-
rını) inciterek (bu) 
harcamalarının de-
ğerini düşürmeyen-
ler mükafatlarını 
Rableri katında bu-
lacaklar; onlar için 
artık ne korku var-
dır, ne de üzüntü. 

2. 
263 ,,     bir,,söz,,(söylemek)=ق ْولِ 

وفِ  ْعر      güzel=م 

ة ِ ْغِفر  م  ْيرِ     ve,,affetmek=و      iyidir=خ 

د ق ةِ ,,ِمنِْ ص  =sadakadan    

ا     eziyet=أ ذًىِ     peşinden,,gelen=ي تْب ع ه 

اّلَل ِ     zengindir=غ نِيِ     Allah=و 

ِليمِ   halimdir=ح 

Tatlı söz ve 
hoşgörü, peşin-
den başa kakma 
ve onur kırma 
gelen sadaka-
dan daha iyidir. 
Allah´ın hiçbir 
şeye ihtiyacı 
yoktur, O Halim-
dir. 

Arkasından kalb 
yıkması gelecek 
sadakadansa tatlı-
lıkla savmak ve is-
teyeni hoş görmek 
hayırlı olur. Allah 
ganîdir, halîmdir. 

Bir tatlı dil, bir 
af, peşinden 
eziyet gelecek 
sadakadan 
daha hayırlı-
dır. Ve Allah 
Gani´dir, Ha-
lim´dir. 

Gönül alıcı bir söz 
ve başkasının ek-
siğini gizlemek, 
peşinden incitme-
nin geldiği bir yar-
dımdan daha ha-
yırlıdır; ve Allah 
Kendine yeterlidir, 
tahammül (hilm) 
Sahibidir. 

2. 
264 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey    

ن وا..الَِذينِ  آم  =iman..edenler    

ت ْبِطل وا..لِ  =boşa..çıkarmayın    

د ق اتِك مِْ     sadakalarınızı=ص 

ن ِِ     başa..kakmak=بِاْلم 

اْْل ذ ىَِٰ     ve..eziyet..etmekle=و 

    infak..eden=ي ْنِفقِ     gibi=ك الَِذي

ال ه ِ     gösteriş..için=ِرئ اءِ     malını=م 

    insanlara=النَاِسِ

لِ  ي ْؤِمنِ ..و  =inanmayan    ِِبِاّلَل=Allah’a    

اْلي ْومِِ     ahiret=اْْلِخِرِ     ve..gününe=و 

ث ل ه ِ     öylesinin..durumu=ف م 

ث لِِ انِ     benzer..ki=ك م  ْفو      şu..kayaya=ص 

ل ْيهِِ ابِ     üzerinde..bulunan=ع      toprak=ت ر 

اب ه ِ     ona..isabet..ettiğinde=ف أ ص 

ابِلِ      bir..sağnak..(yağmur)=و 

ك ه ِ     onu..bırakır=ف ت ر 

ْلدًاِ      sert..bir..taş..halinde=ص 

ونِ ..لِ  ي ْقِدر  =(Böyleleri)..elde..edemezler    

ْيءِ شِ ..ع ل ىَِٰ =bir..şey    

Ey müminler, 
tıpkı Allah´a ve 
Ahiret gününe 
inanmadıkları 
halde başkaları-
na gösteriş ol-
sun diye malları-
nı harcayanların 
yaptıkları gibi, 
sadakalarınızı 
başa kakarak ve 
onur kırma aracı 
haline getirerek 
boşa çıkarma-
yın. Böylesi, sa-
ğanak halindeki 
bir yağmura tutu-
lunca, çır çıplak 
kalan toprakla 
örtülü bir kayaya 
benzer. Bunlar 
yaptıkları iyilik-
ten hiçbir şey el-
de edemezler. 
Allah kâfir toplu-
luğu doğru yola 
iletmez. 

Ey iman edenler! 
Sakın sizler de -
Allah'a ve âhiret 
gününe inanmadı-
ğı halde insanlara 
gösteriş için malını 
dağıtan kimse gibi- 
başa kakarak, gö-
nül yıkarak sada-
kalarınızı yazık 
etmeyin. O kimse-
nin hâli tıpkı o ka-
ya gibidir ki, üze-
rinde toprak var-
ken, şiddetli bir 
sağnak inerek 
yapyalçın bırakır. 
Böyleleri kazandık-
larından bir şey el-
de edemezler. Al-
lahu Zülcelâl kâfir-
leri doğru yola çı-
karmaz. 

Ey iman eden-
ler; Allah´a ve 
ahiret gününe 
inanmayıp, in-
sanlara göste-
riş için malını 
harcayan kim-
se gibi sada-
kalarınızı başa 
kakma ve ezi-
yet etmekle 
heder etme-
yin, O gösteriş 
yapanın hali; 
üzerinde top-
rak bulunan 
kayanınki gi-
bidir. Şiddetli 
bir yağmur 
isabet ettiğnde 
onu katı bir 
taş halinde bı-
rakır. Onlar 
kazandıkların-
dan hiç bir şey 
elde edemez-
ler. Allah kafir-
ler güruhunu 
hidayete er-
dirmez. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Servetini 
gösteriş ve övgü 
için harcayan, Al-
lah'a ve Ahiret Gü-
nü'ne inanmayan 
kişinin yaptığı gibi, 
iyiliğinizi başa ka-
karak ve (muhtaç 
kimsenin duygula-
rını) inciterek yar-
dımlarınızı değer-
siz hale sokmayın: 
Onun hali, üzerin-
de (biraz) toprak 
bulunan yumuşak 
bir kayanın hali gi-
bidir, bir sağanak 
vurunca onu sert 
ve çıplak bırakıve-
rir. Bu gibilerin, 
yaptıkları (hayırlı) 
işlerinden hiçbir 
kazançları olmaz: 
zira Allah, hakikati 
reddeden bir top-
lumu hidayete er-
dirmez. 
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ك س ب واِ ..ِمَما =kazandıklarından    

اّلَل ِ     Allah=و 

ي ْهِدي..لِ  =doğru..yola..iletmez    

 kâfir=اْلك افِِرينِ     toplumu=اْلق ْومِ 

2. 
265 ,, ث لِ  م      durumu,,da=و 

ي ْنِفق ونِ ,,الَِذينِ  =infak,,edenlerin    

مِ  ال ه      kazanmak=اْبتِغ اءِ     mallarını=أ ْمو 

اتِِ ْرض      Allah’ın=اّلَلِِ    rızasını=م 

ت ثْبِيتًا     ve,,kökleştirmek,,için=و 

أ ْنف ِسِهمِْ,,ِمنِْ =kendilerindekini,,(imanı)    

ث لِِ نَةِ     benzer=ك م      bir,,bahçeye=ج 

ة ِ ْبو      tepe,,üzerinde,,bulunan=بِر 

ا اب ه  ابِلِ     değince=أ ص      bol,,yağmur=و 

ا    veren=ف آت تِْ     ürününü=أ ك ل ه 

    eğer=ف إِنِْ    iki,,kat=ِضْعف ْينِِ

ا,,ل مِْ ي ِصْبه  =değmese,,bile    

ابِلِ  ِ    yağmur=و 
    çisinti,,olur=ف ط ل  

اّلَل ِ     Allah=و 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görmektedir=ب ِصيرِ 

Buna karşılık 
mallarını Allah´ın 
rızasını elde et-
mek ve gönülle-
rindeki imanı pe-
kiştirmek için 
harcayanların 
durumu da yük-
sekçe bir tepe-
deki bol yağmur 
alarak ürünlerini 
iki kat olarak ve-
ren ve bol yağ-
mur görmediğin-
de de mutlaka 
çisinti gören ve-
rimli bir bahçe 
gibidir. Hiç kuş-
kusuz ne yapar-
sanız Allah onu 
bilir. 

Mallarını Allah'ın 
rızasını dilemek ve 
ruhlarındaki imanı 
teyid eylemek (di-
lemek ve nefislerini 
iman üzerinde 
sâbit bulundurmak) 
için verenlerin hâli 
ise, bir tepe üze-
rinde bulunan o 
bahçeye benzer ki 
zeminine kuvvetli 
sağnaklar dokunur 
da meyvasını iki 
kat verir. Şayet 
sağnaklar olmazsa 
hafif yağmur doku-
nur. Allahu Zülcelâl 
işlediklerinizi görü-
yor.  

Allah´ın rıza-
sını kazanmak 
ve kalblerin-
dekini sağlam-
laştırmak için 
mallarını infak 
edenlerin hali, 
bir tepedeki 
güzel bir bah-
çenin haline 
benzer. Kuv-
vetli bir sağa-
nak düşünce; 
yemişlerini iki 
kat verir. Bol 
yağmur yağ-
masa bile bir 
çisenti bulunur 
ve Allah işle-
diklerinizi gö-
rür. 

Servetlerini Allah'ın 
rızasını kazanmak 
arzusuyla ve kal-
ben mutmain ola-
rak harcayanların 
durumu (ise), ve-
rimli topraklar üze-
rindeki bahçe gibi-
dir: Bir sağanak vu-
rur, bu sayede 
ürün iki misli artar; 
sağanak olmadığı 
zaman da hafif 
yağmur (düşer 
oraya). Ve Allah 
yaptığınız her şeyi 
görür. 

2. 
دُِّ.. 266 د ك مِْ    ister..mi..ki=أ ي و      biriniz=أ ح 

ت ك ونِ ..أ نِْ =olmasını    ِ ل ه=kendisinin    

نَة ِ     bir..bahçesi=ج 

ن ِخيلِ ..ِمنِْ =hurmalardan    

أ ْعن ابِ      ve..üzümlerden=و 

ا..ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

ا..ل ه ِ فِيه  =içinde..bulunan    

ك ل ِِ..ِمنِْ =her..çeşit    ِِات ر      meyvası=الثَم 

اب ه ِ أ ص      kendisine..geldiğinde=و 

    ihtiyarlık=اْلِكب رِ 

ل ه ِ يَة ِ..و  ذ ر ِ =ve..çocuklarının..bulunduğu    

ع ف اءِ  ا    aciz=ض  اب ه      isabet..etsin=ف أ ص 

ارِ      birden..bir..kasırga=إِْعص 

    ateşli=ن ارِ     onlara=فِيهِِ

ق ْتِ      yakıp..kül..etsin=ف اْحت ر 

ِلكِ      açıklıyor=ي ب ي ِنِ     böylece=ك ذ َٰ

    ayetleri=اْْلي اتِِ    size=ل ك مِ     Allah=اّلَل ِ

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ

ونِ   düşünürsünüz=ت ت ف َكر 

İçinizden biri is-
ter mi ki, altın-
dan ırmaklar 
akan bir hurma 
ve üzüm bağı 
olsun, bağda her 
türlü meyve 
ağacı bulunsun 
ve hayli yaşlan-
mış olduğu hal-
de bakıma muh-
taç çocukları 
varken bu bağ 
ansızın esen bir 
samyeline tutula-
rak yanıp kül ol-
sun. İşte Allah, 
düşünürsünüz 
diye size ayetle-
rini böyle açık 
açık anlatıyor. 

Acaba içinizden bi-
ri arzu eder mi ki, 
altından ırmakları 
akan hurmalık, 
bağlık bir bahçesi 
olsun, içinde ken-
disi için mahsulün 
her türlüsü bulun-
sun; sonra, üzerine 
ihtiyarlık çökmüş 
ve çocukları henüz 
kudretsiz iken 
alevli bir kasırga 
isabet ederek bah-
çesi yansın? İşte 
düşünür, ibret alır-
sınız diye Allahu 
Zülcelâl âyetlerini 
sizlere böyle açık 
açık bildiriyor.  

Biriniz ister mi 
ki; hurmalar-
dan ve üzüm-
lerden bir 
bahçesi olsun, 
altından ır-
maklar aksın, 
içinde her çe-
şit meyve bu-
lunsun da; 
kendisi ihtiyar-
lamış, çocuk-
ları da güçsüz 
kalmışken; 
bahçesi ateşli 
bir kasırga ile 
yanıversin. 
Düşünesiniz 
diye Allah, si-
ze ayetlerini 
böyle açıklar. 

Sizden biriniz, için-
den ırmaklar akan 
ve çeşit çeşit mey-
ve ile dolu bir hur-
ma ve asma bah-
çesine sahip olma-
yı -ama sonra da 
sadece (bakıma 
muhtaç) zayıf ço-
cuklarıyla yaşlılığa 
terkedilmeyi- ve 
sonra kızgın bir 
kasırganın bahçe-
ye isabet edip onu 
tamamen kasıp 
kavurmasını ister 
mi? Belki düşünür-
sünüz diye Allah 
mesajlarını size 
böylece açıklar. 

2. 
267 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey    

ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edenler    

    infak,,edin=أ ْنِفق وا

ط ي ِب اتِِ,,ِمنِْ =iyilerinden    

ا ْبت ِ,,م  مِْك س  =kazandıklarınızın    

ِمَما ْجن ا,,و  أ ْخر  =ve,,çıkardığımız    

اْْل ْرِض ِ,,ِمنِ     sizin,,için=ل ك مِْ =yerden    

لِ  وا,,و  ت ي َمم  =kalkışmayın    

بِيثِ  ِمْنه ِ,,اْلخ  =kötü,,şeyleri    

    sadaka,,vermeye=ت ْنِفق ونِ 

ل ْست مِْ بِآِخِذيهِِ,,و  =kendiniz,,alamayacağın

ız    َِوا,,أ نِْ,,إِل ت ْغِمض  =göz,,yummadan    

وا    ondan=فِيِهِ  اْعل م      Bilin,,ki=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

ِميد ِ    zengindir=غ نِيِ   övülmüştür=ح 

Ey müminler, 
kazandıklarını-
zın temiz ve kali-
teli olanları ile 
sizin için toprak-
tan yetiştirdikle-
rimizden sadaka 
verin, sakın 
kendiniz göz 
yummadan al-
mayacağınız, 
adi ve kalitesi 
bozuk şeyleri 
vermeye kalkış-
mayın. İyi bilin ki 
Allah´ın hiçbir 
şeye ihtiyacı 
yoktur, övülmek 
O´na mahsustur. 

Ey iman edenler! 
Hem kendi kazan-
dıklarınızın, hem 
sizler için yerden 
çıkardıklarımızın 
pâk olanlarından 
dağıtın. Yoksa öyle 
fena olanlarını 
vermeğe kalkış-
mayın ki başkala-
rına verirsiniz de 
kendiniz göz 
yummadıkça al-
mazsınız. Hem 
şunu bilin ki Allah 
bütün mahlûkâtın-
dan müstağni, bü-
tün mahlûkâtı O'na 
hamde borçlu.  

Ey iman eden-
ler; kazandık-
larınızın iyiler-
den ve size 
yerden çıkar-
dıklarımızdan 
infak edin. 
Kendiniz göz 
yummadan 
alıcısı olmadı-
ğınız bayağı 
şeyleri verme-
ye yeltenme-
yin. Ve bilin ki; 
Allah, Ga-
ni´dir, Ha-
mid´dir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Kazandığı-
nız güzel şeylerden 
ve topraktan sizin 
için bitirdiğimiz 
(ürünler)den baş-
kaları için harcayın; 
ama harcamak 
için, size verildiğin-
de küçümser şekil-
de bakışlarınızı çe-
virmeden kabul 
etmeyeceğiniz ba-
yağı şeyleri seç-
meyin. Ve bilin ki 
Allah kendine ye-
terlidir, her zaman 
övgüye layık olan-
dır. 

2. 
268 ..     Şeytan=الَشْيط انِ 

    fakirliği=اْلف ْقرِ     size..vaad..eder=ي ِعد ك مِ 

ك مِْ ر  ي أْم      ve..size..emreder=و 

اِءِ      çirkin..şeyleri..yapmayı=بِاْلف ْحش 

اّلَل ِ     size..vadediyor=ي ِعد ك مِْ    Allah..ise=و 

ْغِفرِ  ةًِم  =bağışlama    

    kendi..tarafından=ِمْنه ِ

ف ْضًَلِ      ve..lütuf=و 

اّلَل ِ     Şüphesiz..Allah’ın=و 

اِسعِ      geniştir..(lütfu)=و 

ِليمِ   bilendir..(O)=ع 

Şeytan fakirlikle 
korkutarak size 
cimriliği, kötülük 
işlemeyi emre-
der. Oysa Allah 
size kendi katın-
dan bağışlama 
ve bol nimet va-
adeder. Allah´ın 
lütfu geniştir, O 
herşeyi bilir. 

Şeytan sizleri sefa-
letle korkutarak 
bîçâreleri gözet-
memeye teşvik 
ediyor. Allahu Zül-
celâl ise hayrınıza 
karşı sizlere gufran 
va'd buyuruyor, ke-
rem va'd buyuru-
yor. Allah'ın rah-
meti geniş, ilmi 
nâmütenâhî.  

Şeytan sizi fa-
kirlik ile korku-
tarak, çirkin 
şeyleri emre-
der. Allah ise 
size mağfiret 
ve bolluk vaa-
deder. Allah, 
Vasi´dir, 
Alim´dir. 

Şeytan sizi fakirlik 
ihtimali ile korkutur 
ve cimriliği telkin 
eder. Oysa Allah, 
size bağışlamasını 
ve lütfunu vaad 
eder: Allah kudret 
ve egemenlikte sı-
nırsızdır, her şeyi 
bilendir. 

2. 
ة ِ    verir=ي ْؤتِي,, 269     Hikmeti=اْلِحْكم 

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    ِْن م      kimseye=و 

ة ِ    verilen=ي ْؤتِ      Hikmet=اْلِحْكم 

وتِيِ ,,ف ق دِْ
أ  =verilmiştir    ْيًرا     hayır=خ 

ثِيًراِ  ا    çok=ك  م  ي ذََكرِ ,,و  =bunu,,anlamaz    

    başkası=إِلَِ

اْْل ْلب ابِِ,,أ ول و =akıl,,sahiplerinden 

O hikmeti diledi-
ğine verir. Kime 
hikmet verilmiş-
se ona çok ha-
yırlı birşey veril-
miş demektir. 
Bunu ancak akıl 
sahipleri düşü-
nüp anlayabilir-
ler. 

Hikmeti dilediğine 
verir. Kime de 
hikmet verilmişse 
ona çok hayır ve-
rilmiş demektir. İş-
te bu hakikatleri 
ancak idrâki olan-
lar düşünebilir. 

Hikmeti diledi-
ğine verir. Ki-
me de hikmet 
verilmişse 
şüphesiz ki, 
ona pek çok 
hayır verilmiş-
tir. Bunu an-
cak akıl sahib-
leri anlar. 

Dilediğine hikmet 
bağışlar ve her ki-
me hikmet bağış-
lanmışsa doğrusu 
ona en büyük ser-
vet verilmiş demek-
tir. Ama derin kav-
rayış sahipleri dı-
şında kimse bunu 
düşünüp anlaya-
maz. 

2. 
270 .. ا م  أ ْنف ْقت مِْ..و  =ne..infak..ederseniz    

ق ةِ ن ف ِ..ِمنِْ =nafaka..olarak    ِْأ و=veya    

Verdiğiniz her 
nafakayı, adadı-
ğınız her adağı 
kuşku yok ki, Al-

Malınızı nereye ve-
rirseniz, yahut na-
sıl bir adak adar-
sanız, şüphe yok, 

Nafakadan ne 
harcadınız ise 
veya adaktan 
ne adadınız-

Çünkü, başkaları 
için her ne harcar-
sanız ve neyi (har-
camak için) adar-
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    ne..adarsanız=ن ذ ْرت مِْ

ن ذْرِ ..ِمنِْ =adak..olarak    َِف إِن=şüphesiz    

    Allah=اّلَل ِ
ه ِ      onu..bilir=ي ْعل م 

ا م      zalimler..için=ِللَظاِلِمينِ     yoktur=و 

ارِ ..ِمنِْ أ ْنص  =hiçbir..yardımcı 

lah bilir. Zalimler 
için bir yardımcı 
yoktur. 

Allah onu bilir. 
Zâlimlerin (verme-
si, adaması, yo-
lunda olmayanla-
rın) imdadına yeti-
şecekler yok.  

sa; şüphesiz 
ki Allah onları 
bilir. Zulme-
denlerin hiç 
yardımcıları 
yoktur. 

sanız, Allah onu 
mutlaka bilir. Ve 
(hayırda bulunmayı 
engelleyerek) zu-
lüm işleyenler, 
kendilerine yardım 
edecek kimse bu-
lamazlar. 

2. 
271 ,, ت ْبد وا,,إِنِْ =açıktan,,verirseniz    

    sadakaları=الَصد ق اتِِ

    bu=ِهي ِ     ne,,güzeldir=ف نِِعَما

إِنِْ     onları,,gizler=ت ْخف وه ا    eğer=و 

ت ْؤت وه ا     ve,,verirseniz=و 

اءِ  وِ     fakirlere=اْلف ق ر      bu=ف ه 

ْيرِ  ْمِ     daha,,iyidir=خ      sizin,,için=ل ك 

ف ِرِ  ي ك      sizin=ع ْنك مِْ    ve,,kapatır=و 

س ي ِئ اتِك ْمِ ,,ِمنِْ =günahlarınızdan,,bir,,kısmı

nı    ِ اّلَل     Allah=و 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızdan    

بِيرِ   haberdardır=خ 

Eğer sadakaları 
açıktan verirse-
niz bu güzeldir. 
Şayet onları 
kimse görmeden 
fakirlere verirse-
niz bu sizin için 
daha hayırlıdır 
ve bu, birkısım 
günahlarınızın 
silinmesine vesi-
le olur. Allah 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Sadakalarınızı 
açıkta verirseniz 
bu, güzel bir hare-
ket; yok, onları giz-
ler de fukaraya öy-
le sunarsanız sizin 
için bu daha iyi. 
Başkaca günahla-
rınızın kefareti 
olur. Allahu Zül-
celâl'in bütün işle-
diklerinizden habe-
ri var.  

Sadakaları 
açıktan verir-
seniz ne gü-
zel. Eğer onla-
rı gizler de fa-
kirlere öyle ve-
rirseniz bu, si-
zin için daha 
hayırlıdır. Ve 
onunla günah-
larınızdan bir 
kısmını yarlı-
ğar. Allah, her 
ne yaparsanız 
haberdardır. 

Yardımları açıktan 
yapmanız güzeldir; 
ama muhtaca gizli-
ce vermeniz sizin 
için daha hayırlı 
olur ve günahları-
nızın bir kısmını 
bağışlatır. Allah 
yaptığınız her şey-
den haberdardır. 

2. 
272 .. ل ْيكِ     değildir=ل ْيسِ      senin..üzerine=ع 

    onları..hidayet..etmek=ه د اه مِْ

ِكنَِ ل َٰ     Allah’tır=اّلَل ِ    fakat=و 

    doğru..yola..ileten=ي ْهِدي

نِْ ي ش اء ِ ..م  =dilediğini    

ا م  ت ْنِفق وا..و  =verdiğiniz    

ْيرِ ..ِمنِْ خ  =her..hayır    

ْمِ      kendiniz..içindir=ف ِِل ْنف ِسك 

ا م  ت ْنِفق ونِ ..و  =infak..edersiniz    

    kazanmak..için=اْبتِغ اءِ     ancak=إِلَِ

ْجهِِ     Allah’ın=اّلَلِِ     rızasını=و 

ا م  ت ْنِفق وا..و  =verdiğiniz    

ْيرِ ..ِمنِْ خ  =her..hayır    

فَِ     size=إِل ْيك مِْ    tastamam..verilir=ي و 

أ ْنت مِْ     ve..siz=و 

ونِ ..لِ  ت ْظل م  =asla..zulmedilmez 

Onları doğru yo-
la getirmek sana 
düşmez, ancak 
Allah dilediğini 
doğru yola iletir. 
Hayır amacıyla 
ne infak ederse-
niz bu kendiniz 
içindir. Zaten siz 
sırf Allah rızasını 
kazanmak için 
infak edersiniz. 
Yaptığınız her 
hayır amaçlı 
harcamanın kar-
şılığı size eksik-
siz olarak verilir, 
kesinlikle size 
haksızlık yapıl-
maz. 

Yâ Muhammed! 
Onların doğru yolu 
tutmaları senin 
üzerine borç değil. 
Ancak Allahu Zül-
celâl dilediğini doğ-
ru yola çıkarır. Siz-
ler hayır olarak ne 
verirseniz kendiniz 
içindir. Zaten Al-
lah'ın rızasını di-
lemekten başka bir 
maksadla vermi-
yorsunuz. Hayra 
dair ne verirseniz, 
karşılığı size öde-
necek, hiç de za-
rarlı çıkmayacak-
sınız.  

Onları hidaye-
te erdirmek 
sana düşmez. 
ALlah, diledi-
ğini hidayete 
erdirir. Hayır 
namına ne in-
fak ederseniz 
kendinizedir. 
Zaten yalnız 
Allah rızasını 
kazanmak için 
infak edersi-
niz. Verdiğiniz 
her hayır tam 
olarak size 
ödenir. Ve siz, 
haksızlığa uğ-
ratılmazsınız. 

(Ey Peygamber,) 
İnsanları hidayete 
erdirmek senin işin 
değil, zira ancak 
Allah, dilediğini hi-
dayete erdirir. Ve 
yalnız Allah'ın rıza-
sını kazanmak için 
harcamanız şartıy-
la, başkalarına her 
ne iyilik yaparsanız 
bu kendi yararını-
zadır: Çünkü yapa-
cağınız her iyilik si-
ze olduğu gibi geri 
dönecek ve size 
haksızlık yapılma-
yacaktır. 

2. 
اءِِ,, 273     fakirler,,içindir,,(Sadakalar)=ِلْلف ق ر 

وا,,الَِذينِ  أ ْحِصر  =kapanıp,,kalan    

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ي ْست ِطيع ونِ ,,لِ  =güçleri,,yoktur    

ْربًا     gezmeye=ض 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

مِ  ب ه      onları,,sanırlar=ي ْحس 

اِهلِ      zengin=أ ْغنِي اءِ     bilmeyenler=اْلج 

التَع فُّفِِ,,ِمنِ  =utangaçlıklarından,,dolayı    

مِْ     onları,,tanırsın=ت ْعِرف ه 

اه مِْ     simalarından=بِِسيم 

ل ونِ ي ْسأ ِ,,لِ  =istemezler    

افًاِ     insanlardan=النَاسِ      ısrarla=إِْلح 

ا م  ت ْنِفق وا,,و  =yaptığınız,,ne,,varsa    

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =hayırdan    َِف إِن=şüphesiz    

ِليمِ     onu=بِهِِ    Allah=اّلَل ِ  bilir=ع 

Kendilerini Allah 
yoluna adamış, 
bu yüzden yer-
yüzünde (dünya-
lık için) koşmaya 
fırsat bulamayan 
ve hayaları yü-
zünden. tanıma-
yanlar tarafından 
varlıklı sanılan 
fakirlere yardım 
edin. Sen onları 
yüz ifadelerin-
den tanırsın. 
Yüzsüzlük edip 
hiç kimseden 
birşey istemez-
ler. Yaptığınız 
her hayır amaçlı 
harcamayı kuşku 
yok ki Allah bilir. 

O fakirlere verin ki 
hayatlarını Allah 
yolunda cihada 
vakfetmişler. Yiye-
ceklerini kazanmak 
için dolaşamazlar. 
İstemekten çekin-
dikleri için bilme-
yen kendilerini 
müstağni sanır 
(zengin sanır). On-
ları hallerinden ta-
nırsın. Yoksa halkı 
bîzar etmezler. 
Hayır olarak ne ve-
rirseniz bilin ki Al-
lah onu biliyor. 

Sadakalarını-
zı, kendilerini 
Allah yoluna 
vermiş olup da 
yeryüzünde 
dolaşmayan 
ve tanımayan-
ların; hayala-
rından dolayı 
onları zengin 
zannettikleri 
yoksullara ve-
rin. Onları 
yüzlerinden 
tanırsın. Yüz-
süzlük ederek 
insanlardan 
bir şey iste-
mezler. Hayır-
dan ne infak 
ederseniz 
şüphesiz Allah 
onu bilir. 

(Ve) Allah yoluna 
kendilerini tama-
men adamış olduk-
ları için yeryüzünde 
(rızık aramak niye-
tiyle) gezip dola-
şamayan muhtaç-
lar(a yardım edin). 
(Onların durumu-
nun) farkında ol-
mayan, onları zen-
gin zanneder, çün-
kü (istemekten) 
çekinirler; (ancak) 
sen onları (bazı) 
özelliklerinden ta-
nıyabilirsin: insan-
lardan arsız bir şe-
kilde istemekten 
kaçınırlar. Ve onla-
ra ne iyilik yapar-
sanız, doğrusu Al-
lah hepsini bilir. 

2. 
274 .. ي ْنِفق ونِ ..الَِذينِ  =infak..edenlerin    

مِْ ال ه      gece=بِاللَْيلِِ    mallarını=أ ْمو 

ارِِ النَه  ا    ve..gündüz=و      gizli=ِسرًّ

نِي ةًِ ع َل  مِْ    ve..açık=و      vardır=ف ل ه 

ه مِْ     yanında=ِعْند ِ    ödülü=أ ْجر 

ب ِِهمِْ     Rableri=ر 

لِ  ْوفِ ..و  خ  =korku..yoktur    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

لِ  ن ونِ ..ه مِْ..و  ي ْحز  =ve..onlar..üzülmeyec

eklerdir 

Mallarını gece-
gündüz, gizli-
açık Allah yo-
lunda harcayan-
ların mükâfatı Al-
lah katında veri-
lecektir. Onlar 
için bir korku 
sözkonusu de-
ğildir ve onlar 
üzülmezler de. 

O kimseler ki mal-
larını geceleyin, 
gündüzün, gizli, 
aşikâr hayra dağı-
tırlar. İşte onların 
Rabbü’l-âlemîn ka-
tında ecirleri olduk-
tan başka kendileri 
için ne korku var, 
ne de acı görecek-
ler. 

Onlar ki; mal-
larını gece ve 
gündüz, gizli 
ve açık infak 
ederler. İşte 
onların müka-
afatı Rabbları 
katındadır. 
Onlar için kor-
ku da yoktur, 
üzülecek de 
değillerdir. 

Servetlerini (Allah 
rızası için) gece ve 
gündüz, gizlice ve 
açıkça harcayan-
lar, mükafatlarını 
Rablerinin katında 
göreceklerdir: onla-
ra ne korku vardır, 
ne de üzülürler. 

2. 
275 ,, ي أْك ل ونِ ,,الَِذينِ  =yiyenler    ب ا     Riba=الر ِ

ونِ ,,لِ  ي ق وم  =kalkamazlar    َِإِل=ancak    

ا     kalkarlar=ي ق ومِ     gibi=ك م 

بَط ه ِ,,الَِذي ي ت خ  =çarptığı,,kimse    

    şeytanın=الَشْيط انِ 

س ِ ِ,,ِمنِ  اْلم  =dokunup     ِِلك     bu=ذ َٰ

    demelerindendir=ق ال وا    onların=بِأ نَه مِْ

ا     alışveriş,,de=اْلب ْيعِ     şüphesiz=إِنَم 

ب اِ     gibidir=ِمثْلِ      riba=الر ِ

لَِ أ ح      Allah=اّلَل ِ    oysa,,helal,,kılmıştır=و 

    alış-verişi=اْلب ْيعِ 

َرمِ  ح  ب اِ     haram,,kılmıştır=و      ribayı=الر ِ

نِْ ه ِ    kime=ف م  اء      gelir,,de=ج 

ْوِعظ ة ِ     bir,,öğüt=م 

ب ِهِِ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    

    vazgeçerse,,(ribadan)=ف اْنت ه ىَِٰ

    kendisinindir=ف ل ه ِ

Faiz yiyenler 
şeytan tarafın-
dan çarpılmış 
kimseler gibi 
ayağa kalkarlar, 
Bu onların «alış- 
veriş de faiz gi-
bidir» demele-
rinden dolayıdır. 
Oysa Allah alış- 
verişi helâl, faizi 
ise haram kıl-
mıştır. Kim ken-
disine Rabbin-
den bir öğüt ge-
lir- gelmez faiz 
yemeye son ve-
rirse geçmişte 
aldığı faizler 
kendisinden geri 
alınmaz. Onun 
işi Allah ´a kal-
mıştır. Fakat 
kimler tekrar fa-
izciliğe dönerler-
se onlar, orada 
ebedi olarak 
kalmak üzere 
Cehennemliktir-
ler. 

Ribâ yiyen kimse-
lere gelince, ken-
disini cin çarpan 
adam cünunundan 
dolayı ayağa nasıl 
perişan kalkarsa, 
onlar da mezarla-
rından ancak öyle 
kalkabilecekler. İş-
te bu onların  "Bey' 
ribâ gibidir, başka 
bir şey değildir" 
demeleri yüzünden 
oluyor. Halbuki Al-
lahu Zülcelâl bey’i 
helâl, ribâyı ise ha-
ram buyurdu. Kim 
kendisine mabu-
dundan gelen irşad 
üzerine ribâdan 
vazgeçerse, artık 
önce aldığı onun 
ve hakkındaki hü-
küm Allah'ındır. 
Kimler de yeniden 
başlarsalar işte on-
lar cehennem ehli-
dirler, ebediyen 
orada kalacaklar. 

Faiz yiyenler 
ancak, şeytan 
çarpan kimse-
nin kalktığı gi-
bi kalkarlar. 
Bu, onların: 
Zaten alış-
veriş faiz gibi-
dir, demele-
rinden dolayı-
dır. Halbuki Al-
lah, alış-verişi 
helal, faizi ha-
ram kılmıştır. 
Kime Rabbın-
dan bir öğüt 
gelir de faizci-
likten vazge-
çerse, geçmiş 
olanlar kendi-
sine ve hak-
kındaki hüküm 
Allah´a aittir. 
Kim de döner-
se, onlar ce-
hennem yara-
nıdırlar, orada 
temelli kala-
caklardır. 

Faiz yiyenler, şey-
tanın çarptığı kim-
seler gibi davranır-
lar; çünkü onlar 
Alışveriş de bir tür 
faizdir! derler. Hal-
buki Allah alışverişi 
helal ve faizi haram 
kılmıştır. Bu ne-
denle, kim Rabbi-
nin öğüdünü dinler 
ve hemen (faizden) 
vazgeçerse, evvel-
ki kazançlarını ko-
ruyabilir ve onun 
hakkında karar 
vermek artık Al-
lah'a kalır; ona, (fa-
ize) geri dönenlere 
gelince; içinde ya-
şayıp kalacakları 
ateşe mahkum 
olanlar işte böylele-
ridir. 
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ا س ل فِ ,,م  =geçmişte,,olan    

ه ِ أ ْمر      ve,,işi,,de=و 

اّلَلِِ ,,إِل ى =Allah’a,,kalmıştır    ِْن م      kim=و 

    tekrar,,(ribaya),,dönerse=ع اد ِ

ئِكِ  ابِ     onlar=ف أ ول َٰ     halkıdır=أ ْصح 

ا    onlar=ه مِْ    ateş=النَاِرِ      orada=فِيه 

اِلد ونِ   ebedi,,kalacaklardır=خ 

2. 
276 .. قِ      Allah=اّلَل ِ    mahveder=ي ْمح 

ب ا ي ْربِي    ribayı=الر ِ     artırır=و 

اّلَل ِ    sadakaları=الَصد ق اِتِ      Allah=و 

ي ِحبُِّ..لِ  =sevmez    َِك ل=hiçbir    

 günahkar=أ ثِيمِ     inkârcıları=ك فَارِ 

Allah faizi eritir. 
Buna karşılık 
sadakaları artırır. 
Allah (haramda 
ısrar eden) hiçbir 
günahkar kâfiri 
sevmez. 

Allah ribâyı mah-
veder de sadakala-
rı bereketlendirir 
ve Allah günaha 
dalmış kâfirleri 
sevmez. 

Allah faizi 
mahveder, 
sadakaları ar-
tırır. Ve Allah 
hiçbir günah-
kar kafiri sev-
mez. 

Allah faizli kazanç-
ları bereketten 
mahrum eder, ama 
karşılıksız yardım-
ları kat kat arttıra-
rak bereketlendirir. 
Allah, inatçı nan-
körleri ve günahta 
ısrarlı olanları 
sevmez. 

2. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 277

ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edenler    

ع ِمل وا     ve,,işler,,yapanlar=و 

اتِِ     salih,,(güzel)=الَصاِلح 

وا أ ق ام  ة ِ    ve,,kılanlar=و      namazı=الَصَل 

ا آت و      zekatı=الَزك اة ِ    ve,,verenler=و 

مِْ ه مِْ    işte,,onların=ل ه      ödülleri=أ ْجر 

ب ِِهمِْ    yanındadır=ِعْند ِ     Rableri=ر 

لِ  ْوفِ ,,و  خ  =korku,,yoktur    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

لِ  ن ونِ ,,ه مِْ,,و  ي ْحز  =ve,,onlar,,üzülmeyec

eklerdir 

Onlar ki inandı-
lar, iyi işler yaptı-
lar, namazı kıldı-
lar ve zekatı 
verdiler. Rabbleri 
katında mükafat-
ları kendilerine 
mutlaka verile-
cektir. Onlar için 
artık korku söz-
konusu değildir, 
onlar hiç üzül-
meyeceklerdir 

O kimseler ki iman 
eder, salâh işler 
(işleri salâh olur), 
namaz kılar, zekât 
verirler, onların 
Rabbü'l-âlemîn 
yanında ecirleri ol-
duktan başka ken-
dileri için ne korku 
var, ne de acı gö-
recekler. 

İman edip sa-
lih amel işle-
yenlerin, na-
maz kılıp ze-
kat verenlerin 
Rabbları ka-
tında mükafa-
atları vardır. 
Onlar için kor-
ku yoktur ve 
üzülecek de 
değillerdir. 

İmana ermiş olan-
lar, doğru ve yararlı 
işler yapanlar, na-
mazlarında dikkatli 
ve devamlı olanlar 
ve karşılıksız yar-
dımda bulunanlar; 
işte onlar mükafat-
larını Rablerinden 
alacaklardır ve on-
lara ne korku var-
dır, ne de üzülürler. 

2. 
278 .. اأ يُّهِ ..ي ا =ey    

ن وا..الَِذينِ  آم  =iman..edenler    

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا

وا ذ ر      bırakın..(almayın)=و 

ا ب ِقيِ ..م  =geri..kalan..kısmı    

ب ا..ِمنِ  الر ِ =ribadan    ِْإِن=eğer    

ْؤِمنِينِ     idiyseniz=ك ْنت مِْ  inanıyor=م 

Ey müminler, Al-
lah´tan korkun 
ve eğer mümin 
iseniz henüz eli-
nize geçmemiş 
faizi almaktan 
vazgeçin. 

Ey iman edenler, 
gerçekten müslü-
man iseniz Al-
lah'tan korkun da 
ribâ hesabından 
kalmış alacakları-
nızı bırakın. 

Ey iman eden-
ler; Allah´tan 
korkun. Eğer 
mü´minlerden 
iseniz, faizden 
kalanı bırakın. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allah'a 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olun ve eğer (ger-
çekten) müminse-
niz faizden doğan 
kazançların tü-
münden vazgeçin; 

2. 
    eğer=ف إِنِْ,, 279

ت ْفع ل وا,,ل مِْ =böyle,,yapmazsanız    

ْربِ     bilin=ف أْذ ن وا     savaşa,,açıldığını=بِح 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah    

س وِلِهِ  ر      ve,,Elçisi,,(tarafından)=و 

إِنِْ     tevbe,,ederseniz=ت ْبت مِْ    eğer=و 

ء وسِ     sizindir=ف ل ك مِْ     ana=ر 

اِلك مِْ     malınız=أ ْمو 

ونِ ,,لِ  ت ْظِلم  =ne,,haksızlık,,edersiniz    

لِ  ونِ ,,و  ت ْظل م  =ne,,de,,haksızlığa,,uğratılır

sınız 

Eğer böyle yap-
mazsanız Allah 
ve Resulü tara-
fından açılmış 
bir savaşla karşı 
karşıya olduğu-
nuzu bilin. Eğer 
faizciliğe tevbe 
ederseniz ana 
sermaye sizin 
olur. Böylece ne 
haksızlık etmiş 
ve ne de haksız-
lığa uğramış 
olursunuz. 

Şayet yapmazsa-
nız Allah'ın ve 
Peygamberinin si-
zinle harp edece-
ğinden haberiniz 
olsun. Yok, rücû 
ederseniz -ne zi-
yade ne eksik al-
mamak şartıyla- 
sermayeleriniz yi-
ne sizin olacak. 

Böyle yap-
mazsanız, bu-
nun Allah´a ve 
peygambere 
karşı bir harb 
olduğunu bilin. 
Şayet tevbe 
ederseniz, 
sermayeniz 
sizindir. Hem 
haksızlık 
yapmamış, 
hem de hak-
sızlığa uğra-
tılmamış olur-
sunuz. 

çünkü eğer böyle 
yapmazsanız, bilin 
ki Allah'a ve Elçisi-
ne savaş açmış 
olursunuz. Ama 
eğer tevbe ederse-
niz, ana-paranız(ı 
geri almay)a hak 
kazanırsınız: Böy-
lece ne haksızlık 
yapmış ne de hak-
sızlığa uğramış 
olursunuz. 

2. 
إِنِْ.. 280     ise=ك انِ     eğer..(borçlu)=و 

ة ِ..ذ و ع ْسر  =darlık..içinde    

ة ِ     beklemek..(lazımdır)=ف ن ِظر 

ة ِ ..إِل ىَِٰ ْيس ر  م  =bir..kolaylığa..(çıkıncaya)..ka

dar    ِْأ ن     eğer=و 

دَق وا     sadaka..olarak..bağışlarsanız=ت ص 

ْيرِ  ْمِ     daha..hayırlıdır=خ      sizin..için=ل ك 

ونِ ..ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ ت ْعل م  =bilirseniz 

Eğer borçlunuz 
darda ise eli ge-
nişleyinceye ka-
dar ona mühlet 
tanıyın. Eğer bi-
lirseniz, alacağı-
nızı bağışlama-
nız sizin hesabı-
nıza daha hayır-
lıdır. 

Eğer borçlulardan 
sıkıntı içinde bulu-
nan varsa (eğer 
borçlu sıkıntı için-
de ise) lâyık olanı 
elinin genişlemesi-
ni beklemeli; bu-
nunla beraber, bil-
seniz, bağışlama-
nız hakkınızda da-
ha hayırlıdır.  

Borçlu darda 
ise, kolaylığa 
kadar bekle-
melidir. Eğer 
bilirseniz, sa-
daka olarak 
bağışlamanız 
sizin için daha 
hayırlıdır. 

Ancak (borçlu) güç 
durumda ise, ra-
hatlayıncaya kadar 
ona bir vade verin; 
eğer bilirseniz, bir 
karşılık bekleme-
den (borcu tama-
miyle) silmek, sizin 
kendi iyiliğinize 
olacaktır. 

2. 
اتَق وا,, 281     şu,,günden=ي ْوًما    sakının=و 

ع ونِ      döndürüleceğiniz=ت ْرج 

اّلَلِِ ,,إِل ى    onda=فِيهِِ =Allah’a    َِث م=sonra    

فَىَِٰ     tastamam,,verilecek=ت و 

ِ,,ك لُِّ ن ْفس  =herkese    

ا ك س ب تِْ,,م  =kazandığı    ِْه م     ve,,onlara=و 

ونِ ,,لِ  ي ْظل م  =haksızlık,,edilmeyecektir 

Allah ´a dönece-
ğiniz ve sonra 
hiç kimseye 
haksızlık edil-
meksizin herke-
se kazancının 
eksiksiz olarak 
verileceği gün-
den korkun. 

Sizler öyle bir gün-
den korkun ki, o 
gün Allah'a döne-
ceksiniz de herke-
se vaktiyle ne ka-
zanmışsa o öde-
necek ve kendile-
rine hiç zulmedil-
meyecek (herkese 
vaktiyle kazandığı 
ödenecek ve neyi 
hak etmişlerse 
kendilerine ondan 
azı yahut çoğu ve-
rilmeyecek). 

Hem öyle bir 
günden sakı-
nın ki; o gün, 
Allah´a döndü-
rüleceksiniz. 
Sonra herkese 
kazandığı ta-
mamıyle öde-
necek. Onlara 
haksızlık 
edilmeyecek-
tir. 

Allah'a döneceği-
niz, sonra herkesin 
kazancının kendi-
sine eksiksiz geri 
verileceği ve hiç 
kimsenin haksızlı-
ğa uğratılmayacağı 
günü aklınızdan çı-
karmayın. 

2. 
282 .. ا..ي ا أ يُّه  =ey    

ن وا..الَِذينِ  آم  =iman..edenler    

    zaman=إِذ ا

بِد ْينِ ..ت د اي ْنت مِْ =birbirinize..borç..verdiğiniz    

لِ ..إِل ىَِٰ أ ج  =süreye..kadar    

س مًّى     onu..yazın=ف اْكت ب وه ِ     belirli..bir=م 

ْلي ْكت بِْ     aranızda=ب ْين ك مِْ    yazsın=و 

    adaletle=بِاْلع ْدِلِ     bir..yazıcı=ك اتِبِ 

لِ  ي أْبِ ..و  =kaçınmasın..(yazsın)    

ي ْكت بِ ..أ نِْ    yazıcı=ك اتِبِ  =yazmaktan    

ا ه ِ    şekilde=ك م      kendisine..öğrettiği=ع لَم 

    yazdırsın=ف ْلي ْكت بِْ    Allah’ın=اّلَل ِ 

ْلي ْمِللِِ     yazdırsın=و 

قُِّ..ع ل ْيهِِ..الَِذي اْلح  =üzerinde..hak..olan..(

borçlu)    ِِْلي تَق     Allah’tan=اّلَل ِ    korksun=و 

بَه ِ     Rabbi..olan=ر 

لِ  سِْ..و  ي ْبخ  =eksik..etmesin    

    ondan..(borcundan)=ِمْنه ِ

Ey müminler, 
birbirinize belirli 
bir süre sonra 
ödenmek üzere 
borç verdiğiniz 
zaman bunu ya-
zın. İçinizden biri 
bunu dürüst bir 
şekilde yazsın. 
Yazan kimse 
onu Allah´ın 
kendisine öğret-
tiği gibi yazmayı 
ihmal etmesin. 
Bu hesabı yazı-
cıya borçlu taraf 
yazdırsın. Ama 
Rabbi olan Al-
lah´tan korksun 
da bu hesabı 
yazdırırken hiç-
bir şeyi eksik bı-
rakmasın. Eğer 
borçlu taraf ap-
tal, zayıf ya da 
nasıl yazdıraca-
ğını bilmeyen biri 
ise yazdırma iş-
lemini onun yeri-
ne dürüst bir şe-
kilde velisi yap-
sın. Bu işlemini-
ze erkekleriniz-
den iki kişiyi şa-
hit tutunuz, eğer 

Ey iman edenler! 
Muayyen vâde ile 
borç alır-verirseniz 
onu yazın. Hem 
aranızda onu doğ-
rulukla tanılmış bir 
kâtip yazsın (bir 
yazı bilen yazsın). 
Hiçbir kâtip de 
(hiçbir yazı bilen 
de) kendisine Al-
lah'ın öğrettiği gibi 
yazmaktan kaçın-
masın, yazsın. Bir 
de, borç kendi üze-
rinde olan adam 
söyleyip yazdırsın 
ve mabudu bulu-
nan Allahu Zül-
celâl'den korksun 
da üzerindeki hak-
tan bir şey eksilt-
mesin (...yazdırsın, 
yazan da mabudu 
bulunan Allahu 
Zülcelâl'den kork-
sun, söylenilenden 
bir şey eksik yaz-
masın). Şayet 
borçlu ya sersem 
ya bîçâre ise, ya-
hut bizzat söyleyip 
yazdıramıyorsa, 
velisi dosdoğru 
söyleyip yazdırsın. 

Ey iman eden-
ler; muayyen 
bir vaad ile 
borçlandığınız 
zaman, onu 
yazın. Aranız-
da bir katib de 
doğrulukla 
yazsın. Ya-
zan; Allah´ın 
kendisine öğ-
rettiği gibi 
yazmaktan 
çekinmesin, 
yazsın. Hak 
kendi üzerinde 
olan da yaz-
dırsın. Rabbı 
olan Allah´tan 
korksun da 
ondan bir şey 
eksiltmesin. 
Şayet borçlu 
sefih, küçük 
veya kendisi 
söyleyip yaz-
dıramayacak 
durumda ise; 
velisi dosdoğ-
ru yazdırsın. 
Erkekleriniz-
den iki de şa-
hid yapın. 
Eğer ki erkek 
bulamazsa 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Ne zaman 
belli bir vade ile 
borç verir veya 
alırsanız yazıyla 
tesbit edin. Bir ya-
zıcı, tarafsız olarak 
onu kaydetsin. Ve 
hiçbir yazıcı, Al-
lah'ın ona öğrettiği 
gibi yazmayı red-
detmesin: öylece, 
olduğu gibi yazsın. 
Borçlanan kaydet-
tirsin, Rabbine kar-
şı sorumluluğunun 
bilincinde olsun ve 
taahhüdünden bir 
şey eksiltmesin. Ve 
eğer borç altına gi-
renin akli veya be-
deni bir zaafı varsa 
veya kendisi (işle-
mi) kaydettirebile-
cek durumda de-
ğilse, onun menfa-
atini kollamakla gö-
revli olan kimse, 
onu adil bir şekilde 
kaydettirsin. Ve içi-
nizden iki erkek 
şahit tutun; eğer iki 
erkek bulunmazsa, 
kabul edebileceği-
niz kimselerden bir 
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ْيئًاِ      ise=ك انِ     eğer=ف إِنِْ    hiçbir..şeyi=ش 

قُِّ..ع ل ْيهِِ..الَِذي اْلح  =borçlu..olan..kimse    

    yahut=أ وِْ    aklı..ermez=س ِفيًها

ِعيفًا     ya..da=أ وِْ    zayıf=ض 

ي ْست ِطيعِ ..لِ  =güç..yetiremiyecek    

ي ِملَِ..أ نِْ =kendisi..yazdırmaya    

ف ْلي ْمِللِْ..ه وِ  =yazdırsın    ِ ِليُّه     velisi=و 

    adaletle=بِاْلع ْدِلِ 

اْست ْشِهد وا     şahid..tutun=و 

    iki..şahidi=ش ِهيد ْينِِ

اِلك ْمِ ..ِمنِْ ِرج  =erkeklerinizden    

ي ك ون ا..ل مِْ    eğer=ف إِنِْ =yoksa    

ل ْينِِ ج  لِ     iki..erkek=ر  ج      bir..erkek=ف ر 

أ ت انِِ اْمر      iki..kadın=و 

ْونِ ..ِمَمنِْ ت ْرض  =razı..olduğunuz    

د اءِِ..ِمنِ  الشُّه  =şahidlerden    

ت ِضلَِ..أ نِْ =ta..ki..şaşırırsa    

ا     kadınlardan..biri=إِْحد اه م 

رِ  ا    hatırlatması..için=ف ت ذ ك ِ     bir=إِْحد اه م 

 ِ ىَٰ     diğeri=اْْل ْخر 

لِ  ي أْبِ ..و  =kaçınmasınlar    

د اءِ      zaman=إِذ ا    şahidler=الشُّه 

ا د ع واِ ..م  =çağrıldıkları    

لِ  وات ِ..و  ْسأ م  =üşenmeyin    

ت ْكت ب وه ِ..أ نِْ =yazmaktan    

ِغيًرا     veya=أ وِْ    az..olsun=ص 

بِيًرا     çok..olsun=ك 

ِلِهِ ..إِل ىَِٰ أ ج  =onu..süresine..kadar    

ِلك مِْ     daha..adaletli=أ ْقس طِ     bu=ذ َٰ

    Allah=اّلَلِِ    katında=ِعْند ِ

مِ  أ ْقو      daha..sağlam=و 

اد ةِِ     şahidlik..için=ِللَشه 

أ ْدن ىَِٰ     daha..elverişlidir=و 

ت ْرت اب واِ ..أ لَِ =kuşkulanmamanız..için    

ت ك ونِ ..أ نِْ    yalnız=إِلَِ =olursa    

ةًِ ار  ةًِ    ticaret=تِج  اِضر      peşin=ح 

ا ون ه      hemen..alıp..vereceğiniz=ت ِدير 

    yoktur=ف ل ْيسِ     aranızda=ب ْين ك مِْ

ل ْيك مِْ ن احِ     üzerinize=ع      bir..günah=ج 

اِ ..أ لَِ ت ْكت ب وه  =onu..yazmamanızdan..ötür

ü    أ ْشِهد وا     şahid..tutun=و 

ت ب اي ْعت ْمِ ..إِذ ا =alışveriş..yaptığınız..zaman..d

a     ِل ارَِ..و  ي ض  =asla..zarar..verilmesin    

    yazana..da=ك اتِبِ 

لِ  ..و 
ش ِهيد ِ  =şahide..de    ِْإِن     eğer=و 

    yaparsanız..(bir..zarar)=ت ْفع ل وا

    kötülük..olur=ف س وقِ     şüphesiz=ف إِنَه ِ

ْمِ  اتَق وا    kendinize=بِك      korkun=و 

ك مِ     Allah’tan=اّلَل ِ  ي ع ل ِم      size..öğretiyor=و 

اّلَل ِ    Allah=اّلَل ِ      Allah=و 

ش ْيءِ ..بِك ل ِِ =herşeyi     ِِليم  bilir=ع 

iki erkek şahit 
bulunmaz ise 
karşılıklı olarak 
onayladığınız bir 
erkek ile iki ka-
dını şahit tutu-
nuz, ta ki biri ya-
nılınca öbürü 
ona hatırlatsın. 
Şahitler çağrıl-
dıklarında git-
memezlik etme-
sinler. Borç kü-
çük olsun büyük 
olsun onu vade-
sini belirterek 
yazmaktan 
üşenmeyiniz. Bu 
Allah katında en 
dürüstçe şahitlik 
için en sağlam 
ve sizi şüpheden 
uzak tutacak en 
kestirme yoldur. 
Yalnız aranızda 
peşin bir alışve-
riş olursa bu iş-
lemi yazıya ge-
çirmemenizin 
sakıncası yoktur. 
Alışveriş yapar-
ken de şahit tu-
tun. Ne yazana 
ne de şahide za-
rar verilmesin. 
Eğer bunlara za-
rar verirseniz 
kendi hesabını-
za fasık olmuş, 
günaha girmiş 
olursunuz. Al-
lah´tan korkun. 
O size nasıl ha-
reket edeceğinizi 
gösteriyor. Allah 
herşeyi bilir. 

Erkeklerinizden iki 
de şahit getirin. 
Şayet ikisi erkek 
olamıyorsa o za-
man doğruluğuna 
emin olduğunuz 
şahitlerden bir er-
kekle, biri unutun-
ca diğeri kendisine 
hatırlatmak üzere 
iki kadın olur. Şa-
hitler de çağırılınca 
şehadetten kaçın-
masınlar. Siz ya-
zanlar da az ol-
muş, çok olmuş, 
onu vadesiyle 
yazmaktan usan-
mayın. Bu, Allah 
yanında adalete 
daha yakın olduğu 
gibi şehadetin 
hakkıyla edasına 
daha müsait ve 
şüpheye düşme-
meniz için daha 
muvafıktır. Meğer 
ki hemen aranızda 
devredeceğiniz bir 
ticaret olsun. O 
zaman bunu yaz-
mamanızdan dola-
yı üzerinize 
mes'ûliyet olmaz. 
Alım satımda bu-
lunursanız yine 
şahit getirin. Bir de 
ne yazan, ne de 
şehadet eden ızrar 
edilmesin. Şayet 
ederseniz bilin ki 
bu sizin için bir is-
yandır. Allah'tan 
korkun. Allah sizle-
re bilmediklerinizi 
öğretiyor, Allah 
herşeyi biliyor. 

şahidlerden 
razı olacağınız 
bir erkek, biri 
unuttuğunda 
diğeri ona ha-
tırlatacak iki 
kadın olabilir. 
Şahidler çağ-
rıldıklarında 
çekinmesinler. 
Borç, büyük 
veya küçük 
olsun onu 
müddeti ile 
beraber yaz-
maktan 
üşenmesin. 
Bu, Allah ya-
nında adalete 
daha uygun, 
şahidlik için 
daha sağlam, 
şüpheye düş-
memenize de 
daha yakındır. 
Ancak aranız-
da peşin alış-
veriş olursa 
onu yazma-
manızda size 
bir günah yok-
tur. Alış-veriş 
yaptığınızda 
şahid tutun. 
Yazana da 
şehadet ede-
ne de zarar 
verilmesin. 
Şayet zarar 
verecek olur-
sasanız; o 
zaman, kendi-
nize dokuna-
cak bir kötülük 
olur. Allah´tan 
korkun. Allah 
size öğretiyor. 
Allah her şeyi 
bilir. 

erkek ve iki kadını 
şahit tutun ki on-
lardan biri hata ya-
parsa diğeri ona 
hatırlatabilsin. Ve 
şahitler çağrıldıkla-
rında reddetmesin-
ler. Küçük olsun 
büyük olsun, her 
anlaşma maddesini 
vade tarihi ile birlik-
te yazmaya üşen-
meyin: Bu, Allah 
nazarında daha 
adil, kanıtlanma 
açısından daha 
güvenilir ve (sonra) 
sizi şüpheye düş-
mekten alıkoymak-
ta daha uygun 
olandır. Ama eğer 
(aranızdaki mua-
mele,) birbirinize 
doğrudan doğruya 
devredeceğiniz ha-
zır mallar ile ilgiliy-
se onu yazmama-
nızda bir mahzur 
yoktur. Ve birbiri-
nizle alış veriş ya-
pacağınız zaman 
bir şahit bulundu-
run, ancak ne ya-
zıcı ne de şahit bir 
zarara uğramasın; 
eğer onlara (zarar 
verici bir iş) yapar-
sanız, unutmayın 
ki, bu, sizin için 
günahkarca bir 
davranış olacaktır. 
Allah'a karşı so-
rumluluğunuzun bi-
lincinde olun, çün-
kü sizi eğiten Al-
lah'tır ve Allah, her 
şeyin bilgisine sa-
hiptir. 

2. 
إِنِْ,, 283     olur,,da=ك ْنت مِْ    ve,,eğer=و 

س ف رِ ,,ع ل ىَِٰ =seferde    

ل مِْ ِجد وات ِ,,و  =bulamazsanız    

    yazacak,,birini=ك اتِبًا

    rehinler,,(yeter)=ف ِره انِ 

ِ
ة   ْقب وض      alınan=م 

أ ِمنِ ,,ف إِنِْ =güvenirseniz    

ك مِْ ب ْعًضا,,ب ْعض  =birbirinize    

د ِِ     ödesin=ف ْلي ؤ 

اْؤت ِمنِ ,,الَِذي =kendisine,,güvenilen,,kims

e    ِ ان ت ه ْلي تَقِِ    emanetini=أ م      korksun=و 

    Allah’tan=اّلَل ِ
بَه ِ      Rabbi,,olan=ر 

لِ  وا,,و  ت ْكت م  =gizlemeyin    

اد ة ِ  نِْ    şahidliği=الَشه  م      kimsenin=و 

ا     şüphesiz=ف إِنَه ِ    onu,,gizleyen=ي ْكت ْمه 

    günahkardır=آثِمِ 
    kalbi=ق ْلب ه ِ 

اّلَل ِ     Allah=و 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı     ِِليم  bilir=ع 

Eğer yolculukta 
olur da işlemleri-
nizi yazacak bi-
rini bulamazsa-
nız, karşılıklı ola-
rak alınan rehin-
ler yeterlidir. 
Eğer birbirinize 
güvenerek borç 
işlemi yapmış 
iseniz kendisine 
güvenilen kimse 
borcunu ödesin. 
Rabbi olan Al-
lah´tan korksun. 
Sakın şahitliği 
saklamayın. Kim 
şahitliği saklı tu-
tarsa onun kalbi 
günahkardır. Hiç 
kuşkusuz ne ya-
parsanız Allah 
onu bilir. 

Eğer yolcu iseniz, 
yazacak adam da 
bulamadınızsa işi 
kabzedilmiş rehin-
lerle görün. Yok, 
birbirinizden emin 
iseniz, kendisine 
inanılan adam üze-
rindeki emaneti 
ödesin ve mabudu 
olan Allahu Zül-
celâl'den korksun. 
Hem sakın şeha-
deti gizlemeyin. 
Kim onu eda et-
mez de gizler ise 
bilmiş olsun ki kal-
bi vebal içindedir. 
Allah ise bütün iş-
lediklerinizi biliyor. 

Eğer seferde 
olur da yaza-
cak kimse bu-
lamazsanız; 
alınan rehinler 
yeter. Şayet 
birbirinize gü-
venirseniz gü-
venilen kimse 
Rabbı olan Al-
lah´tan kork-
sun da borcu-
nu ödesin. Bir 
de şehadeti 
gizlemeyin. 
Onu gizleye-
nin kalbi gü-
nahkardır. Al-
lah yaptıkları-
nızı bilir. 

Eğer seyahatte 
iseniz ve bir yazıcı 
bulamazsanız, 
alınmış taahhütler 
ile yetinilebilir: an-
cak eğer birbirinize 
güveniyorsanız, 
kendisine güven 
duyulan, bu güve-
ne uygun davran-
sın ve Rabbine 
karşı sorumluluğu-
nun bilincinde ol-
sun. Ve şahit oldu-
ğunuz şeyi gizle-
meyin; zira, onu 
gizleyen kalben 
vebal altındadır; ve 
Allah yaptığınız her 
şeyin tüm bilgisine 
sahiptir. 

2. 
284 ..ِِ     Allah’ındır=ّلِلَ

ا اتِِ..فِي..م  او  الَسم  =göklerde..ne..varsa    

ا م  اْْل ْرِض ِ..فِي..و  =ve..yerde..ne..varsa    

إِنِْ     açıklasanız..da=ت ْبد وا    eğer=و 

ا أ ْنف ِسك مِْ..فِي..م  =içlerinizdekini    

    gizleseniz..de=ت ْخف وه ِ    veya=أ وِْ

اِسْبك مِْ     sizi..hesaba..çeker=ي ح 

    bağışlar=ف ي ْغِفرِ     Allah=اّلَل ِ     onunla=بِهِِ

Göklerdekilerin 
ve yerdekilerin 
hepsi Allah´ındır. 
İçinizdekini açı-
ğa vursanız da 
gizli tutsanız da 
Allah sizi onun 
yüzünden hesa-
ba çeker. Sonra 
dilediğini affeder 
ve dilediğini 
azaba çarptırır. 
Hiç şüphesiz Al-
lah´ın herşeye 
gücü yeter. 

Göklerde, yerde ne 
varsa hep Allah'ın. 
Sizler içinizdekini 
ister dışarıya vu-
run, ister saklı tu-
tun, onun hesabını 
Allah sizlere sorup 
dilediğini bağışla-
yacak, dilediğine 
de azap edecek. 
Allah herşeye 
kâdirdir (Allah'ın 
kâdir olmadığı bir 
şey yok). 

Göklerde ve 
yerde olanla-
rın hepsi Al-
lah´ındır. İçi-
nizdekini açık-
lasanız da, 
gizleseniz de 
Allah sizi 
onunla hesa-
ba çeker. Son-
ra dilediğini 
bağışlar dile-
diğini azab-
landırır. Ve Al-
lah, herşeye 
Kadir´dir. 

Göklerdeki ve yer-
deki her şey Al-
lah'a aittir. Aklınız-
dan geçeni açıkla-
sanız da gizleseniz 
de Allah sizi onun 
için hesaba çeke-
cektir; ve sonra O, 
istediğini affede-
cek, istediğini ce-
zalandıracaktır: Zi-
ra Allah her şeye 
kadirdir. 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

نِْ     dilediği=ي ش اءِ     kimseyi=ِلم 

بِ  ي ع ذ ِ نِْ    azabeder=و      kimseyi=م 

اّلَل ِ    dilediği=ي ش اء ِ      Allah=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =herşeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

2. 
285 ,, نِ      Resul=الَرس ولِ     inandı=آم 

ا أ ْنِزلِ ,,بِم  =indirilene    ِِإِل ْيه=kendisine    

ب ِهِِ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    

ْؤِمن ون ِ  اْلم      hepsi=ك لِ     müminler,,de=و 

نِ      Allah’a=بِاّلَلِِ    inandı=آم 

تِهِِ ئِك  َل  م      meleklerine=و 

ك ت ِ بِهِِو  =Kitaplarına    

س ِلهِِ ر      ve,,peygamberlerine=و 

قِ ,,لِ  ن ف ر ِ =ayırdetmeyiz,,(dediler)    

دِ     arasını=ب ْينِ      hiçbirini=أ ح 

ِلِهِ ,,ِمنِْ س  ر  =O’nun,,elçilerinden    

ق ال وا     İşittik=س ِمْعن ا    ve,,dediler,,ki=و 

أ ط ْعن اِ      ve,,itaat,,ettik=و 

ان كِ      bağışlamanı,,dileriz=غ ْفر 

بَن ا إِل ْيكِ     Rabbimiz=ر      sanadır=و 

ِصيرِ   dönüş(ümüz)=اْلم 

Peygamber ken-
disine Rabbi ta-
rafından indirilen 
gerçeklere inan-
dı, müminler de. 
Hepsi birlikte Al-
lah´a, O´nun me-
leklerine, O´nun 
kitaplarına ve 
O´nun peygam-
berlerine inandı-
lar. ´Onun pey-
gamberlerinden 
hiçbirini diğerle-
rinden ayırma-
yız. Duyduk ve 
uyduk. Günahla-
rımızı bağışla-
manı dileriz, ey 
Rabbimiz, dönü-
şümüz sanadır´ 
dediler.» 

Peygamber, ken-
disine mabudun-
dan her ne indirildi 
ise ona iman getir-
di, mü'minler de 
iman getirdiler. 
Hepsi Allah'a ve 
Allah'ın melekleri-
ne, kitaplarına, 
peygamberlerine 
iman getirdiler. 
"O'nun peygam-
berlerinden birini 
diğerinden ayırt 
etmeyiz" dediler. 
Ve "Emrini duyduk, 
boynumuzu eğdik. 
Yâ Rabbe'l-âlemîn! 
Senden bizleri ba-
ğışlamanı dileriz. 
Dönüp varacağı-
mız Sensin, baş-
kası değil" diye 
yalvardılar. 

Peygamber 
de, iman 
edenler de 
O´na indirilene 
inandı. Hepsi 
de Allah´a, 
meleklerine, 
kitablarına, 
peygamberle-
rine iman etti. 
O´nun pey-
gamberlerin-
den hiçbirinin 
arasını tefrik 
etmeyiz. İşittik 
ve itaat ettik. 
Affını dileriz, 
ey Rabbımız. 
Dönüş Sa-
na´dır, dediler. 

Elçi ve o'nunla bir-
likte olan müminler, 
Rabbi tarafından 
o'na indirilene ina-
nırlar: Hepsi, Al-
lah'a, meleklerine, 
vahiylerine ve elçi-
lerine inanırlar; 
O'nun elçilerinden 
hiç biri arasında 
ayrım yapmazlar 
ve: İşittik ve itaat 
ettik. Bize mağfiret 
et ey Rabbimiz, zi-
ra bütün yolculuk-
ların varış yeri 
Sensin! derler. 

2. 
286 .. ي ك ل ِفِ ..لِ  =teklif..etmez    ِ اّلَل=Allah    

    başkasını=إِلَِ    kimseye=ن ْفًسا

اِ  ْسع ه      gücünün..yettiğinden=و 

ا     kendine..(herkesin)=ل ه 

ا ك س ب تِْ..م  =kazandığı    

ا ل ْيه  ع      aleyhinedir=و 

ا ..م 
ب ْتِ  اْكت س  =işlediği..(kötülük)..de    

بَن ا     Rabbimiz=ر 

اِخْذن ا..لِ  ت ؤ  =bizi..sorumlu..tutma    

ن ِسين ا..إِنِْ =unutur    ِْأ و=ya..da    

أْن اِ  بَن ا    yanılırsak=أ ْخط      Rabbimiz=ر 

لِ  ت ْحِملِْ..و  =yük..yükleme    ل ْين ا     bize=ع 

ا    ağır=إِْصًرا     gibi=ك م 

ْلت ه ِ م      üzerine=ع ل ى    yüklediğin=ح 

ق ْبِلن اِ ..ِمنِْ..الَِذينِ  =bizden..öncekilerin    

بَن ا     Rabbimiz=ر 

لِ  ْلن ا..و  م ِ ت ح  =bize..yükleme    

ا بِِهِ ..ل ن ا..ط اق ة ِ..لِ ..م  =gücümüzün..yetm

ediği..şeyleri     ِاْعف نَا    affet=و      bizi=ع 

اْغِفرِْ     bizi=ل ن ا    bağışla=و 

ْمن اِ  اْرح      bize..merhamet..et=و 

ن ا    sen=أ ْنتِ  ْول      bizim..sahibimizsin=م 

ْرن ا     bize..yardım..eyle=ف اْنص 

    toplumuna=اْلق ْومِِ    karşı=ع ل ى

 kâfirler=اْلك افِِرينِ 

Allah hiç kimse-
ye kapasitesini 
aşacak bir yü-
kümlülük yükle-
mez. Herkesin 
kazandığı iyilik 
kendi yararına 
ve işlediği kötü-
lük de kendi za-
rarınadır. Ey 
Rabbimiz, eğer 
unutacak ya da 
yanılacak olur-
sak bizi sorumlu 
tutma. Ey Rab-
bimiz, bizden 
öncekilere yük-
lemiş olduğun 
gibi bize de ağır 
yük yükleme. Ey 
Rabbimiz, bize 
gücümüzün 
yetmeyeceği yü-
kü taşıtma, bizi 
affet, günahları-
mızı bağışla, bi-
ze merhamet ey-
le, sen mevla-
mızsın bizim. 
Kâfirlere karşı 
yardım et bize. 

Allahu Zülcelâl bir 
adama ancak gü-
cünün yetebilece-
ğini teklif eder (Bir 
adamı ancak gü-
cünün yetebilece-
ğinden mükellef tu-
tar). O adamın ka-
zandığı hayır ken-
disinin, kazandığı 
vebal yine kendisi-
nin. Yâ Rabbe'l-
âlemîn! Unuttuğu-
muz, yahut yanıl-
dığımız olduysa 
bizleri muâheze 
buyurma. -Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! 
Bizlerden evvelki-
lerine yüklediğin 
gibi bizlere de ağır 
emirler yükleme! 
Yâ Rabbe'l-âlemîn, 
tâkat getiremeye-
ceğimiz yükün al-
tında bizleri ezme, 
günahlarımızı sil. 
Bizleri bağışla, 
rahmetini bizlere 
yoldaş et! Sen biz-
lerin sahibimizsin, 
Seni tanımayanla-
ra karşı bizlere im-
dad et! 

Allah, kimseye 
gücünün yete-
ceğinden faz-
lasını yükle-
mez. Kazan-
dığı lehine, 
yüklendiği 
aleyhinedir. 
Ey Rabbımız, 
unuttuk veya 
yanıldıysak 
sorumlu tutma 
bizi. Ey Rab-
bımız, bizden 
öncekilere 
yüklediğin gibi 
bize de ağır 
yük yükleme. 
Ey Rabbımız, 
bize gücümü-
zün yetmeye-
ceğini yükle-
me. Affet bizi, 
bağışla bizi. 
Sen Mevla-
mızsın. Kafir-
ler güruhuna 
karşı yardım 
et bize. 

Allah hiç kimseye 
taşıyabileceğinden 
daha fazlasını yük-
lemez: Kişinin yap-
tığı her iyilik kendi 
lehinedir, her kötü-
lük de kendi aley-
hine. Ey Rabbimiz! 
Unutur veya bilme-
den hata yaparsak 
bizi sorgulama! Ey 
Rabbimiz! Bizden 
öncekilere yükledi-
ğin gibi bize de 
ağır yükler yükle-
me! Ey Rabbimiz! 
Güç yetiremeyece-
ğimiz yükleri bize 
taşıtma! Ve günah-
larımızı affet, bizi 
bağışla ve rahme-
tini yağdır üstümü-
ze! Sen Yüce Mev-
lamızsın, hakikati 
inkar eden topluma 
karşı bize yardım 
et! 

3. 
 Elif,,lam,,mim=الم,, 1

Elif Lâm- Mim. Elif, Lâm, Mim. Elif, Lam, 
Mim. 

Elif-Lam-Mim. 

3. 
ه ِ    yoktur=لِ     Allah..ki=اّلَل ِ.. 2     tanrı=إِل َٰ

    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ

يُِّ     daima..diri=اْلح 

 koruyup..yöneticidir..(yaratıklarını)=اْلق يُّومِ 

O, kendinden 
başka bir ilâh 
bulunmayan, diri 
ve yarattıklarını 
gözetip yöneten 
Allah´tır. 

Allah öyle bir ilâh 
ki O'ndan başka 
ilâh yok. Bâkî, her 
an bütün hilkat 
üzerinde hâkim ve 
kâim. 

Allah, O´ndan 
başka hiç bir 
İlah yoktur. 
Hayy ve Kay-
yum´dur. 

ALLAH, Kendisin-
den başka ilah ol-
mayan, sonsuza 
kadar diri, hayatın 
ve varlığın kaynağı 
ve dayanağı olan, 
her şeyi hükmüne, 
iradesine bağlı kı-
lan yaratıcı! 

3. 
3 ,, ل ْيكِ     indirdi=ن َزلِ      sana=ع 

ق ِِ    Kitabı=اْلِكت ابِ      hak,,ile=بِاْلح 

قًا د ِ ص      doğrulayıcı,,olarak=م 

ا ي د ْيهِِ,,ب ْينِ ,,ِلم  =kendinden,,öncekini    

لِ  أ ْنز  اة ِ    indirmişti=و      Tevrat=التَْور 

نِْ اْْلِ ِجيلِ و  =ve,,İncil’i,,de 

Sana daha ön-
ceki semavi ki-
tapları onayla-
yan hakk içerikli 
kitabı indirdi. 
Daha önce de 
insanlara doğru 
yolu göstermek 
için Tevrat´ı ve 
İncil´i indirmişti. 

Sana hak ve ken-
disinden evvelkile-
rini teyid edici ola-
rak âyet âyet Kitap 
indirdi -nasıl ki 
Tevrat ile İİncil'i de 
insanlara doğru 
yolu göstermek 
üzere evvelce in-
dirmişti- ve Furkan 
indirdi. 

Sana kitabı 
hak ile ve 
kendisinden 
öncekileri doğ-
rulayıcı olarak 
indirdi. Ve Te-
vart´ı ve İncil´i 
indirdi. 

(Geçmişte vahyedi-
lenlerden) bugüne 
ulaşan doğru ha-
berleri tasdik eden 
bu ilahi kelamı sa-
na safha safha in-
diren O'dur. Tev-
rat'ı ve İncil'i de O 
indirmişti; 

3. 
4 .. ق ْبلِ ..ِمنِْ =daha..önce    

    yol..gösterici..olarak=ه دًى

لِ     insanlara=ِللنَاِسِ أ ْنز      indirdi=و 

    muhakkak..ki=إِنَِ    Furkan’ı..da=اْلف ْرق ان ِ 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

مِْ     bir..azab=ع ذ ابِ     onlara..vardır=ل ه 

اّلَل ِ    çetin=ش ِديد ِ      Allah=و 

    daima..üstündür=ع ِزيزِ 

اْنتِق امِ ..ذ و =öç..alandır 

Doğru ile eğriyi 
birbirinden ayı-
ran bu kitabı da 
aynı amaçla in-
dirdi. Allah´ın 
ayetlerini inkâr 
edenleri ağır bir 
azap beklemek-
tedir. Hiç kuşku-
suz Allah üstün 
iradeli ve intikam 
alıcıdır. 

Allah'ın âyâtını ta-
nımayanlar yok 
mu? Şüphe yok, 
onlar yaman bir 
azâba uğrayacak-
lar. Allah'ın izzeti 
var, intikamı var. 

Daha önce. 
İnsanlara yol 
gösterici ola-
rak. Furkan´ı 
da indirdi. 
Muhakkak ki 
Allah´ın ayet-
lerini inkar 
edenler için, 
gerçekten şid-
detli azab var-
dır. Allah, 
Aziz´dir, inti-
kam sahibidir. 

Geçmişte insanlığa 
yol gösterici olarak; 
yine O indirmişti, 
doğruyla eğriyi bir-
birinden ayırd et-
meye yarayan ger-
çeklik bilgisini... Al-
lah'ın mesajlarını 
inkara şartlanmış 
olanlara gelince; 
onları acı bir azap 
beklemektedir: Zira 
Allah kudret sahi-
bidir, kötülüğü ce-
zalandırandır. 

3. 
    Allah’a=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,, 5

ي ْخف ىَِٰ,,لِ  =gizli,,kalmaz    

ل ْيهِِ ش ْيءِ ,,ع  =hiçbir,,şey    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yerde    

لِ  اءِِ,,فِي,,و  الَسم  =ve,,gökte 

Hiç şüphesiz, ne 
yerde ve ne gök-
teki hiçbir şey Al-
lah için gizli de-
ğildir. 

Allah'ı iyi bilin ki: 
O'na ne yerde, ne 
gökte, hiçbir şey 
gizli kalamaz. 

Şüphesiz ki; 
gökte ve yer-
de hiç bir şey 
Allah´a gizli 
kalmaz. 

Göklerde ve yerde 
hiçbir şey Allah'tan 
saklı değildir. 

3. 
6 .. الَِذي..ه وِ  =O’dur    

ك مِْ ر  ِ و      sizi..şekillendiren=ي ص 

Size döl yatakla-
rında dilediği bi-
çimi veren 
O´dur. O´ndan 

Öyle Fâtır-ı Zül-
celâl ki ana rahim-
lerinde sizlere di-
lediği sureti veri-

Sizi rahimler-
de dilediği gibi 
şekillendiren 
O´dur. O´ndan 

Rahimlerde size is-
tediği şekli veren 
O'dur. O'ndan baş-
ka ilah yoktur, O 
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امِِ..فِي اْْل ْرح  =rahimlerde     ِك ْيف=gibi    

ه ِ    yoktur=لِ     dilediği=ي ش اء ِ      tanrı=إِل َٰ

    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ

    azizdir=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=اْلح 

başka ilah yok-
tur. O, üstün ira-
deli ve hikmet 
sahibidir. 

yor. O'ndan başka 
ilâh yok. Azîz O, 
Hakîm O. 

başka hiç bir 
ilah yoktur. O, 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

kudret sahibi, hik-
met sahibidir. 

3. 
7 ,, الَِذي,,ه وِ  =O     ِل     indirdi=أ ْنز 

ل ْيكِ      Kitabı=اْلِكت ابِ     sana=ع 

    bazı,,ayetleri=آي اتِ     Onun=ِمْنه ِ

اتِ  ْحك م      onlar=ه نَِ    muhkemdir,,(ki)=م 

    Kitabın=اْلِكت ابِِ    anasıdır=أ مُِّ

رِ  أ خ      diğerleri,,de=و 

ات ِ  ت ش ابِه      müteşabihdir=م 

الَِذينِ ,,ف أ َما =olanlar    

ق ل وبِِهمِْ,,فِي =kalblerinde     ِْيغ     eğrilik=ز 

    ardına,,düşerler=ف ي تَبِع ونِ 

ا ت ش اب ه ِ,,م  =müteşabihlerinin    ِ ِمْنه=onun    

    fitne=اْلِفتْن ةِِ    çıkarmak=اْبتِغ اءِ 

اْبتِغ اءِ      bulmak,,için=و 

ا    onun,,te’vilini=ت أِْويِلِهِ  م      oysa=و 

    onun,,te’vilini=ت أِْويل ه ِ    bilmez=ي ْعل مِ 

    Allah’tan=اّلَل ِ     başka,,kimse=إِلَِ

ونِ  الَراِسخ      ileri,,gidenler=و 

اْلِعْلمِِ,,فِي =ilimde     ِي ق ول ون=derler    

نَا     hepsi=ك لِ     Ona=بِهِِ    inandık=آم 

ِعْندِِ,,ِمنِْ =katındandır     ِب ِن ا     Rabbimiz=ر 

ا م  ي ذََكرِ ,,و  =düşünüp,,öğüt,,almaz    

    başkası=إِلَِ

اْْل ْلب ابِِ,,أ ول و =sağduyu,,sahiplerinden 

Sana bu Kitab´ı 
indiren O´dur. 
Bu Kitab´ın bir 
kısım ayetleri 
kesin anlamlı 
(muhkem)dir, 
bunlar onun 
özünü oluşturur-
lar. Diğer kısmı 
da birden çok 
anlamlı (müte-
şabih)dir. Kalple-
rinde eğrilik 
olanlar fitne çı-
karmak ve keyfi 
yorumlar yap-
mak amacı ile bu 
kitabın birden 
çok anlamlı ayet-
lerinin ardına 
düşerler. Oysa 
onların yorumu-
nu sadece Allah 
bilir. Köklü bilgi-
ye sahip olanlar 
ise «Bu Kitab ´a 
inandık, O bütü-
nü ile Allah ka-
tından gelmiştir» 
derler. Bunu an-
cak aklı başında 
olanlar düşüne-
bilirler. 

Öyle kâdir-i bî-
misal ki sana şu 
muazzam Kitab'ı 
indirdi. İçinde 
muhkem âyetler 
olduğu gibi -ki 
ümmü'l-kitab on-
lardır- diğer müte-
şabih âyetler de 
var. Onun için 
kalplerinde bâtıla 
meyil olanlar halkı 
dalâle düşürmeye 
heveslerinden (fit-
ne uyandırma he-
veslerinden) ve 
bildikleri gibi tevili-
ne heveslerinden, 
onun müteşabihle-
rine tutunurlar. 
Halbuki tevilini Al-
lah'dan başka kim-
se bilmez. İlimde 
rüsûhu olanlara 
gelince, bunlar 
"İnandık, hepsi de 
Rabbimizden" der-
ler ki, zaten idrâki 
olanlardan başkası 
için âyât-ı ilâhiye-
den ibret alabilmek 
yok. 

Sana kitabı 
indiren O´dur. 
O´nun bazı 
ayetleri muh-
kemdir ki bun-
lar; kitabın 
anasıdır. Di-
ğer bir kısmı 
da müteşabih-
lerdir. İşte 
kalblerinde 
eğrilik bulu-
nanlar; fitne 
çıkarmak ve 
te´vile yelten-
mek için mü-
teşabih olanla-
ra uyarlar. 
Halbuki onun 
gerçek 
te´vilini, ancak 
Allah bilir. 
İlimde derin-
leşmiş olanlar: 
Biz ona inan-
dık, hepsi 
Rabbımızın 
katındadır, 
derler. Ancak 
akıl sahibleri 
düşünebilirler. 

İlahi kelamın özü 
olan açık ve kesin 
hükümlü mesajlar 
ile müteşabihleri 
kapsayan bu ilahi 
kelamı sana bah-
şeden O'dur. Kalp-
leri hakikatten 
sapmaya meyilli 
olanlar, sırf kafaları 
karıştır(acak şeyler 
bul)mak için ve ona 
(keyfi) anlamlar 
yüklemek amacıyla 
ilahi kelamın müte-
şabih olarak ifade 
edilen kısmına 
uyarlar; oysa Al-
lah'tan başka kim-
se onun kesin an-
lamını bilemez. Bu 
yüzden bilgide de-
rinleşenler şöyle 
derler: Biz ona ina-
nırız: (ilahi kela-
mın) tümü Rabbi-
mizdendir; derin 
kavrayış sahipleri 
dışında kimse 
bundan ders alma-
sa da. 

3. 
بَن ا.. 8     Rabbimiz..(Onlar..derler..ki)=ر 

ت ِزغِْ..لِ  =eğriltme    ق ل وب ن ا=kalblerimizi    

    sonra=ب ْعد ِ

ه د ْيت ن ا..إِذِْ =bizi..doğru..yola..ilettikten    

ه بِْ ل ن ا..و  =bize..ver    

ل د ْنكِ ..ِمنِْ =katından    

ةًِ  ْحم      kuşkusuz..sen=إِنَكِ     bir..rahmet=ر 

    yalnız..sen=أ ْنتِ 

َهابِ   çok..bağış..yapansın=اْلو 

(Böyleleri şöyle 
der): «Ey Rab-
bimiz, bizleri 
doğru yola ilettik-
ten sonra kalple-
rimizi kaydırma, 
bize katından 
rahmet bağışla, 
kuşkusuz sen 
bağışı bol olan-
sın. 

Yâ Rabbe'l-âlemîn! 
Sen bizleri doğru 
yola çıkarmışken 
sonradan kalpleri-
mizi dalâle saptır-
ma ve bizlere 
nezd-i ehadiyetin-
den rahmet ver. 
Evet, bütün dilekle-
ri veren Sensin, 
yalnız Sensin. 

Ey Rabbımız; 
bizi, hidayeti-
ne erdirdikten 
sonra kalble-
rimizi eğriltme. 
Katında bize 
rehmet lutfet. 
Şüphesiz en 
çok lütfeden 
Sen´sin Sen. 

Ey Rabbimiz! Bizi 
doğru yola ilettikten 
sonra kalplerimizi 
hakikatten (bir da-
ha) saptırma ve bi-
ze rahmetini bağış-
la: Sensin (hakiki) 
Lütuf Sahibi. 

3. 
بَن ا,, 9     sen,,mutlaka=إِنَكِ     Rabbimiz=ر 

اِمعِ      insanları=النَاِسِ    toplayacaksın=ج 

    bir,,günde=ِلي ْومِ 

ْيبِ ,,لِ  ر  =asla,,şüphe,,olmayan    

    şüphesiz=إِنَِ    kendisinde=فِيِهِ 

ي ْخِلفِ ,,لِ     Allah=اّلَل ِ =dönmez    

 sözünden=اْلِميع اد ِ

Ey Rabbimiz, 
sen geleceği 
kuşkusuz olan 
bir günde insan-
ları kesinlikle bi-
raraya getire-
ceksin. Hiç şüp-
hesiz Allah sö-
zünden caymaz. 

Yâ Rabbe'l-âlemîn! 
Elbet Sen insanları 
öyle bir gün için 
toplayacaksın ki o 
günün geleceğinde 
şek yok. Zira 
mîâdından şaşmak 
(va'dinden şaşmak 
= va'dinden hulf 
etmek) Allah'ın as-
la şânından değil. 

Ey Rabbımız; 
muhakkak ki 
geleceğinden 
şüphe olma-
yan bir günde 
insanları top-
layacak 
Sen´sin. Şüp-
hesiz ki Allah 
vaadinden 
dönmez. 

Ey Rabbimiz! (Ge-
leceğine) hiç şüphe 
olmayan o Gün'ü 
görüp yaşamaları 
için mutlaka insan-
lığı bir araya topla-
yacaksın: Allah va-
adini yerine getir-
mekten asla ka-
çınmaz. 

3. 
    şüphesiz..var..ya=إِنَِ.. 10

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ت ْغنِيِ ..ل نِْ =yarar..sağlamaz    

مِْ مِْ    onlara=ع ْنه  ال ه      ne..malları=أ ْمو 

لِ  د ه مِْ..و  أ ْول  =ne..de..çocukları    

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’a..karşı     ِْيئًا     hiçbir=ش 

ئِكِ  أ ول َٰ     onlar=ه مِْ    işte=و 

ق ود ِ  ateşin=النَارِِ    yakıtıdırlar=و 

Kafirlere gelince 
onların ne malla-
rı ve ne de evlat-
ları Allah´ın kar-
şısında hiç bir iş-
lerine yaramaz. 
Onlar Cehen-
nem ateşinin ya-
kacağıdırlar. 

Küfre sapanların 
(Allah'ı tanımayan-
ların) ne malları, 
ne çocukları, ken-
dileri için Allah'ın 
tâatinden zerresi-
nin yerini ebediyen 
tutamayacak (ken-
dileri hesabına Al-
lah'ın azabından 
zerresini olsun 
ebediyen def ede-
meyecek). Cehen-
nem kütükleri yok 
mu, işte bunlar on-
lar.  

Doğrusu küf-
redenlerin; 
malları ve ço-
cukları Allah´a 
karşı onlara 
bir şey sağla-
maz. Ve onlar 
ateşin yakıtı-
dırlar. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
gelince, ne dünya 
malları ne de ço-
cukları Allah'a kar-
şı onlara en ufak 
bir fayda sağla-
maz: İşte onlardır 
ateşin yakıtı olan-
lar! 

3. 
    ailesinin=آلِِ    durumu,,gibi=ك د أْبِِ,, 11

    Fir’avn=فِْرع ْونِ 

الَِذينِ  ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,و  =ve,,onlardan,,önceki

lerin    ك ذَب وا=onlar,,da,,yalanladılar    

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

ذ ه مِ      Allah,,da=اّلَل ِ    onları,,yakaladı=ف أ خ 

اّلَل ِ    günahlarıyla=بِذ ن وبِِهْمِ      Allah’ın=و 

 cezası=اْلِعق ابِِ    çetindir=ش ِديد ِ

Tıpkı Firavuno-
ğulları gibi, daha 
öncekilerin du-
rumu gibi. Onlar 
ayetlerimizi ya-
lanladılar. Allah 
da günahları yü-
zünden onların 
yakalarına ya-
pıştı. Hiç kuşku-
suz Allah´ın 
azabı ağırdır. 

Tıpkı Âl-i Firavun 
ile kendilerinden 
evvelkilerin (daha 
evvelkilerin) hâli 
gibi: Âyâtımıza ya-
lan dediler, Allah 
da isyanları yü-
zünden onları he-
lak etti. Allah'ın 
ikâbı şiddetlidir (Al-
lah'ın ikâbına da-
yanılmaz). 

Tıpkı Firavun 
hanedanının 
ve onlardan 
öncekilerin 
yaptığı gibi. 
Onlar ayetle-
rimizi yalanla-
dılar da Allah 
günahlarından 
dolayı onları 
yakalayıverdi. 
Allah azabı 
çok şiddetli 
olandır. 

Firavun halkının ve 
onlardan önce ya-
şayanların başına 
gelenlerin aynısı 
(onların başına da 
gelecek): Onlar 
mesajlarımızı ya-
lanladılar ve Allah 
günahlarından do-
layı onları hesaba 
çekti: çünkü Allah 
karşılık vermede 
şedittir. 

3. 
    söyle=ق لِْ.. 12

وا..ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    

ت ْغل ب ونِ      yenileceksiniz=س 

ونِ  ت ْحش ر      ve..sürüleceksiniz=و 

نَم ِ ..إِل ىَِٰ ه  ج  =cehenneme    

بِئْسِ      ne..kötü..(orası)=و 

اد ِ  bir..döşektir=اْلِمه 

Kafirlere de ki: 
«Yenilecek ve 
cehenneme sü-
rüleceksiniz´ : 
Orası ne fena bir 
barınaktır. 

Yâ Muhammed! 
Küfre sapanlara 
(Allah'ı tanımayan-
lara) de ki: “İlkin 
mağlup olacak, ar-
kasından da haş-
rolunup cehenne-
me gideceksiniz! O 
ne yaman bir dö-
şek!"  

Küfredenlere: 
Siz, mutlaka 
yenileceksiniz. 
Ve toplanıp 
cehenneme 
sürüleceksi-
niz, orası ne 
kötü döşektir, 
de. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
de ki: Siz (teslim 
olup) boyun eğe-
cek ve cehenneme 
toplanacaksınız, ne 
kötü bir mesken(dir 
o)! 

3. 
    muhakkak=ق دِْ,, 13

ل ك مِْ,,ك انِ  =sizin,,için,,vardır    ِ آي ة=bir,,ibret    

فِئ ت ْينِِ,,فِي =şu,,iki,,toplulukta    

    bir,,topluluk=فِئ ة ِ    karşılaşan=اْلت ق ت اِ 

    çarpışıyordu=ت ق اتِلِ 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ىَِٰ أ ْخر  ة ِ    öteki,,de=و      nankördü=ك افِر 

(Bedir savaşın-
da) karşılaşan iki 
grubun duru-
munda sizin için 
ibret dersi vardır. 
Taraflardan biri 
Allah yolunda 
savaşıyordu, 
öbürü ise kafirdi 
ve karşı tarafı 
gözleri ile kendi-
lerinin iki katı 
olarak görüyor-
lardı. Hiç kuşku-
suz Allah diledi-

Birbiriyle karşıla-
şan iki fırkanın hâli 
elbette sizlere ibret 
olmuştur: Fırkanın 
biri Allah yolunda 
cihad ediyor, diğeri 
ise kâfir (Allah'ı ta-
nımıyor). Onları 
göz göre kendileri-
nin iki katı görüyor-
lar. Allah da nusre-
tiyle dilediğini teyid 
buyuruyor. Evet 
gözü olanlar için 
bunda ibret var.  

Karşılaşan iki 
topluluğun du-
rumlarında si-
zin için ibret 
vardır. Biri, Al-
lah yolunda 
döğüşüyordu. 
Diğeri ise, ka-
firdi. Onlar, 
öbürlerinin 
kendilerinin iki 
katı olduklarını 
gözleriyle gö-
rüyorlardı. Al-
lah, dilediğini 

Savaşta karşı kar-
şıya gelen iki ordu-
da sizin için bir işa-
ret vardı: bir ordu 
Allah için savaşır-
ken diğeri O'nu in-
kar ediyordu. (Ön-
cekiler,) kendi göz-
leriyle diğer tarafı 
kendilerinin iki misli 
(kalabalık) gördü-
ler: Ama Allah, di-
lediğini yardımıyla 
güçlendirir. Bakın, 
bunda görecek 
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مِْ ْون ه      onları,,görüyorlardı=ي ر 

    iki,,katı=ِمثْل ْيِهمِْ

أْيِ  اْلع ْيِنِ ,,ر  =gözleriyle,,kendilerinin    

اّلَل ِ ي ِد ِ    Allah=و      destekler=ي ؤ 

    yardımıyla=بِن ْصِرهِِ

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    ِِنَِإ =elbette    

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda    

ةًِ     bir,,ibret,,vardır=ل ِعْبر 

ارِِ    olanlar,,için=ِْل وِلي  gözleri=اْْل ْبص 

ğini yardımı ile 
destekler. Bu 
olayda basiret 
sahipleri hesa-
bına ibret dersi 
vardır. 

yardımıyla 
destekler. Gö-
rebilenler için 
bunda ibret 
vardır. 

gözleri olan herkes 
için muhakkak bir 
ders vardır. 

3. 
14 .. ي ِنِ      süslü..(cazip)..gösterildi=ز 

بُِّ    insanlara=ِللنَاِسِ     aşırı..düşkünlük=ح 

اتِِ و      zevklere=الَشه 

الن ِس اءِِ..ِمنِ  =kadınlardan    

اْلب نِينِ      oğullardan=و 

اْلق ن اِطيرِِ     kantarlarca=و 

ةِِ ق ْنط ر      yığılmış=اْلم 

الذَه بِِ..ِمنِ  =altından    

اْلِفَضةِِ     ve..gümüşten=و 

ْيلِِ اْلخ  ةِِ    atlardan=و  س َوم      salma=اْلم 

اْْل ْنع امِِ     davarlardan=و 

ْرِثِ  اْلح      ve..ekinlerden..(gelen)=و 

ِلكِ  ت اع ِ    bunlar..(sadece)=ذ َٰ     geçimidir=م 

ي اةِِ     dünya=الدُّْني اِ     hayatının=اْلح 

اّلَل ِ     yanındadır=ِعْند ه ِ    Allah’ın=و 

ْسنِ  آبِِ    güzel=ح   varılacak..yer=اْلم 

Kadınlara, 
evlâdlara, tartı 
tartı biriktirilmiş 
altın ve gümüşe, 
otlağa yayılmış 
atlara, küçükbaş 
hayvanlara ve 
ekinlere karşı 
aşırı tutkunluk 
insanlara cazip 
gösterildi. Bunlar 
dünya hayatının 
nimetleridir. Oy-
sa asıl varılacak 
yer Allah katın-
dadır. 

Kadınlar gibi, oğul-
lar gibi, bol bol bi-
riktirilmiş altınlarla 
gümüşler gibi, dağ 
nişanları vurulmuş 
atlar gibi, davarlar 
gibi, ekinler gibi 
arzuyu okşayacak 
şeylerin sevgisi in-
sana câzibeli gös-
terildi. Bunlar hep 
dünya hayatının 
geçici metâı. Hal-
buki dönüp ebedi-
yen kalınacak yer 
Allah'ın yanında. 

Kadınlarından 
oğullarından, 
kantar kantar 
altın ve gü-
müşten, ni-
şanlı atlardan, 
develerden ve 
ekinlerden ge-
len zevklere 
aşırı düşkün-
lük; insanlar 
için süslenip 
hoş göründü. 
Bunlar dünya 
hayatının ge-
çimidir. Oysa 
gidilecek yerin 
güzel olanı Al-
lah katındadır. 

Kadınlara, çocukla-
ra, altın ve gümüş 
(cinsin)den birikmiş 
hazinelere, soylu 
atlara, sığırlara ve 
arazilere yönelik 
dünyevi zevkler in-
sanoğlu için çekici 
kılınmıştır. Bütün 
bu zevkler bu dün-
ya hayatında tadı-
labilir, ama hedef-
lerin en güzeli Al-
lah katında olanı-
dır. 

3. 
    de,,ki=ق لِْ,, 15

ن ب ِئ ك مِْ     ?size,,söyleyeyim,,mi=أ ؤ 

يِْ رِ بِخ  =daha,,iyisini    

ْمِ ,,ِمنِْ ِلك  ذ َٰ =bunlardan    

اتَق ْوا,,ِللَِذينِ  =korunanlar,,için,,vardır    

ب ِِهمِْ    katında=ِعْند ِ     Rableri=ر 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetler=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ      sürekli,,kalacakları=خ 

ا اجِ     içinde=فِيه  أ ْزو      ve,,eşler=و 

ة ِ ط َهر      tertemiz=م 

انِ  ِرْضو      ve,,rızası=و 

اّلَلِِ ,,ِمنِ  =Allah’ın    ِ اّلَل     Allah=و 

 kullarını=بِاْلِعب ادِِ    görür=ب ِصيرِ 

Deki: Size bun-
lardan daha ha-
yırlı olanı haber 
vereyim mi? 
Takvalılar için 
Rabbleri katında 
sürekli kalacak-
ları, altından ır-
maklar akan 
Cennetler, el 
değmemiş eşler 
ve Allah´ın hoş-
nutluğu vardır. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah kullarını hak-
kıyla görür.» 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Siz-
lere şunlardan 
âlâsını haber vere-
yim mi: Müttakîler 
için (Allah'ın saygı-
lı kulları için) ma-
budlarının civâr-ı 
rahmetinde altın-
dan nehirler akan 
cennetler var. İçin-
de ebediyen kala-
caklar. Sonra pâk 
zevceler var. Daha 
sonra da Allah'ın 
kendilerinden hoş-
nut olması var. Al-
lahu Zülcelâl görü-
yor o kullarını ki; 

De ki: Size 
bunlardan da-
ha hayırlısını 
haber vereyim 
mi? Takvaya 
erenler için, 
altından ır-
maklar akan 
cennetler var-
dır. Orada de-
vamlı kalacak-
lardır. Terte-
miz eşler ve 
Allah´ın rızası 
vardır. Ve Al-
lah kullarını 
hakkıyla gö-
rendir. 

De ki: Size o (dün-
yevi zevkler)den 
daha hayırlı olan 
şeyleri haber vere-
yim mi? Allah'a 
karşı sorumluluk 
bilinci duyanlar için 
Rableri katında, 
mesken olarak 
içinden ırmaklar 
geçen hasbahçe-
ler, temiz eşler ve 
Allah'ın güzel ka-
bulü vardır. Ve Al-
lah, kulların(ın 
kalplerin)deki her 
şeyi görür. 

3. 
16 .. ي ق ول ونِ ..الَِذينِ  =(onlar..ki)..derler    

بَن ا     gerçekten..biz=إِنَن ا    Rabbimiz=ر 

نَا ل ن ا..ف اْغِفرِْ    inandık=آم  =bağışla    

    bizim..günahlarımızı=ذ ن وب ن ا

قِن ا     azabından=ع ذ ابِ     bizi..koru=و 

 ateş=النَارِِ

Bu kimseler ´Ey 
Rabbimiz, inan-
dık, günahları-
mızı affeyle, biz-
leri Cehennem 
ateşinin azabın-
dan koru´ derler. 

"Ya Rabbel-
âlemîn! Bizler Sa-
na iman getirdik, 
günahlarımızı ba-
ğışla ve bizleri ate-
şin azabından 
sıyânet buyur" 
(azâbından esirge) 
diyorlar.  

Onlar ki: Ey 
Rabbımız; biz 
gerçekten 
iman ettik, ar-
tık günahları-
mızı bize ba-
ğışla ve o ateş 
azabından 
bizleri koru di-
yenler, 

Ey Rabbimiz! (Sa-
na) inanıyoruz, bizi 
affet, günahlarımızı 
bağışla ve bizi ate-
şin azabından 
emin kıl diyenlerin: 

3. 
17 ,,     sabredenlerdir=الَصابِِرينِ 

الَصاِدقِينِ      sadık,,olanlardır=و 

اْلق انِتِينِ      gönülden,,itaat,,edenlerdir=و 

ْنِفِقينِ  اْلم      infak,,edenlerdir=و 

ْست ْغِفِرينِ  اْلم      istiğfar,,edenlerdir=و 

ارِِ  ,,ve,,seherlerde=بِاْْل ْسح 

Bunlar sabırlılar, 
samimî bağlılar, 
gönülden kulluk 
edenler, malları-
nı Allah yolunda 
harcayanlar ve 
seher vakitlerin-
de günahlarının 
bağışlanmasını 
dileyenlerdir. 

O kullarını ki sab-
rediyorlar, doğru-
luktan ayrılmıyor-
lar, haşyet içinde 
bulunuyorlar, Allah 
yolunda mallarını 
dağıtıyorlar, seher-
lerde Allah'tan guf-
ran diliyorlar. 

Sabredenler, 
doğru olanlar, 
gönülden iba-
det edenler, 
infak edenler 
ve seherlerde 
Allah´tan mağ-
firet dileyen-
lerdir. 

Zorluklara sabre-
denlerin ve sözleri-
ni tutanların, (Rab-
lerine) yürekten 
bağlı olanların, 
(servetlerini Allah 
yolunda) harcayan-
ların ve bütün kalp-
leriyle af dileyenle-
rin. 

3. 
    Allah=اّلَل ِ    şahiddir..(ki)=ش ِهد ِ.. 18

ه ِ    yoktur=لِ     şüphesiz=أ نَه ِ     tanrı=إِل َٰ

    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ

ئِك ة ِ َل  اْلم      ve..melekler=و 

أ ول و     ilim=اْلِعْلمِِ    ve..sahipleri=و 

    gözeten=ق ائًِما
    adaletle=بِاْلِقْسِطِ 

ه ِ    yoktur=لِ      başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

    azizdir=اْلع ِزيزِ     O’ndan=ه وِ 

ِكيمِ   hakimdir=اْلح 

Allah´tan başka 
ilâh olmadığına 
ve O´nun adaleti 
ayakta tuttuğuna 
Allah´ın kendisi, 
melekler ve bilgi-
li kullar tanıktır. 
O´ndan başka 
ilâh yoktur. O üs-
tün iradeli ve 
hikmet sahibidir. 

Allah şahid, melek-
ler şahid, ilim sa-
hipleri şahid ki: 
O'ndan başka ilâh 
yok, bütün hilkat 
üzerinde her an 
adl ile hâkim ve 
kâim O'ndan baş-
ka ilâh yok! Azîz 
O, hakîm O. 

Allah, şehadet 
etti ki: Gerçek-
ten O´ndan 
başka ilah 
yoktur. Melek-
ler ve ilim sa-
hibleri de ada-
leti ayakta tu-
tarak buna 
şehadet etti-
ler; O´ndan 
başka ilah 
yoktur. O, 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Allah, (bizatihi 
Kendisi) ile melek-
ler ve hak ve ada-
leti gözeten ilim 
sahipleri O'ndan 
başka tanrı olma-
dığına şahittir: 
O'ndan başka tanrı 
yoktur, Kudret ve 
Hikmet Sahibi(dir). 

3. 
ينِ     şüphesiz=إِنَِ,, 19     din=الد ِ

    Allah=اّلَلِِ    katında=ِعْند ِ

م ِ  ْسَل      İslamdır=اْْلِ

ا م  اْخت ل فِ ,,و  =ayrılığa,,düştüler    

ت واأ و,,الَِذينِ  =verilmiş,,olanlar    

    Kitap=اْلِكت ابِ 

    sadece,,(kendilerine)=إِلَِ

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    ا ه مِ ,,م  اء  ج  =geldikten    

    aşırılık,,yüzünden=ب ْغيًا    ilim=اْلِعْلمِ 

ْمِ  نِْ    aralarındaki=ب ْين ه  م      kim=و 

    ayetlerini=بِآي اتِِ    inkâr,,ederse=ي ْكف رِْ

    şüphesiz,,(bilsin,,ki)=ف إِنَِ    Allah’ın=اّلَلِِ

    çabuk,,görendir=س ِريعِ     Allah=اّلَل ِ

Allah katında 
geçerli olan din 
İslâm´dır. Kitap 
verilenler, kendi-
lerine bilgi gel-
dikten sonra 
karşılıklı ihtiras-
ları yüzünden 
anlaşmazlığa 
düştüler. Kim Al-
lah´ın ayetlerini 
inkar ederse bil-
sin ki, Allah´ın 
hesaplaşması 
çok çabuktur. 

Allah'ın yanında 
din yalnız İslâm. O 
Kitap verilen üm-
metler bu ihtilâfa 
ancak kendilerine 
ilim geldikten son-
ra, sırf birbirlerini 
çekemedikleri için 
düştüler. Kim Al-
lah'ın âyâtını inkâr 
ediyorsa (tanımı-
yorsa) bilsin ki Al-
lah'ın muhasebesi 
pek serî'. 

Gerçekte Al-
lah katında 
din, İslam´dır. 
Ancak kitab 
verilenler, 
kendilerine 
ilim geldikten 
sonra arala-
rındaki ihtiras-
tan dolayı ay-
rılığa düştüler. 
Kim, Allah´ın 
ayetlerini inkar 
ederse; şüp-
hesiz ki Allah, 
hesabı çabuk 
görendir. 

Allah nezdinde tek 
(hak) din, (insanın) 
O'na teslimiyetidir; 
daha önce vahiy 
verilenler, kıskanç-
lıklarından dolayı, 
kendilerine (haki-
kat) bilgi(si) geldik-
ten sonra (bu ko-
nuda) farklı görüş-
lere sarıldılar. Al-
lah'ın mesajlarının 
doğruluğunu inkar 
edenlere gelince; 
unutma, Allah he-
sap görmede hızlı-
dır. 
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 hesabı=اْلِحس ابِِ

3. 
    eğer=ف إِنِْ.. 20

وكِ  اجُّ     seninle..tartışmaya..girişirlerse=ح 

    ben..teslim..ettim=أ ْسل ْمتِ     de..ki=ف ق لِْ

ْجِهيِ  ِِ    özümü=و      Allah’a=ّلِلَ

نِِ م  اتَب ع ِنِ ..و  =bana..uyanlar..da    

ق لِْ     kendilerine=ِللَِذينِ     ve..de..ki=و 

    Kitap=اْلِكت ابِ     verilenlere=أ وت وا

ي ِينِ  اْْل م ِ     ve..ümmilere=و 

Siz..de..İslam..(teslim)..oldunuz..m=أ أ ْسل ْمت ْمِ 

u?    ِْف إِن=eğer    ِْواأ س ل م  =İslam..olurlarsa    

    muhakkak=ف ق دِِ

    doğru..yolu..bulmuşlardır=اْهت د ْواِ 

إِنِْ لَْوا    yok..eğer=و      dönerlerse=ت و 

ا ل ْيكِ     artık=ف إِنَم      sana..düşen=ع 

ِ
غ       sadece..duyurmaktır=اْلب َل 

اّلَل ِ     görmektedir=ب ِصيرِ     Allah=و 

اْلِعب ادِِبِِ =kulları(nın..yaptıklarını) 

Eğer seninle tar-
tışmaya kalkışır-
larsa de ki; ´Ben 
bana uyanlar ile 
birlikte tüm varlı-
ğım ile Allah´a 
teslim oldum.´ 
Kendilerine kitap 
verilenler ile ki-
tapsız müşriklere 
´Siz de teslim 
oldunuz mü?´ 
diye sor. Eğer 
teslim olurlarsa 
doğru yola gir-
miş olurlar. Eğer 
sırt dönerlerse 
sana düşen sa-
dece duyurmak-
tır. Allah kullarını 
hakkıyle görür. 

Yâ Muhammed, 
şayet seninle din 
üzerinde münaka-
şa ederlerse (üze-
rinde ileri geri söz 
söylerlerse), "Ben, 
bana tâbi olanlarla 
beraber yüzümü 
yalnız Allah'a dön-
düm" de ("Ben ve 
bana tâbi olanlar 
yüzümüzü yalnız 
Allah'a döndük" 
de). Kendilerine Ki-
tap verilmiş olan-
larla verilmeyen 
ümmîlere de "İman 
ettiniz mi?" diye 
sor. İman ettilerse, 
doğru yolu tutmuş-
lar demek. Yok, 
yüzlerini çevirirler-
se senin üzerine 
düşen tebliğden 
başkası değil. Al-
lah kullarının her 
hâlini görüyor.  

Seninle tar-
tışmaya girişir-
lerse: Ben, 
bana uyanlar-
la birlikte ken-
dimi Allah´a 
teslim ettim, 
de. Kendileri-
ne kitab veri-
lenler ve üm-
milere: Siz de 
İslam oldunuz 
mu? de. Eğer 
İslam olurlar-
sa; doğru yola 
girmişlerdir. 
Şayet yüz çe-
virirlerse; sa-
na, yalnız teb-
liğ etmek dü-
şer. Ve Allah, 
kullarını gö-
rendir. 

O halde (ey Pey-
gamber,) seninle 
tartışanlara de ki: 
Ben tüm benliğimi 
Allah'a teslim ettim 
ve bana tabi olan 
herkes (de öyle 
yaptı)! Daha önce 
vahiy verilmiş olan-
lara ve kitap ile il-
gisi olmayanlara 
sor: Siz (de) kendi-
nizi O'na teslim et-
tiniz mi? Ve eğer 
O'na teslim olurlar-
sa muhakkak doğ-
ru yol üzerindedir-
ler; ama yüz çevi-
rirlerse, unutma ki 
senin görevin sa-
dece mesajı ilet-
mektir: zira Allah, 
yarattıklarını(n 
kalplerindeki her 
şeyi) görür. 

3. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 21

ونِ ,,الَِذينِ  ي ْكف ر  =inkâr,,edenler    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

ي ْقت ل ونِ      öldürenler=و 

    peygamberleri=النَبِي ِينِ 

ِ ,,بِغ ْيرِِ ق  ح  =haksız,,yere    

ي ْقت ل ونِ      öldürenler,,(var,,ya)=و 

ونِ ,,الَِذينِ  ر  ي أْم  =emredenleri    

    adaleti=بِاْلِقْسطِِ

النَاِسِ,,ِمنِ  =insanlar,,arasında    

ْره مِْ     onlara,,müjdele=ف ب ش ِ

 acı=أ ِليمِ     bir,,azabı=بِع ذ ابِ 

Allah´ın ayetleri-
ni inkâr edenleri, 
peygamberleri 
sebepsiz olarak 
öldürenleri ve 
adaleti emreden 
insanları öldü-
renleri acıklı bir 
azapla müjdele! 

O kimseler ki Al-
lah'ın âyetlerini 
inkâr ederler (ta-
nımazlar) pey-
gamberleri nâhak 
yere öldürdükten 
başka insanların 
adl ile emredenle-
rini de öldürürler. 
Sen onları acısına 
dayanılmaz azap 
ile müjdele!  

Allah´ın ayet-
lerini inkar 
edenlere ve 
haksız yere 
peygamberleri 
öldürenlere, 
insanlardan 
adaleti emre-
denleri öldü-
renlere, işte 
onlara; elem 
verici bir azabı 
müjdele. 

Allah'ın mesajlarını 
inkar edenlere, 
peygamberleri 
haksız yere öldü-
renlere ve adaleti 
emreden insanların 
canına kıyanlara 
gelince, onlara 
acıklı azabı bildir. 

3. 
22 .. ئِكِ      böylece=أ ول َٰ

بِط تِْ..الَِذينِ  ح  =boşa..çıkmıştır    

مِْ ال ه      onların..yaptıkları=أ ْعم 

الدُّْني ا..فِي =dünyada..da    

ةِِوِ  اْْلِخر  =ahirette..de    ا م      ve..yoktur=و 

مِْ     onların=ل ه 

ن اِصِرينِ ..ِمنِْ =hiçbir..yardımcıları 

Onların emek ve 
çabaları dünya-
da da ahirette de 
boşa gitmiştir. 
Onlara yardım 
eden bulunmaz 

Bunlar o hüsrana 
düşmüş kimseler 
ki, bütün işledikleri 
dünyada heder, 
âhirette heder; im-
dadlarına gelecek-
ler de yok. 

İşte bunlar, o 
kimselerdir ki; 
dünya ve ahi-
rette amelleri 
boşa gitmiştir. 
Ve onların hiç 
yardımcıları 
yoktur. 

İşte onlardır bu 
dünyada da, öteki 
dünyada da yaptık-
ları boşa çıkacak 
olanlar ve onlardır 
hiçbir yardımcı bu-
lamayacak olanlar. 

3. 
23 ,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    

أ وت وا,,الَِذينِ ,,إِل ى =verilmiş,,olanları    

    bir,,(nasip),,pay=ن ِصيبًا

اْلِكت ابِِ,,ِمنِ  =Kitaptan    

    çağırılıyorlar,,da=ي ْدع ْونِ 

ِكت ابِِ,,إِل ىَِٰ =Kitabına    ِِاّلَل=Allah’ın    

    hüküm,,versin,,diye=ِلي ْحك مِ 

    sonra=ث مَِ    aralarında=ب ْين ه مِْ

لَىَِٰ     bir,,topluluk=ف ِريقِ     dönüyorlar=ي ت و 

مِْ     onlardan=ِمْنه 

ه مِْ ْعِرض ونِ ,,و  م  =yüz,,çevirerek 

Allah´ın kitabın-
dan kendilerine 
bir pay verilmiş 
olanları görme-
din mi? Bunlar 
aralarında hü-
küm versin diye 
Allah´ın kitabına 
çağırılıyorlar, fa-
kat sonra arala-
rından bir grup 
bu kitaba karşı 
çıkarak sırt çevi-
riyor. 

Bakmaz mısın şu 
kendilerine Kitap-
tan nasip verilmiş-
lere ki, aralarında 
hakem olması için, 
Allah'ın Kitabı'na 
çağırılıyorlar da, 
sonra içlerinden bir 
kısmı, âdetleri 
vechile, haktan 
i'râz ederek dönü-
veriyorlar. 

Kendilerine Ki-
tab´tan bir pay 
verilmiş olan-
ları görmedin 
mi ki; arala-
rında hüküm 
vermen için 
Allah´ın kita-
bına çağırılı-
yorlar da, son-
ra onlardan bir 
zümre arkası-
nı çeviriyor. 
Onlar, temelli 
yüz çeviren-
lerdendir. 

(Daha önce) va-
hiyden kendilerine 
pay verilenleri bil-
mez misin? Onlara 
aralarında hüküm 
verirken Allah'ın 
kelamına başvur-
maları yolunda 
çağrı yapılmıştır; 
ama bazısı, inatla 
(ondan) yüz çevirir; 

3. 
24 .. ِلكِ      onların=بِأ نَه مِْ    bu..(hareketleri)=ذ َٰ

    demelerindendir=ق ال وا

َسن ا..ل نِْ ت م  =bize..dokunmayacak    

    başka=إِلَِ    ateş=النَارِ 

    birkaç..günden=أ يَاًما

ْعد ود ات ِ      sayılı=م 

غ َره مِْ     onları..yanıltmıştır=و 

ِدينِِهمِْ..فِي =dinlerinde    

ا ك ان وا..م  =şeyler    

ونِ   uydurdukları=ي ْفت ر 

Bu olumsuz tu-
tumları, onların 
´Cehennem ate-
şi bize sayılı bir-
kaç gün dışında 
dokunmayacak´ 
demelerinden 
kaynaklanıyor. 
Onların bu iftira-
ları dinleri konu-
sunda kendilerini 
yanılgıya dü-
şürmüştür. 

Bu da onların "Sa-
yılı birkaç günden 
başka bizlere asla 
ateş değmeyecek" 
demeleri ve kendi 
uydurdukları yalan-
ların din namına 
kendilerini aldat-
ması yüzünden 
oluyor. 

Bu, onların: 
Sayılı günler-
den başka bi-
ze, asla ateş 
dokunmaya-
cak, demeleri 
yüzündendir. 
Ve uyduragel-
dikleri şeyler, 
dinlerinde 
kendilerini al-
datmıştır. 

Çünkü onlar, Ateş 
bize birkaç günden 
fazla dokunmaya-
cak diye iddia 
ederler: böylece, 
uydurdukları batıl 
inançlar, onların 
(zamanla) itikatla-
rına ihanet etmele-
rine yol açmıştır. 

3. 
25 ,,     ?peki,,nasıl,,(olacak)=ف ك ْيفِ 

ْعن اه مِْ    zaman=إِذ ا م      topladığımız=ج 

    bir,,gün,,için=ِلي ْومِ 

ْيبِ ,,لِ  ر  =hiç,,şüphe,,olmayan    

    onda=فِيهِِ

ف ِي تِْ و      ve,,tastamam,,verilip=و 

ِ,,ك لُِّ ن ْفس  =herkesin    

ا ك س ب تِْ,,م  =kazandığı    

ه مِْ     ve,,onların=و 

ونِ ,,لِ  ي ْظل م  =zulme,,uğratılmadığı 

Acaba geleceği 
kuşkusuz bir gün 
onların biraraya 
getirilecekleri ve 
hiç kimseye 
haksızlık edil-
meksizin herke-
se kazandığı ve-
rileceği zaman 
halleri nice olur? 

Acaba herkese 
dünyada ne ka-
zandı ise ödene-
cek ve hiç kimseye 
zulmedilmeyecek 
(Acaba herkese 
dünyada ne ka-
zandı ise ödene-
cek ve neyi hak 
etmişlerse kendile-
rine ondan azı ya-
hut çoğu verilme-
yecek). Bir gün 
olan o geleceği 
şüphesiz gün için 
onları topladığımız 
zaman halleri ne 
olacak?  

Ya geleceğin-
den şüphe 
olmayan bri 
günde onları 
topladığımız 
ve kendilerine 
zulmedilme-
den herkesin 
kazandığının 
tastamam 
ödendiği za-
man halleri ne 
olacak? 

O halde, (geleceği) 
şüphesiz olan 
Gün'e tanıklık et-
meleri için hepsini 
bir araya topladı-
ğımız, her insana 
yaptıklarının karşı-
lığının tamamen 
ödeneceği ve kim-
seye haksızlık ya-
pılmayacağı za-
man ne olacak (on-
ların hali)? 

3. 
مَِ    de..ki=ق لِِ.. 26     Allah’ım=اللَه 

اِلكِ  ْلكِِ    sahibi=م      mülkün=اْلم 

ْلكِ     sen..verirsin=ت ْؤتِي     mülkü=اْلم 

نِْ ت ش اءِ ..م  =dilediğine     ِت ْنِزع     alırsın=و 

ْلكِ      mülkü=اْلم 

ت ش اءِ ..ِمَمنِْ =dilediğinden    

De ki; ´Ey mül-
kün sahibi Al-
lah´ım, sen mül-
kü (egemenliğin 
iktidarı) dilediği-
ne verir, diledi-
ğinden geri alır-
sın. Dilediğini 
üste çıkarır, di-
lediğini alçaltır-
sın. İyilik senin 
elindedir, senin 
gücün herşeye 

Yâ Muhammed, de 
ki: "Ey mülkün sa-
hibi Allah’ım! Sen 
mülkü dilediğine 
verirsin, Sen mülkü 
dilediğinden alır-
sın. Sen dilediğini 
azîz edersin, Sen 
dilediğini zelîl 
edersin. Hayır yal-
nız Senin elinde. 
Şüphe yok Sen 
herşeye kâdirsin. 

De ki: Ey mül-
kün sahibi 
olan Allah´ım; 
Sen mülkü di-
lediğine verir-
sin. Sen, mül-
kü dilediğinin 
elinden alırsın. 
Sen, dilediğini 
aziz edersin. 
Sen, dilediğini 
zelil edersin. 
Hayır, yalnız 

De ki: Ey mutlak 
egemenlik sahibi 
Allahım! Sen ege-
menliği dilediğine 
verirsin, dilediğin-
den alırsın; diledi-
ğini yüceltirsin, di-
lediğini alçaltırsın. 
Bütün iyilikler Se-
nin elindedir. Doğ-
rusu, Sen istediğini 
yapmaya kadirsin. 
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ت ِعزُِّ     yükseltirsin=و 

نِْ ت ش اءِ ..م  =dilediğini    ُِّت ِذل     alçaltırsın=و 

نِْ ت ش اء ِ ..م  =dilediğini    

    senin..elindedir=بِي ِدكِ 

ْير ِ      şüphesiz..sen=إِنَكِ     Hayır..(mal)=اْلخ 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye    

 kadirsin=ق ِديرِ 

yeter. Senin elinde-
dir. Sen hiç 
şüphe yok ki 
her şeye Ka-
dirsin. 

3. 
27 ,,     geceyi=اللَْيلِ     sokarsın=ت وِلجِ 

ارِِ,,فِي النَه  =gündüze    

ت وِلجِ  ارِ     sokarsın=و      gündüzü=النَه 

اللَْيِلِ ,,فِي =geceye    

ت ْخِرجِ  يَِ    çıkarırsın=و      diri=اْلح 

ي ِتِِ,,ِمنِ  اْلم  =ölüden    

ت ْخِرجِ  ي ِتِ     çıkarırsın=و      ölü=اْلم 

ِِ ,,ِمنِ  ي  اْلح  =diriden    

قِ  ت ْرز      rızıklandırırsın=و 

نِْ اءِ ت شِ ,,م  =dilediğini    

ِحس ابِ ,,بِغ ْيرِِ =hesapsız 

Geceyi gündüze 
dönüştürür, 
gündüzü geceye 
dönüştürürsün. 
Diriyi ölüden çı-
karır, ölüyü diri-
den çıkarırsın. 
Dilediklerine he-
sapsız rızık ve-
rirsin.´ 

Geceyi gündüzün 
içine sıkıştırırsın, 
gündüzü gecenin 
içine sıkıştırırsın. 
Ölüden diri çıkarır-
sın, diriden ölü çı-
karırsın, dilediğine 
de hesapsız rızık 
verirsin." 

Geceyi gün-
düze geçirir, 
gündüz gece-
ye geçirirsin. 
Ölüden diriyi 
çıkarır, diriden 
ölüyü çıkarır-
sın. Dilediğin 
kimseye he-
sabsız rızık 
verirsin. 

Gündüzü kısaltarak 
geceyi uzatır ve 
geceyi kısaltarak 
gündüzü uzatırsın. 
Ölüden diri ve diri-
den ölü çıkarırsın. 
Ve dilediğine her 
türlü hesabın üs-
tünde rızık bağış-
larsın. 

3. 
28 .. ي تَِخذِِ..لِ  =edinmesin    

ْؤِمن ونِ      Müminler=اْلم 

    dost=أ ْوِلي اءِ     kâfirleri=اْلك افِِرينِ 

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp    

ْؤِمنِين ِ  نِْ    inananları=اْلم  م      kim=و 

ِلكِ     yaparsa=ي ْفع لِْ     böyle=ذ َٰ

    kalmaz..(değildir)=ف ل ْيسِ 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah..ile    

ش ْيءِ ..فِي =bir..dostluğu..(şey)    

    ancak..başka=إِلَِ

ت تَق وا..أ نِْ =korunmanız    ِْم     onlardan=ِمْنه 

 ًِ     tehlikeden..(gelebilecek)=ت ق اة

ك مِ  ر  ذ ِ ي ح      Allah=اّلَل ِ    sizi..sakındırır=و 

kendisin(in..emirlerine..karşı..gelmek=ن ْفس ه ِ 

)den    إِل ى اّلَلِِ..و  =Allah’adır    

ِصيرِ   dönüş=اْلم 

Müminler, mü-
minleri bırakarak 
kafirleri dost 
edinmesinler. 
Kim böyle ya-
parsa artık Allah 
ile arasında hiç-
bir ilişki kalmaz. 
Yalnız, kafirlerin 
size yönelik teh-
likelerinden ko-
runabilirsiniz. Al-
lah sizi kendin-
den korkmaya 
çağırıyor. Dönüş 
Allah´adır. 

Mü’minler, mü'min-
leri bırakıp kâfirleri 
dost edinmesinler 
(Mü’minler, 
mü'minler durur-
ken kâfirleri dost 
edinmesinler). Bu-
nu yapanın Allah 
ile râbıtası kalmaz, 
meğer ki onların 
tarafından çekine-
ceğiniz bir şey ol-
sun. Allahu Zül-
celâl sizleri o emri-
ne muhalefetle ga-
zabına uğramak-
tan tahzîr buyuru-
yor ki, sonunda Al-
lah'ın karşısına çı-
kılacak, başkasının 
değil. 

Mü´minler, 
Mü´minleri bı-
rakıp da kafir-
leri dost edin-
mesinler. Kim 
böyle yaparsa; 
Allah ile dost-
luğu kalmaz. 
Ancak onlar-
dan sakınma-
nız müstesna-
dır. Allah, size 
kendisinden 
korkmanızı 
emrediyor. 
Dönüş Al-
lah´adır. 

Müminler, mümin-
leri bırakıp hakikati 
inkara şartlanmış 
olanları dost edin-
mesinler -çünkü 
bunu yapan, Allah 
ile bütün bağını 
koparmış olur- 
kendinizi onlardan 
korumak için bu 
yola başvurmanız 
hariç. Ancak Allah, 
Kendisine karşı 
dikkatli olmanızı ih-
tar eder, çünkü bü-
tün yollar Allah'a 
varır. 

3. 
ت ْخف وا,,إِنِْ    de,,ki=ق لِْ,, 29 =gizleseniz,,de    

ا     olanı=م 

د وِرك مِْ,,فِي ص  =göğüslerinizde    

    açığa,,vursanız,,da=ت ْبد وه ِ    veya=أ وِْ

    Allah=اّلَل ِ     onu,,bilir=ي ْعل ْمه ِ

ي ْعل مِ  ا    bilir=و      olanı=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      olanı=و 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =ve,,yerde    ِ اّلَل     Allah=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =her,,şeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

De ki; ´İçinizdeki 
duyguyu sakla-
sanız da açığa 
vursanız da Al-
lah onu bilir. 
Göklerde olanı 
ve yerde olanı 
da bilir. Allah´ın 
gücü herşeye 
yeter.´ 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Sine-
lerinizde olanı giz-
leseniz de, açığa 
vursanız da, Allah 
onu bildikten baş-
ka, göklerle yerde 
ne varsa hepsini 
bilir. Sonra Allahu 
Zülcelâl herşeye 
kâdir. 

De ki: İçinizde 
olanı gizlese-
niz de, açıkla-
sanız da Allah 
bilir. Göklerde 
ve yerde ne 
varsa hepsini 
O, bilir. Allah, 
herşeye Ka-
dir´dir. 

De ki: Kalpleriniz-
dekini gizleseniz 
de, açığa vursanız 
da Allah onu bilir. 
Zira O, göklerdeki 
ve yeryüzündeki 
her şeyi bilir; ve Al-
lah her şeye kadir-
dir. 

3. 
30 ..     her=ك لُِّ    bulacaktır=ت ِجد ِ    O..gün=ي ْومِ 

ِ ا    nefis=ن ْفس  ع ِمل تِْ..م  =yaptığı    

ْيرِ ..ِمنِْ خ  =her..hayrı    ًرا ْحض      hazır=م 

ا م  ع ِمل تِْ..و  =işlediği    

س وءِ ..ِمنِْ =her..kötülüğü..de    ُِّد     ister=ت و 

ا..أ نَِ..ل وِْ ب ْين ه  =O..kötülükle    

ب ْين ه ِ     kendisi..arasında=و 

دًا     uzak=ب ِعيدًاِ     bir..mesafe=أ م 

ك مِ  ر  ذ ِ ي ح      Allah..sizi=اّلَل ِ    sakındırıyor=و 

kendisin(in..emirlerine..karşı..gelmek=ن ْفس ه ِ 

)den    ِ اّلَل ء وفِ     Allah=و      şefkatlidir=ر 

اْلِعب ادِِبِِ =kullarına 

O gün herkes 
yapmış olduğu 
her iyiliği karşı-
sında bulur, yap-
tığı her kötülüğü 
de. Yaptığı kötü-
lükle arasında 
uzak bir mesafe 
olsun ister. Allah 
sizi kendisinden 
korkmaya çağı-
rır. Allah, kulları-
na karşı şefkatli-
dir. 

O gün ki herkes 
vaktiyle hayra dair 
ne işlediyse, şerre 
dair ne işlediyse 
önüne getirilmiş 
bulacak. İşte o 
zaman her ferd 
kendisiyle o günün 
arasında bitmez 
tükenmez bir me-
safe olmasını iste-
yecek (İşte o za-
man her ferd "Ne 
olurdu şu gün ile 
benim arama 
nâmütenâhî bir 
mesafe gireydi de 
onu hiç görmeyey-
dim" diyecek). Bu-
nun için Allahu 
Zülcelâl sizleri ga-
zab-ı ilâhîsine uğ-
ramaktan tahzîr 
buyuruyor. Allahu 
Zülcelâl kullarına 
çok rahîm. 

O gün ki; her-
kes ne hayır 
işledi ise kar-
şısında onu 
hazırlanmış 
bulacak. Kötü-
lükten de ne 
yapmışsa; 
kendisiyle 
onun arasında 
uzun bir me-
safe olmasını 
ister. Allah 
bizzat korku-
tuyor. Ve Allah 
kullarına 
Rauf´dur. 

Her insanın yaptığı 
bütün iyilikleri de 
kötülükleri de kar-
şısında bulacağı o 
Gün'ü düşünün; 
(pek çok insan,) o 
(Gün)ün kendisin-
den çok uzakta ol-
masını diler. O 
halde Allah, O'na 
karşı dikkatli olma-
nızı ihtar eder; ama 
Allah, yarattıklarına 
karşı çok şefkatli-
dir. 

3. 
    siz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    de,,ki=ق لِْ,, 31

    Allah’ı=اّلَل ِ    seviyorsanız=ت ِحبُّونِ 

    bana,,uyun,,ki=ف اتَبِع ونِي

ْحبِْبك مِ ي ِ =sizi,,sevsin    ِ اّلَل=Allah,,da    

ي ْغِفرِْ     sizin=ل ك مِْ    ve,,bağışlasın=و 

ْمِ  اّلَل ِ    günahlarınızı=ذ ن وب ك      Allah=و 

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

De ki; ´Eğer Al-
lah´ı seviyorsa-
nız bana uyunuz 
ki, Allah sizi sev-
sin ve günahla-
rınızı bağışlasın. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah bağışlayıcı 
ve esirgeyicidir.´ 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Eğer Allah'ı sevi-
yorsanız benim 
izimce gelin ki Al-
lah da sizden hoş-
nut olsun ve gü-
nahlarınızı bağış-
lasın. Allah'ın 
gufranı hadsiz, 
rahmeti pâyânsız." 

De ki: Allah´ı 
seviyorsanız 
bana uyun ki, 
Allah sizi sev-
sin ve günah-
larınızı bağış-
lasın. Allah 
Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

De ki (ey Peygam-
ber): Eğer Allah'ı 
seviyorsanız bana 
tabi olun ki Allah 
da sizi sevsin ve 
günahlarınızı affet-
sin; zira Allah çok 
affedicidir, rahmet 
kaynağıdır. 

3. 
    itaat..edin=أ ِطيع وا    de..ki=ق لِْ.. 32

الَرس ول ِ     Allah’a=اّلَل ِ     ve..Elçiye=و 

لَْوا    eğer=ف إِنِْ     dönerlerse=ت و 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak..ki=ف إِنَِ

ي ِحبُِّ..لِ  =sevmez     ِاْلك افِِرين=kâfirleri 

De ki; :´Allah´a 
ve peygambere 
itaat ediniz.´ 
Eğer bu çağrıya 
sırt çevirirlerse 
hiç şüphesiz Al-
lah kafirleri sev-
mez. 

Yâ Muhammed, 
şunu da söyle: "Al-
lah'a ve Peygam-
bere itaat edin, şa-
yet yüz çevirirseniz 
bilin ki Allah kâfir-
lerden hoşnut ol-
maz" (şayet yüz 
çevirirlerse bilsinler 
ki Allah kâfirlerden 
hoşnut olmaz). 

Allah´a ve 
peygamberle-
re itaat edin, 
de. Şayet yüz 
çevirirlerse 
şüphesiz ki Al-
lah, kafirleri 
sevmez. 

De ki: Allah'a ve 
Elçisi'ne itaat edin. 
Eğer (bundan) yüz 
çevirirlerse, bilsin-
ler ki Allah hakikati 
inkar edenleri 
sevmez. 

3. 
33 ,, اّلَل ِ,,إِنَِ =Allah    

    seçip,,üstün,,kıldı=اْصط ف ىَِٰ

ن وًحا    Adem’i=آد مِ      Nuh’u=و 

آلِ  اِهيمِ     ailesini=و      İbrahim=إِْبر 

Allah Adem´i, 
Nuh´u, İbrahim 
ailesini ve İmran 
ailesini seçerek 
alemlere üstün 
kıldı. 

(33-34) Allahu Zül-
celâl Âdem ile 
Nuh'u ve Âl-i İbra-
him ile Âl-i İmran'ı, 
o aynı tevhid di-
ninden olan nesli, 
bütün âlemlerin 
arasından seçerek, 

Şüphe yok ki 
Allah, Ademi, 
Nuh´u, İbra-
him soyunu ve 
İmran soyunu 
seçti. Alemle-
re üstün kıldı. 

Gerçek şu ki Allah, 
Adem'i ve Nuh'u, 
İbrahim Soyunu ve 
İmran Soyunu bü-
tün insanlığın üze-
rinde bir konuma 
çıkardı, 
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آلِ  انِ     ve,,ailesini=و      İmran=ِعْمر 

اْلع ال ِمينِ ,,ع ل ى =alemlere 

üzerlerine geçirdi. 
Allah söyledikleri-
nizi işitiyor, işledik-
lerinizi biliyor. 

3. 
يَةًِ.. 34     türeyen..nesil(ler)dir..(Bunlar)=ذ ر ِ

ا ه      bazısı..(birbirinden)=ب ْعض 

ب ْعض  ِ..ِمنِْ =bazısından    ِ اّلَل     Allah=و 

ِليمِ     işitendir=س ِميعِ   bilendir=ع 

Bunlar birbirin-
den türemiş tek 
bir kuşaktır. Hiç 
şüphesiz Allah 
işiten ve bilendir. 

“        “         “ Onlar, birbirle-
rinden türemiş 
bir soydur. Al-
lah, Semi´dir, 
Alim´dir. 

Tek bir soy zinciri 
halinde. Allah, her 
şeyi işiten, her şeyi 
bilendir. 

3. 
35 ,, ق ال تِِ,,إِذِْ =demişti,,ki     ِأ ت     karısı=اْمر 

انِ  ب ِِ    İmran’ın=ِعْمر      Rabbim=ر 

    adadım=ن ذ ْرتِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي

ا    sana=ل كِ      olanı=م 

ب ْطنِي,,فِي =karnımda    

َرًرا ح      tam,,hür,,olarak=م 

    benden=ِمن ِيِ     kabul,,buyur=ف ت ق بَلِْ

    sen=أ ْنتِ     şüphesiz=إِنَكِ 

 bilensin=اْلع ِليمِ     işitensin=الَسِميعِ 

Hani, İmran´ın 
karısı ´Rabbim, 
karnımdaki ço-
cuğu, her türlü 
endişeden arın-
mış olarak sırf 
sana adadım, 
O´nu benden 
yana kabul bu-
yur. Hiç , kuşku-
suz sen işiten ve 
bilensin´ dedi. 

Hani İmran'ın ha-
remi demişti ki: 
"Yâ Rabbi! Kar-
nımdakini Sana 
nezr ettim, o her 
kayıttan âzâde ola-
rak Senin (karnım-
dakini her kayıttan 
âzâde olduğu hal-
de Sana nezret-
tim). Bu nezrimi 
kabul buyur! İşiten, 
bilen Sensin, şüp-
he yok ancak Sen-
sin."  

Hani, İmran´ın 
karısı: Rabbım 
karnımdakini 
hür olarak Sa-
na adadım, 
benden kabul 
buyur. Doğru-
su Sensin 
Sen, Semi, 
Alim, demişti. 

Bir vakit İmran ai-
lesinden bir kadın, 
Ey Rabbim! Rah-
mimdeki (çocuğu-
mu) Senin hizmeti-
ne adayacağıma 
söz veriyorum. 
Benden bunu kabul 
et: Doğrusu, yalnız 
Sen, her şeyi du-
yan, her şeyi bilen-
sin! diye (Rabbine) 
seslenmişti. 

3. 
36 .. اوِ ..ف ل َما ع تْه  ض  =onu..doğurunca    

ب ِِ    şöyle..söyledi=ق ال تِْ     Rabbim=ر 

    şüphesiz..ben=إِن ِي

ا ْعت ه  ض      kız=أ ْنث ىَِٰ    onu..doğurdum=و 

اّلَل ِ     bilirken=أ ْعل مِ     Allah=و 

ا ع تِْ..بِم  ض  و  =onun..ne..doğurduğunu    

ل ْيسِ      erkek=الذَك رِ     değildir=و 

 ِ إِن ِي    kız..gibi=ك اْْل ْنث ىَٰ     doğrusu..ben=و 

ا     ona..adını..verdim=س َمْيت ه 

ْري مِ  إِن ِي    Meryem=م      şüphesiz..ben=و 

    sana=بِكِ     onu..ısmarlıyorum=أ ِعيذ ه ا

ا يَت ه  ذ ر ِ     ve..soyunu=و 

الَشْيط انِِ..ِمنِ  =şeytanın..şerrinden    

لَرِجيمِِا =kovulmuş 

Fakat onu doğu-
runca Allah ne 
doğurduğunu 
gayet iyi bildiği 
halde şöyle dedi: 
´Rabbim, doğur-
duğum kız ço-
cuğudur, oysa 
erkek kız gibi 
değildir. Ona 
Meryem adını 
taktım. O´nu ve 
soyunu lânet-
lenmiş şeytan-
dan senin hima-
yene havale 
ederim. 

Sonra, onu dünya-
ya getirince şöyle 
dedi: "Yâ Rabbi, 
onu ben dünyaya 
kız getirdim -Allahu 
Zülcelâl onun ne 
getirdiğini daha iyi 
biliyordu-. Halbuki 
oğlan başka idi, kız 
gibi değildi. Bunun-
la beraber adını 
Meryem koydum. 
Kendisini ve zürri-
yetini şeytanın şer-
rinden Senin 
sıyânetine emanet 
ederim." 

Fakat onu do-
ğurunca-Allah 
onu ve doğur-
duğunu daha 
iyi bilici iken-
Rabbım ben 
onu kız olarak 
doğurdum. 
Erkek, kız gibi 
değildir. Ger-
çekten ben 
adını Meryem 
koydum. Ben 
onu da soyu-
nu da kovul-
muş şeytan-
dan sana sı-
ğındırırım, 
demişti. 

Fakat, çocuğu do-
ğurunca, Ey Rab-
bim! dedi, Bak, bir 
kız çocuk doğur-
dum. Halbuki Allah, 
neyi doğuracağını 
ve (onun istediği) 
erkek çocuğun hiç-
bir zaman bu kız 
gibi olamayacağını 
bilmekteydi; ve ona 
Meryem ismini 
verdim. Lanetlen-
miş Şeytana karşı 
onu ve soyunu ko-
rumanı diliyorum. 

3. 
ا,, 37     kabul,,buyurdu,,onu=ف ت ق بَل ه 

ا بُّه      kabulle,,(şekilde)=بِق ب ولِ     Rabbi=ر 

س نِ      güzel,,bir=ح 

ا أ ْنب ت ه      ve,,onu,,yetiştirdi=و 

نًا    bir,,bitki,,gibi=ن ب اتًا س      güzel=ح 

ا ك فَل ه      ve,,onun,,bakımını,,üstlendi=و 

ك ِريَاِ  ا    Zekeriyya,,da=ز      her=ك لَم 

لِ  ا    girdiğinde=د خ  ل ْيه      onun,,yanına=ع 

ك ِريَا     Zekeriyya=ز 

ابِ  د ِ    mihraba=اْلِمْحر  ج      bulurdu=و 

    bir,,rızık=ِرْزقًاِ     yanında=ِعْند ه ا

ْري ِ    Ey=ي ا    derdi=ق الِ  مِ م  =Meryem    

ذ اِ     sana=ل كِِ    ?nereden=أ نَىَِٰ     bu=ه َٰ

    Bu=ه وِ     derdi,,(O,,da)=ق ال تِْ

ِعْندِِ,,ِمنِْ =katından     ِِاّلَل=Allah    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

قِ      rızık,,verir=ي ْرز 

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğine    

ِحس ابِ ,,بِغ ْيرِِ =hesapsız 

Bunun üzerine 
Rabbi onu gü-
zelce kabul etti. 
Onu güzel bir 
bitki gibi yetiştir-
di, bakımıyla Ze-
keriyya´yı görev-
lendirdi. Zekeriy-
ya ne zaman o 
mabede girse 
çocuğun yanın-
da yiyecek bulur 
ve ´Ey Meryem 
bu sana nereden 
geldi´ diye so-
rardı. Meryem 
de: Allah tara-
fından geldi, hiç 
kuşkusuz Allah 
dilediğine he-
sapsız rızık ve-
rir´ derdi. 

Bunun üzerine 
mabudu onu iyi bir 
kabul ile kabul bu-
yurduktan başka, 
güzel surette yetiş-
tirdi ve Zekeriy-
ya'nın himayesine 
verdi. Zekeriyya ne 
zaman onun bu-
lunduğu hücreye 
girerse yanında 
yeni bir yiyecek 
bularak, "Yâ Mer-
yem, bu sana ne-
reden geliyor?" 
derdi. Beriki de 
"Allah'ın yanından, 
şüphe yok ki Allah 
dilediğine hesapsız 
rızıklar verir" ce-
vabında bulunur-
du. 

Bunun üzerine 
Rabbı onu gü-
zel bir kabul 
ile karşıladı. 
Onu güzel bir 
bitki gibi yetiş-
tirdi. Zekeriy-
ya´nın hima-
yesine verdi. 
Zekeriyya mih-
raba her giri-
şinde onun 
yanında bir yi-
yecek bulurdu. 
Ey Meryem, 
bu sana nere-
den? derdi. O 
da: Allah tara-
fından, derdi. 
Şüphe yok ki 
Allah, dilediği-
ni hesapsız rı-
zıklandırır. 

Bunun üzerine 
Rabbi, kız çocuğu-
nu hoşnutlukla ka-
bul etti, onu güzel-
ce büyüttü ve Ze-
keriya'nın himaye-
sine verdi. Zekeri-
ya, ne zaman onu 
mabedde ziyaret 
ettiyse yanında yi-
yeceklerle görür ve 
sorardı: Ey Mer-
yem, bunlar sana 
nereden geliyor? 
Meryem: Bunlar Al-
lah'tandır; Allah, di-
lediğine hesapsız 
rızık bağışlar! diye 
cevap verirdi. 

3. 
38 ..     dua..etmiş=د ع ا    orada=ه ن اِلكِ 

ك ِريَا     Zekeriyya=ز 
بَه ِ      Rabbine=ر 

ب ِِ    demişti=ق الِ      ver=ه بِْ    Rabbim=ر 

ل د ْنكِ ..ِمنِْ    bana=ِلي =katından    

يَةًِ ي ِِ    bir..nesil=ذ ر ِ ط 
ب ةًِ  =temiz    

    işitensin=س ِميعِ     Sen=إِنَكِ 

 duayı=الدُّع اءِِ

Orada Zekeriy-
ya, Rabbine dua 
etti; ´Ey Rabbim, 
bana kendi tara-
fından temiz bir 
soy bağışla, hiç 
kuşkusuz sen şu 
duayı işitensin´ 
dedi. 

İşte o aralık Zeke-
riyya mabuduna 
yalvardı: "Yâ Rab-
bi! Nezd-i rahme-
tinden bana pâk bir 
zürriyet ver; elbet 
niyazımı dinliyor-
sun!" dedi. 

Orada Zeke-
riyya Rabbına 
dua etti: Rab-
bım; bana ka-
tından temiz 
bir şey bahşet. 
Muhakkak 
Sen duayı işi-
tensin. 

Aynı yerde Zekeri-
ya Rabbine yalvar-
dı: Ey Rabbim! 
Rahmetinle bana 
güzel bir zürriyet 
bağışla; zira Sen, 
her yakarışı duyar-
sın. 

3. 
    ona,,diye,,ünlediler=ف ن اد تْه ِ,, 39

ئِك ة ِ َل      melekler=اْلم 

ه وِ      durmuş=ق ائِمِ     O,,(Zekeriyya)=و 

ل ِي     namaz,,kılarken=ي ص 

ابِِ,,فِي اْلِمْحر  =mabedde    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

كِ  ر      sana,,müjdeler=ي ب ش ِ

قًا    Yahya’yı=بِي ْحي ىَِٰ د ِ ص      doğrulayıcı=م 

ةِ  اّلَلِِ,,ِمنِ     bir,,kelimeyi=بِك ِلم  =Allah’tan    

ي ِدًا س      efendi=و 

ص وًرا ح      nefsine,,hakim=و 

ن بِيًّا     bir,,peygamber,,olacak=و 

الَصاِلِحينِ ,,ِمنِ  =ve,,iyilerden 

Bunun üzerine 
Zekeriyya, ma-
bette namaz kı-
larken melekler 
ona şöyle ses-
lendiler; Allah 
sana Yahya´yı 
müjdeliyor. O, 
Allah´ın dolaysız 
kelimesini doğru-
layan, efendi, if-
fetli ve salihler-
den bir peygam-
berdir.´ 

Sonra, mihrabında 
ayağa kalkmış, 
namaz kılarken 
melekler kendisine 
şöyle nida etti: "Al-
lahu Zülcelâl seni 
hem Kelimetullah’ı 
tasdik edici (teyid 
edici), hem insan-
ların ulusu, hem 
afif, hem salihîn 
içinden yetişmiş 
peygamber olarak 
gelecek Yahya ile 
müjdeliyor".  

O, mihrabda 
namaz kılar-
ken melekler 
ona seslendi-
ler: Allah sa-
na, kendisin-
den bir keli-
meyi tasdik 
edici bir efen-
di, nefsine ha-
kim ve salih-
lerden bir 
peygamber 
olmak üzere 
Yahya´yı müj-
deler. 

Bunun üzerine, 
mabedde dua 
ederken, melekler 
ona: Allah sana, 
Kendi katından bir 
sözün gerçekliğini 
doğrulayacak, in-
sanlar arasında 
seçkin (bir yere 
sahip olacak), tam 
bir iffet sahibi, dü-
rüst ve erdemli bir 
peygamber olacak 
olan Yahya(nın 
doğumun)u müjde-
liyor diye seslendi-
ler. 

3. 
40 .. ب ِِ    dedi..ki=ق الِ      Rabbim=ر 

ي ك ونِ ..أ نَىَِٰ =nasıl..olur?    ِلي=benim    

مِ      oğlum=غ َل 

ق دِْ ب ل غ نِيِ ..و  =bana..gelip..çatmış    

أ تِي    ihtiyarlık=اْلِكب رِ  اْمر      karım..da=و 

    dedi..(Allah)=ق الِ     kısırken=ع اقِر ِ 

Zekeriyya ´Ya 
Rabbi, kendim 
iyice yaşlanmış 
ve karım çocuk-
tan kesilmişken 
nasıl oğlum ola-
bilir?´ dedi. O da 
´Böyledir, Allah 
dilediğini yapar´ 
dedi. 

Zekeriyya "Ya 
Rabbi! Benim nasıl 
oğlum olacak? 
Kendim kocaldım, 
haremim kısır" de-
yince, "Allah böy-
lece dilediğini ya-
par" buyurdu. 

Ve dedi ki: 
Rabbım; ben 
artık iyice ko-
camış, karım 
da kısırken 
nasıl oğlum 
olabilir? Öyle, 
Allah dilediğini 
yapar, dedi. 

(Zekeriya) şaşkın-
lıkla: Ey Rabbim! 
dedi, Yaşlılık beni 
yakalamışken ve 
karım da kısırken 
nasıl bir oğlum 
olabilir? (Ona): Pe-
kala olabilir! denil-
di, Allah dilediğini 
yapar. 
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ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    öyle..(ama)=ك ذ َٰ

ا    yapar=ي ْفع لِ  ي ش اءِ ..م  =dilediğini 

3. 
41 ,, ب ِِ    dedi=ق الِ      Rabbim=ر 

o,,halde,,(oğlum,,olacağına,,dair),,ve=اْجع لِْ

r    ِلي=bana    
    bir,,alâmet=آي ةًِ 

    buyurdu,,ki,,(Allah)=ق الِ 

    senin,,alâmetin=آي ت كِ 

ل ِمِ ,,أ لَِ ت ك  =konuşamamandır    

ث ة ِ    insanlarla=النَاسِ      üç=ث َل 

ْمًزاِ     başka=إِلَِ    gün=أ يَامِ      işaretten=ر 

اْذك رِْ بَكِ     an=و      Rabbini=ر 

ثِيًرا ب ِحِْ    çok=ك  س      tesbih,,et,,(O’nu)=و 

ِِ ْبك ارِِ    akşam=بِاْلع ِشي  اْْلِ  sabah=و 

Zekeriyya 
´Rabbim, bana 
bunun belirtisini 
göster´ dedi. Al-
lah ona şöyle 
buyurdu; ´Senin 
belirtin üç gün 
boyunca, işaret-
leşme dışında 
insanlarla ko-
nuşmamandır. 
Rabbinin adını 
çokça an ve sa-
bah akşam O´nu 
noksanlıktan 
tenzih et : 

"Yâ Rabbi! Benim 
için bir burhan em-
ret" dedi, "Sana 
burhan: İnsanlara 
üç gün işaretten 
başka söz söyle-
meyeceksin. Rab-
bini çok an, akşam 
sabah tesbih et" 
buyurdu. 

Rabbım, bana 
bir alamet ver, 
dedi. Alame-
tin, işaretten 
başka şekiller-
le insanlarla 
konuşma-
mandır. Bu-
nunla beraber 
Rabbını çok 
an ve akşam 
sabah tesbih 
et. 

(Zekeriya) yalvardı: 
Ey Rabbim! Bana 
bir işaret göster! 
İşaretin şudur ki, 
denildi, üç gün bo-
yunca yüz işaretleri 
dışında insanlarla 
konuşma! Rabbini 
hiç durmadan an 
ve gece gündüz 
O'nun sınırsız şa-
nını yücelt! 

3. 
42 .. إِذِْ ق ال تِِ..و  =demişti..ki    

ئِك ة ِ َل      Ey=ي ا    Melekler=اْلم 

ْري مِ      şüphesiz=إِنَِ    Meryem=م 

    seni..seçti=اْصط ف اكِِ    Allah=اّلَل ِ

كِِ ط َهر      temizledi=و 

اْصط ف اكِِ     ve..seni..üstün..kıldı=و 

نِس اءِِ..ع ل ىَِٰ =kadınlarına    

 dünyaların=اْلع ال ِمينِ 

Hani melekler 
şöyle demişti; 
´Ey Meryem, Al-
lah seni seçti, 
arındırdı ve dün-
yanın kadınları-
na üstün kıldı : 

Hani, melekler ne 
demişlerdi: "Yâ 
Meryem! Allahu 
Zülcelâl seni seçti, 
seni lekelerden 
pâk bulundurdu. 
Seni bütün âlemle-
rin kadınları üzeri-
ne geçirdi. 

Hani melekler: 
Ey Meryem, 
şüphesiz Allah 
seni seçip te-
mizledi. Dün-
yaların kadın-
larından seni 
üstün tuttu, 
demişlerdi. 

Ve o zaman melek-
ler Ey Meryem! 
dediler, Allah seni 
seçti ve tertemiz 
kıldı; seni bütün 
dünya kadınlarının 
üstünde (bir konu-
ma) çıkardı. 

3. 
ْري مِ     Ey=ي ا,, 43     Meryem=م 

ب ِكِِ    divan,,dur=اْقن تِي     Rabbine=ِلر 

ِدي اْسج      secde,,et=و 

اْرك ِعي     ve,,(O’nun,,huzurunda),,eğil=و 

عِ   eğilenlerle=الَراِكِعينِ     beraber=م 

Ey Meryem 
Rabbinin huzu-
runda saygı ile 
dur. Secdeye 
kapan ve rükua 
varanlarla birlikte 
sen de rükua 
var. 

Yâ Meryem! Rab-
bine karşı huşu 
içinde bulun, sec-
deye kapan, rükû 
edenlerle beraber 
rükûa var." 

Ey Meryem, 
huşu ile Rab-
bının divanına 
dur. Secdeye 
kapan. Rüku 
edenlerle bir-
likte rüku et. 

Ey Meryem! Rab-
bine huşu ile bağ-
lan, secdeye kapan 
ve (O'nun önünde) 
eğilenlerle birlikte 
eğil. 

3. 
44 .. ِلكِ      Bunlar..(Ey..Muhammed)=ذ َٰ

أ ْنب اءِِ..ِمنِْ =haberlerindendir    

    görünmez..alemin=اْلغ ْيبِِ

    sana=إِل ْيك ِ     vahyettiğimiz=ن وِحيهِِ

ا م  ك ْنتِ ..و  =sen..değildin    

    onların..yanında=ل د ْيِهمِْ

ي ْلق ونِ ..إِذِْ =atarlarken    

مِْ ه  م  مِْ    oklarını..(kur’a)=أ ْقَل      hangisi=أ يُّه 

    kefil..olacak..diye=ي ْكف لِ 

ْري مِ      Meryem’e=م 

ا م  ك ْنتِ ..و  =sen..değildin    

    yanlarında=ل د ْيِهمِْ

ونِ ..إِذِْ ي ْخت ِصم  =birbirleriyle..çekiştikleri..

zaman..da 

Bunlar sana va-
hiy yolu ile bil-
dirdiğimiz gayb 
alemine ilişkin 
haberlerdir. On-
lardan hangisi 
Meryem´in so-
rumluluğunu üst-
lenecek diye ka-
lemleri ile kur´a 
çekerlerken sen 
yanlarında de-
ğildin, bu konu-
da çekişirken de 
orada değildin. 

İşte bu gaybın ha-
berlerinden ki sana 
vahiy ile bildiriyo-
ruz. Yoksa, ne içle-
rinden hangisi 
Meryem'i himaye-
sine alacak diye, 
kalemleriyle kura 
çektikleri (attıkları) 
zaman yanlarında 
idin, ne de onlar bu 
meseleye dair mü-
cadele ederlerken 
yanlarında idin.  

Bunlar sana 
vahyetmekte 
olduğumuz 
gayb haberle-
rindendir. 
Meryem´e 
hangisi kefil 
olacak diye 
kalemlerini 
atarlarken sen 
yanlarında 
değildin. Çeki-
şirlerken de 
orada bulun-
madın. 

Sana (şimdi) vah-
yettiğimiz şey, se-
nin idrakini aşan bir 
hususla ilgilidir: zi-
ra, hangisinin Mer-
yem'in hamisi ola-
cağını kur'a ile be-
lirlediklerinde sen 
onlarla birlikte de-
ğildin, ve (o konu-
da) birbirleriyle çe-
kiştiklerinde yanla-
rında yoktun. 

3. 
    demişti=ق ال تِِ    hani=إِذِْ,, 45

ئِك ة ِ َل      Ey=ي ا    Melekler=اْلم 

إِنَإِنَِ ْري م      Allah=اّلَل ِ    Meryem=م 

كِِ ر      seni,,müjdeliyor=ي ب ش ِ

ةِ      kendisinden=ِمْنه ِ    bir,,kelime,,ile=بِك ِلم 

ه ِ ِسيحِ     onun,,adı=اْسم      Mesih’dir=اْلم 

    oğlu=اْبنِ     Îsa=ِعيس ى

ْري مِ  ِجيًها    Meryem=م      yüzde,,(şerefli)=و 

الدُّْني ا,,فِي =dünyada,,da    

ةِِ اْْلِخر      ahirette,,de=و 

ِمنِ  ق َربِينِ ,,و  اْلم  =ve,,(Allah’a),,yakın,,olan

lardandır 

Hani Melekler 
dediler ki; ´Ey 
Meryem, Allah 
seni dolaysız 
Kelime´si ile 
müjdeliyor. Onun 
adı Meryemoğlu 
İsa Mesih´tir. O 
dünyada da ahi-
rette de yüce, 
şanlıdır ve Al-
lah´ın yakınla-
rındandır. 

(45-46) Hani, me-
lekler ne demişler-
di: "Yâ Meryem! 
Allah sana hem 
dünyada, âhirette 
muazzez ve nezd-i 
ilahîsinde mukar-
rebînden, hem be-
şikte iken de bü-
yümüşken de in-
sanlara yüksek 
sözler! söyler ve 
sâlihînden olarak 
gelecek Kelimetul-
lah'ın müjdesini 
veriyor ki, adı Me-
sih Îse'bni Mer-
yem." 

Melekler de-
mişlerdi ki: Ey 
Meryem; Allah 
kendinden bir 
kelimeyi sana 
müjdeliyor. 
Adı; Meryem 
oğlu İsa, Me-
sih´tir. Dünya-
da da, ahirette 
de, şanı yüce-
dir. Allah´a 
yakın kılınan-
lardandır. 

O zaman melekler, 
Ey Meryem! demiş-
lerdi, Allah, Kendi-
sinden bir söz ile 
sana, Meryem oğlu 
İsa Mesih adıyla bi-
linecek, bu dünya-
da ve öteki dünya-
da büyük şeref sa-
hibi ve Allah'ın en 
yakınlarından ola-
cak (bir oğul) müj-
deliyor. 

3. 
46 .. ل ِمِ  ي ك      insanlara=النَاسِ     konuşacak=و 

ْهدِِا..فِي ْلم  =beşikte    

ك ْهًَلِ     ve..yetişkinlikte=و 

ِمنِ  الَصاِلِحينِ ..و  =ve..iyilerden..olacaktı

r 

O daha beşik-
teyken ve yetiş-
kinlik çağında 
insanlarla konu-
şacaktır ve salih 
kullarındandır. 

“        “         “ Beşiğinde de, 
yetişkinlik ha-
linde de insan-
larla konuşa-
caktır ve salih-
lerdendir. 

Ve o, (çocuk,) in-
sanlarla hem be-
şikte iken, hem de 
yetişkin bir adam 
olarak konuşacak; 
dürüst ve erdemli 
kişilerden olacak. 

3. 
ب ِِ    dedi,,ki=ق ال تِْ,, 47     Rabbim=ر 

    benim=ِلي    olur=ي ك ونِ     nasıl=أ نَىَِٰ

ل د ِ     çocuğum=و 

ل مِْ ي ْمس ْسنِي,,و  =bana,,dokunmamışken    

    dedi=ق الِ     bir,,beşer=ب ش ر ِ 

ِلكِِ     Allah=اّلَل ِ    böylece=ك ذ َٰ

ا    yaratır=ي ْخل قِ  ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

ىَِٰ    zaman=إِذ ا     istediği=ق ض 

    bir,,şey(in,,olmasını)=أ ْمًرا

ا     ona=ل ه ِ    der=ي ق ولِ     sadece=ف إِنَم 

 o,,da,,oluverir=ف ي ك ونِ     ’ol‘=ك نِْ

Meryem ´Ey 
Rabbim, bana 
hiçbir insan do-
kunmamışken 
nasıl olur da ço-
cuğum olabilir?´ 
dedi. De ki: ´İşte 
böyledir, Allah 
dilediğini yaratır. 
O bir şeyin ol-
masına karar ve-
rince ona sade-
ce «ol» der o da 
hemen oluverir.´ 

"Yâ Rabbi, benim 
nasıl çocuğum 
olabilir ki bana be-
şer değmedi?" de-
yince şöyle buyur-
du: "Allah işte böy-
lece dilediğini ya-
ratır, bir şey murad 
etti mi, ona yalnız 
'Ol!' der, o da olu-
verir.  

Meryem dedi 
ki: Rabbım; 
bana bir beşer 
dokunmamış-
ken, benim 
nasıl çocuğum 
olabilir? Me-
lekler de: Al-
lah, dilediğini 
öylece yaratır 
ve bir şeyin 
olmasını diler-
se, ona; ol, 
der de oluve-
rir, dediler. 

Meryem, Ey Rab-
bim! dedi, Bana 
hiçbir erkek do-
kunmadığı halde 
nasıl oğul sahibi 
olabilirim? (Melek) 
cevap verdi: İşte 
öyle! Allah dilediği-
ni yaratır; bir şeyin 
olmasını istediğin-
de sadece 'Ol!' der 
ve o (şey hemen) 
oluverir. 

3. 
ه ِ.. 48 ي ع ل ِم      ona..öğretecek=و 

ة ِ    Kitabı=اْلِكت ابِ  اْلِحْكم      Hikmeti=و 

اة ِ التَْور      Tevrat’ı=و 

ْنجِِ اْْلِ يلِ و  =ve..İncil’i 

Allah O´na Ki-
tab´ı, Hikmet´i, 
Tevrat´ı ve İncil´i 
öğretecek. 

Hem ona Allah ki-
tap öğretecek, 
hikmet öğretecek, 
Tevrat öğretecek, 
İncil öğretecek.  

O´na kitabı, 
hikmeti, Tev-
rat´ı ve İncil´i 
öğretecek. 

O, senin oğluna 
(hem) vahyi ve 
hikmeti öğretecek, 
(hem de) Tevrat'ı 
ve İncil'i; 

3. 
س ولًِ,, 49 ر  Onu,,(şöyle,,diyen),,bir,,elçi,,yap=و 

acak    َِٰب نِي,,إِل ى =oğullarına    

ائِيلِ      ben=أ ن ِي    İsrail=إِْسر 

O´nu, İsrailoğul-
larına şöyle di-
yecek olan bir 
peygamber ola-
rak gönderecek; 

O da Benî İsrail'e 
peygamber olup 
diyecek ki: 'Ben 
Rabbinizden sizle-
re burhan getirdim: 

O´nu İsrailo-
ğullarına pey-
gamber olarak 
gönderecek 
ve onlara şöy-

Ve o'nu İsrailoğul-
ları'na elçi (yapa-
cak). Ben, size 
Rabbinizden bir 
mesaj getirdim. Si-
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    size,,getirdim=ِجئْت ك مِْ    doğrusu=ق دِْ

    bir,,mucize=بِآي ةِ 

ب ِك ْمِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden    أ ن ِي=ben    

    sisin,,için=ل ك مِْ    yaratırım=أ ْخل قِ 

ينِِ,,ِمنِ  الط ِ =çamurdan    

ْيئ ةِِ     kuş=الَطْيرِِ    şeklinde,,bir,,şey=ك ه 

    ona=فِيهِِ    üflerim=ف أ ْنف خِ 

ْيًرا    oluverir=ف ي ك ونِ      hemen,,kuş=ط 

    Allah’ın=اّلَلِِ     izniyle=بِإِْذنِِ

أ ْبِرئِ  ه ِ    iyileştiririm=و      körü=اْْل ْكم 

صِ  اْْل ْبر      ve,,alacalıyı=و 

أ ْحيِي ْوت ىَِٰ    diriltirim=و      ölüleri=اْلم 

    Allah’ın=اّلَلِِ     izniyle=بِإِْذنِِ

أ ن ب ِئ ك مِْ     size,,haber,,veririm=و 

ا ت أْك ل ونِ ,,بِم  =ne,,yiyip    

ا م  ونِ ,,و  ت دَِخر  =ne,,biriktirdiğinizi    

ب ي وتِك ْمِ ,,فِي =evlerinizde    َِإِن=elbette    

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda    ًِي ة     bir,,ibret,,vardır=ْل 

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    sizin,,için=ل ك مِْ

ْؤِمنِينِ   inanıcı=م 

´Ben size Rab-
binizden mucize 
ile geldim. Ben 
sizin önünüzde 
çamurdan kuş 
biçiminde bir ci-
sim yapar, sonra 
ona bir nefes üf-
lerim de Allah´ın 
izni ile kuş olu-
verir; Doğuştan 
körler ile alacalık 
(ebras) hastala-
rını iyileştiririm; 
Allah´ın izni ile 
ölüleri diriltirim; 
evlerinizde hangi 
yiyeceklerinizi 
yediğinizi ve 
hangilerini son-
raya bıraktığınızı 
haber veririm. 
Eğer mümin ise-
niz, bu sizin için 
ibret alacağınız 
kesin bir delildir. 

Çamurdan sizlere 
tıpkı bir kuş vücu-
da getirir ona üfle-
rim, Allah'ın izniyle 
kuş olur. Yine Al-
lah'ın izniyle ana-
dan doğma âmâyı 
ve abraşı iyi ede-
rim. Evlerinizde ne 
yediğinizi, ne birik-
tirdiğinizi sizlere 
haber veririm. 
Gerçekten mü'min 
iseniz şu söyledik-
lerimde elbette si-
zin için burhan ol-
mak lâzım. 

le diyecektir: 
Ben, size 
Rabbınızdan 
bir ayet getir-
dim. Ben, size 
çamurdan kuş 
gibi bir şey 
yapıp ona üf-
leyeceğim de 
Allah´ın izniy-
le, hemen kuş 
olacak. Ana-
dan doğma 
körleri ve ala-
calıları iyi 
edeceğim. Al-
lah´ın izniyle 
ölüleri dirilte-
ceğim. Yedik-
lerinizi ve ev-
lerinizde sak-
ladıklarınızı da 
size haber ve-
receğim. Eğer 
iman edenler-
den iseniz; el-
bette bunda 
sizin için ayet 
vardır. 

zin için çamurdan, 
adeta kaderinizin 
suretini yapacağım 
ve sonra ona üfle-
yeceğim ki Allah'ın 
izniyle (sizin) kade-
riniz olsun; körleri 
ve cüzzamlıları iyi-
leştireceğim ve Al-
lah'ın izniyle ölüleri 
yeniden hayata 
döndüreceğim: ne-
leri yiyebileceğinizi 
ve evlerinizde nele-
ri saklayabileceği-
nizi size bildirece-
ğim. Şüphesiz, 
eğer (gerçekten) 
inanıyorsanız, bü-
tün bunlarda sizin 
için bir mesaj var-
dır. 

3. 
50 .. د ِِ ص  م  قًاو  =(Ben)..doğrulayıcı..olarak    

ا ي د يَِ..ب ْينِ ..ِلم  =benden..önce..gelen    

اةِِ..ِمنِ  التَْور  =Tevrat’ı    

ِْل ِحلَِ ve..helal..yapayım..(diye..gönderild=و 

im)    ِْل ك م=size     ِب ْعض=bazı..şeyleri    

مِ ..الَِذي ر ِ ح  =haram..kılınan    

ْمِ  ل ْيك  ِجئْت ك مِْ    size=ع      size..getirdim=و 

    bir..mucize=بِآي ةِ 

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا

أ ِطيع ونِِ  bana..itaat..edin=و 

Benden daha 
önce inen Tev-
rat´ı onaylayıcı 
olarak size ha-
ram kılınmış 
olan bazı şeyleri 
helâl ilan etmek 
üzere Rabbiniz 
tarafından kesin 
bir kanıtla size 
geldim. Allah´tan 
korkunuz ve ba-
na itaat ediniz. 

Ve benden evvel 
gönderilen Tevrat'ı 
teyid ederek gel-
dikten başka üze-
rinize haram olan-
ların bir kısmını 
helâle çevirmek 
için geldim. Hem 
de Rabbinizden 
sizlere burhan ge-
tirdim. Allah'tan 
korkun ve beni din-
leyin. 

Benden önce 
gelen Tevrat´ı 
tasdik etmek 
ve size haram 
kılınanların bir 
kısmını helal 
kılmak üzere 
Rabbınızdan 
size bir ayet 
getirdim. Artık 
Allah´tan kor-
kun ve bana 
itaat edin. 

(Ben), Tevrat'tan 
günümüze kalanın 
doğruluğunu tasdik 
etmek ve (önce-
den) size yasak 
edilen şeylerin ba-
zısını helal kılmak 
için (geldim). Ve 
size Rabbinizden 
bir mesaj getirdim; 
öyleyse Allah'a 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincine va-
rın ve bana tabi 
olun. 

3. 
    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,, 51

ب ِي     benim,,de,,Rabbim=ر 

بُّك مِْ ر      sizin,,de,,Rabbinizdir=و 

ذ ا    O’na,,kulluk,,edin=ف اْعب د وه ِ      budur=ه َٰ

اطِ  ْست ِقيمِ     yol=ِصر   doğru=م 

Allah benim de 
sizin de Rabbi-
mizdir, O´na kul-
luk ediniz, doğru 
yol işte budur. 

Bilmiş olun ki Alla-
hu Zülcelâl benim 
de mabudum, sizin 
de mabudunuz. 
O'na kulluk edin, 
bu gösterdiğim yol 
dosdoğru yol.'" 

Şüphe yok ki 
Allah; benim 
de Rabbım, 
sizin de Rab-
bınızdır. Öy-
leyse O´na 
kulluk edin, 
dosdoğru yol 
işte budur. 

Kuşkusuz Allah, 
benim de Rabbim, 
sizin de Rabbiniz-
dir; öyleyse (yalnız) 
O'na kulluk edin: 
Bu, dosdoğru bir 
yoldur. 

3. 
52 .. سَِ..ف ل َما أ ح  =sezince    َِِٰعيس ى=Îsa    

مِ      inkârı=اْلك ْفرِ     onlardan=ِمْنه 

نِْ    dedi=ق الِ      kimler=م 

اِري     bana..yardımcı..olacak=أ ْنص 

    dediler=ق الِ     Allah=اّلَلِِ     yolunda=إِل ى

اِريُّونِ  و      Biz=ن ْحنِ     Havariler=اْلح 

ارِ      yardımcılarıyız=أ ْنص 

نَا    Allah(yolun)un=اّلَلِِ     inandık=آم 

دِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ اْشه      şahid..ol=و 

ونِ     biz=بِأ نَا ْسِلم   Müslümanlarız=م 

İsa, İsrailoğulla-
rı´nın inkarcı tu-
tumlarını görün-
ce Allah uğrunda 
bana yardımcı, 
destekçi olacak 
olanlar kimler-
dir?´ diye sordu. 
Havariler ´Biz Al-
lah´ın destekçile-
riyiz, Allah´a 
iman ettik, şahid 
ol ki biz müslü-
manız´ dediler. 

İsa onlardan küfrü 
hissedince, "Allah 
yolunda bana yar-
dımcı kimler ola-
cak?" diye sordu. 
Havariler dediler 
ki: "Biz Allah yolu-
nun yardımcıları-
yız. Allah'a iman 
getirdik, sen de 
şahit ol, bizler ger-
çekten iman etmiş-
leriz. 

İsa, onların in-
karlarını se-
zince; Allah 
uğrunda yar-
dımcılarım 
kimlerdir? de-
di. Havariler: 
Biziz Allah´ın 
yardımcıları, 
Allah´a iman 
ettik. Sen de 
şahid ol ki biz, 
muhakkak 
müslümanla-
rız, dediler. 

İsa, onların hakikati 
reddettiklerinin far-
kına varınca sordu: 
Kim Allah yolunda 
benim yardımcıla-
rım olacak? Beyaz-
lara bürünmüş 
olanlar cevap ver-
di: Biz, (Allah yo-
lunda) senin yar-
dımcıların olaca-
ğız! Biz Allah'a 
inanırız: Sen de 
şahit ol, biz O'na 
teslim olmuşuz! 

3. 
بَن ا,, 53 نَا    Rabbimiz=ر      inandık=آم 

ا ْلتِ ,,بِم  أ ْنز  =senin,,indirdiğine    

اتَب ْعن ا     elçiye=الَرس ولِ     uyduk=و 

عِ     bizi,,yaz=ف اْكت ْبن ا     beraber=م 

 şahidlerle=الَشاِهِدينِ 

´Ey Rabbimiz, 
indirmiş olduğun 
mesaja inandık, 
Peygambere uy-
duk, bizleri bu 
mesajın canlı 
şahitleri arasına 
yaz!´ 

Yâ Rabbe'l-âlemîn! 
Bizler Senin indir-
diğine inandık. 
Peygamberin yo-
lunu tuttuk. Sen 
bizleri birliğinle şe-
hadet getirenlerle 
bir arada yaz." 

Ey Rabbımız; 
indirdiğine 
iman ettik. Ve 
peygamberle-
rin ardınca git-
tik. Bizi şahid 
olanlarla be-
raber yaz. 

Ey Rabbimiz! Bize 
yücelerden indirdi-
ğine inanıyor ve bu 
elçi'ye tabi oluyo-
ruz; o halde bizi 
(hakikate) şahitlik 
yapanlarla bir tut! 

3. 
وا.. 54 ك ر  م      tuzak..kurdular=و 

ك رِ  م      onların..tuzaklarına..karşılık..verdi=و 

اّلَل ِ    Allah..da=اّلَل ِ      çünkü..Allah=و 

ْيرِ  اِكِرينِ     en..iyi=خ   tuzak..kurandır=اْلم 

Hile yaptılar. Al-
lah da onları ce-
zalandırdı. Ve 
Allah hile yapan-
ların cezasını en 
iyi verendir. 

Benî İsrail İsa'yı 
tuzağa düşürmek 
istedi. Allah da 
kurdukları tuzağa 
kendilerini düşür-
dü. Allah tuzakçıla-
rı perişan edenle-
rin en kavîsidir. 

Hile yaptılar, 
Allah da onları 
cezalandırdı. 
Ve Allah, hile 
yapanların ce-
zasını en iyi 
verendir. 

İnanmayanlar 
İsa'ya tuzak kurdu-
lar; ama Allah onla-
rın tuzaklarını boşa 
çıkardı: çünkü Al-
lah, tuzak kuranla-
rın tümünün üstün-
dedir. 

3. 
    Allah=اّلَل ِ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ,, 55

    ben=إِن ِي    Îsa=ِعيس ىَِٰ    Ey=ي ا

ف ِيكِ  ت و      senin,,canını,,alacağım=م 

افِع كِ  ر      seni,,yükselteceğim=و 

    bana=إِل يَِ

كِ  ر  ط ه ِ م      seni,,temizleyeceğim=و 

وا,,الَِذينِ ,,ِمنِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerden    

اِعلِ  ج      ve,,tutacağım=و 

اتَب ع وكِ ,,الَِذينِ  =sana,,uyanları    

    üstünde=ف ْوقِ 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

    gününe=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ

ِةِ      sonra=ث مَِ    kıyamet=اْلِقي ام 

    bana,,olacaktır=إِل يَِ

ْرِجع ك مِْ     dönüşünüz=م 

    ben,,hükmedeceğim=ف أ ْحك مِ 

ا    aranızda=ب ْين ك مِْ     şeyler,,hakkında=فِيم 

    sizin=ك ْنت مِْ

ت ْخت ِلف ونِ ,,فِيهِِ =ayrılığa,,düştüğünüz,, 

Hani Allah şöyle 
demişti; ´Ey İsa, 
ben senin canını 
alacak, katıma 
yükseltecek ve 
kâfirlerin iftirala-
rından arındıra-
cağım, sana 
uyanları da kı-
yamet gününe 
kadar kâfirlere 
üstün kılacağım. 
Sonra hepiniz 
bana dönecek-
siniz ve ben an-
laşmazlığa düş-
tüğünüz konu-
larda aranızda 
hüküm verece-
ğim.´ 

Hani Allahu Zül-
celâl ne buyurmuş-
tu: "Yâ İsa! Ben 
seni kabzedece-
ğim, seni civâr-ı iz-
zetime yükseltece-
ğim. Seni kâfirler-
den âzâde bulun-
duracağım. Senin 
izinden gidenleri 
kâfirlerin üzerinde 
kıyamet gününe 
kadar hâkim kıla-
cağım. Sonra he-
piniz Bana döne-
ceksiniz. İhtilâf et-
tiğiniz dava üze-
rinde Ben aranızda 
hakem olacağım: 

Hani Allah 
demişti ki: Ey 
İsa; seni öldü-
recek olan 
Benim. Seni 
kendime yük-
seltip kaldıra-
cak, sen, kafir-
lerin içinden 
tertemiz çıka-
racak ve sana 
tabi olanları, 
kıyamet gü-
nüne kadar 
küfredenler-
den üstün tu-
tacak da Be-
nim Sonra dö-
nüşünüz yal-
nız Banadır. 
Ayrılığa düş-
tüğünüz konu-
larda aranızda 
Ben hükme-
deceğim. 

O zaman Allah: Ey 
İsa! demişti, Seni 
ölüme yollayaca-
ğım ve Katıma yü-
celteceğim ve seni 
hakikati inkara 
şartlanmış olan-
lar(ın arasın)dan 
çekip arındıraca-
ğım; sana tabi 
olanları, Kıyamet 
Günü, hakikati in-
kara şartlanmış 
olanların (kat kat) 
üstüne çıkaraca-
ğım. Sonunda he-
piniz Bana döne-
ceksiniz ve aranız-
da anlaşmazlığa 
düştüğünüz her 
konuda Ben hüküm 
vereceğim. 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

3. 
    gelince=ف أ َما.. 56

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    

مِْ ب ه      onlara..azabedeceğim=ف أ ع ذ ِ

    şiddetli=ش ِديدًا    azapla=ع ذ ابًا

الدُّْني ا..فِي =dünyada..da    

ةِِ اْْلِخر      ahirette..de=و 

ا م  مِْ    olmayacaktır=و      onların=ل ه 

ن اِصِرينِ ..ِمنِْ =yardımcıları..da 

Kâfirler var ya, 
onları ağır bir 
azaba çarptıra-
cağım, onların 
hiçbir yardımcısı 
olmayacaktır. 

Küfre sapmış kim-
seleri dünyada âhi-
rette yaman azab 
ile ta'zîb edece-
ğim. 

Küfredenleri 
de dünya ve 
ahirette şid-
detli azaba 
uğratacağım. 
Onların hiçbir 
yardımcıları 
yoktur. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
gelince, onlara bu 
dünyada ve ahiret-
te şiddetli bir azap 
çektireceğim ve 
onlar kendilerine 
yardım edecek 
kimse bulamaya-
caklar; 

3. 
أ َما,, 57 ن وا,,الَِذينِ     gelince=و  آم  =İnanıp    

ع ِمل وا     yapanlara,,da=و 

اتِِ     iyi,,şeyler=الَصاِلح 

ف ِيِهمِْ     tam,,olarak,,verecektir=ف ي و 

ْمِ  ه  ور      mükâfatlarını,,(Allah)=أ ج 

اّلَل ِ ي ِحبُِّ,,لِ     Allah=و  =sevmez    

 zalimleri=الَظاِلِمينِ 

İman edip salih 
ameller (iyi işler) 
yapanlara gelin-
ce, Allah onların 
mükafatlarını 
eksiksiz olarak 
verecektir, Allah 
zalimleri sev-
mez. 

İman ederek işleri 
salâh olanlara ge-
lince, Allah onların 
bütün ecirlerini 
kendilerine ödeye-
cek, Allahu Zül-
celâl zâlimleri 
sevmez. 

İman edip sa-
lih amel işle-
yenlere gelin-
ce; onların 
mükafaatları 
ödenecektir. 
Ve Allah, za-
limleri sev-
mez. 

ama iman edip 
doğru ve yararlı iş-
ler yapanlara Allah 
mükafatlarını tam 
olarak verecektir: 
Zira O, zalimleri 
sevmez. 

3. 
58 .. ِلكِ      okuduğumuz=ن تْل وه ِ    işte..bu=ذ َٰ

ل ْيكِ      sana=ع 

اْْلي اتِِ..ِمنِ  =o..ayetlerden    

ْكرِِ الذ ِ     ve..Zikir(Kitap)dandır=و 

ِكيمِِ  o..hikmetli=اْلح 

Sana okuduğu-
muz bu kıssalar 
ve direktifler, 
ayetlerden ve 
hikmetli zikir-
dendirler. 

Yâ Muhammed! 
Sana şu hikaye et-
tiklerimiz hep 
âyâtımızdan, hep 
Kitâb-ı hakîmimiz-
den. 

İşte bunları; 
sana, ayetler-
den bir hikmet 
dolu Kur´an´ 
dan okuyoruz. 

Bu bildirdiklerimiz, 
sana ilettiğimiz 
mesajlardan ve 
hikmet yüklü ha-
berlerdendir. 

3. 
ث لِ     şüphesiz=إِنَِ,, 59     durumu=م 

    göre=ِعْند ِ    Îsa’nın=ِعيس ىَِٰ

ث لِِ    Allah’a=اّلَلِِ     durumu,,gibidir=ك م 

ل ق ه ِ    Adem’in=آد م ِ      Onu,,yarattı=خ 

ابِ ,,ِمنِْ ت ر  =topraktan    َِث م=sonra    

    !Ol=ك نِْ    ona=ل ه ِ    dedi=ق الِ 

 artık,,olur=ف ي ك ونِ 

Allah katında İsa 
örneği, Allah´ın 
topraktan yarat-
tıktan sonra "ol" 
demesi ile oluve-
ren Adem örneği 
gibidir. 

Allah'a göre İsa'nın 
hâli tıpkı Âdem'in 
hâli gibi: Topraktan 
yaratıp sonra "Ol!" 
diyor, o da oluveri-
yor. 

Gerçekten Al-
lah katında 
İsa´nın duru-
mu, Adem´in 
durumu gibi-
dir. Allah o´nu 
topraktan ya-
rattı. Sonra 
o´na; ol dedi, 
o da oluverdi. 

Allah katında 
İsa'nın durumu 
Adem'in durumu 
gibidir, ki Allah onu 
topraktan yarattı ve 
sonra Ol! dedi; işte 
(insanoğlu böyle-
ce) oluverir. 

3. 
60 .. قُِّ     gerçektir..(,Bu)=اْلح 

ب ِكِ ..نِْمِِ ر  =Rabbinden..gelen    

ِ ت ك نِْ..ف َل  =öyle..ise..olma    

ْمت ِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =kuşkulananlardan 

Bu anlattıkları-
mız Rabbinden 
gelen gerçektir. 
Sakın kuşkuya 
kapılanlardan 
olma. 

Bu senin Rabbin-
den gelmiş hak, 
onun için sakın 
şüpheye düşenler-
den olma. 

Hak, Rabbın-
dandır. Öyley-
se şüpheciler-
den olma. 

(Bu), Rabbinden 
bir hakikat(tir); öy-
leyse, şüpheciler-
den olma! 

3. 
نِْ,, 61     kim=ف م 

اَجكِ      seninle,,tartışmaya,,kalkarsa=ح 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    onun,,hakkında=فِيهِِ =sonra    

ا كِ ,,م  اء  ج  =sana,,gelen    

ْلِعْلمِِا,,ِمنِ  =ilimden    ِْف ق ل=de,,ki    

    çağıralım=ن ْدع ِ    gelin=ت ع ال ْوا

ن ا     oğullarımızı=أ ْبن اء 

ك مِْ أ ْبن اء      ve,,oğullarınızı=و 

ن ا نِس اء      kadınlarımızı=و 

ك مِْ نِس اء      ve,,kadınlarınızı=و 

ن ا أ ْنف س      kendimizi=و 

أ ْنف س ك مِْ     sonra=ث مَِ    ve,,kendinizi=و 

    gönülden,,lanetle,,dua,,edelim,,de=ن ْبت ِهلِْ

    lanetini=ل ْعن تِ     atalım,,(kılalım)=ف ن ْجع لِْ

    üstüne=ع ل ى    Allah’ın=اّلَلِِ

 yalancıların=اْلك اِذبِينِ 

Sana gelen bil-
giden sonra kim 
bu konuda se-
ninle tartışacak 
olursa de ki; 
´Geliniz, evlatla-
rımızı ve evlatla-
rınızı, kadınları-
mızı ve kadınla-
rınızı, kendinizi 
ve kendimizi bi-
raraya çağıralım; 
sonra karşılıklı 
lânetleşerek Al-
lah´ın lânetinin 
yalancıların üze-
rine olmasını di-
leyelim. 

Sana gelen şu 
ilimden sonra bu-
nun üzerinde se-
ninle münakaşaya 
kalkanlar olursa de 
ki: "Gelin oğulları-
mızı, oğullarınızı, 
kadınlarımızı, ka-
dınlarınızı, kendile-
rimizi, kendilerinizi 
çağıralım, sonra 
dua edelim de ya-
lancı kimlerse Al-
lah'ın lâneti onların 
üzerine olsun diye-
lim." 

Sana ilim gel-
dikten sonra; 
kim seninle 
tartışırsa de 
ki: Gelin oğul-
larımızı ve 
oğullarınızı, 
kadınlarımızı 
ve kadınlarını-
zı, kendimizi 
ve kendinizi 
çağıralım. 
Sonra 
la´netleşelim. 
Allah´ın lane-
tinin yalancıla-
rın üstüne ol-
masını dileye-
lim. 

Sana gelen asıl 
bilgiden sonra, kim 
seninle bu (haki-
kat) hakkında tartı-
şırsa de ki: Gelin! 
Oğullarımızı ve 
oğullarınızı, kadın-
larımızı ve kadınla-
rınızı, bizim yan-
daşlarımızı ve sizin 
yandaşlarınızı ça-
ğıralım; sonra (bir-
likte) tevazu içinde 
ve gönülden yalva-
ralım ve Allah'ın 
lanetinin (aramız-
dan) yalan söyle-
yenlerin üzerine 
olmasını dileyelim. 

3. 
ذ ا    işte=إِنَِ.. 62     budur=ه َٰ

وِ      o..(Îsa..hakkındaki)=ل ه 

ِ    kıssa..(öykü)=اْلق ص صِ 
قُّ      gerçek=اْلح 

ا م  هِ ..ِمنِْ    yoktur=و  إِل َٰ =tanrı    َِإِل=başka    

إِنَِ    Allah’tan=اّلَل ِ      Allah=اّلَل ِ    elbette=و 

وِ  اْلع ِزيزِ ..ل ه  =aziz..(kesin..galib)    

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=اْلح 

Bu anlatılanlar 
gerçek olaylar-
dır. Allah´tan 
başka ilah yok-
tur. Hiç kuşku-
suz Allah üstün 
iradeli ve hikmet 
sahibidir. 

İşte şu yok mu, 
hak olan haber an-
cak o. Allah'dan 
başka da hiçbir 
ilâh yok. Allah ise 
o azîz, o hakîm 
olan Ma'bûd-i Mut-
lak. 

Doğrusu işte 
budur, o kıs-
sanın hak ifa-
desi: Al-
lah´dan başka 
ilah yoktur. 
Şüphesiz ki 
Allah, Aziz´dir, 
Hakim´dir. 

İşte işin hakikati 
budur ve Allah'tan 
başka bir ilah yok-
tur; şüphe yok ki 
Allah -yalnızca O- 
kudret ve gerçek 
hikmet sahibidir. 

3. 
لَْوا    eğer=ف إِنِْ,, 63     dönerlerse=ت و 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak,,ki=ف إِنَِ

ِليمِ  ْفِسِدينِ     bilir=ع   bozguncuları=بِاْلم 

Eğer sırt çevirir-
lerse kuşkusuz 
Allah kimlerin 
bozguncu oldu-
ğunu bilir. 

Şayet yine haktan 
yüz çevirecekler 
ise bilsinler ki Allah 
yeryüzünü fesada 
verenleri biliyor. 

Şayet yüz çe-
virirlerse; şüp-
hesiz ki Allah, 
bozguncuları 
bilir. 

Ve eğer (bu haki-
katten) yüz çevirir-
lerse bilsinler ki Al-
lah ifsad ediciler-
den tamamiyle ha-
berdardır. 

3. 
    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا    de..ki=ق لِْ.. 64

    gelin=ت ع ال ْوا    Kitap=اْلِكت ابِِ

ةِ ..إِل ىَِٰ ك ِلم  =bir..kelimeye    

اءِ      bizim..aramızda=ب ْين ن ا    eşit..olan=س و 

ب ْين ك مِْ     ve..sizin..aranızda=و 

د ِن ْعب ِ..أ لَِ =ibadet..etmeyelim    

    Allah’tan=اّلَل ِ    başkasına=إِلَِ

لِ  ن ْشِركِ ..و  =ortak..koşmayalım    

ْيئًا    O’na=بِهِِ     hiçbir..şeyi=ش 

لِ  ي تَِخذ ِ..و  =edinmeyelim    

ن ا     bazımızı=ب ْعًضا    bazımız=ب ْعض 

د ونِِ..ِمنِْ    tanrılar=أ ْرب ابًا =başka    

    eğer=ف إِنِْ    Allah’tan=اّلَلِِ 

لَْوا     deyin=ف ق ول وا    yüz..çevirirlerse=ت و 

د وا     şüphesiz..biz=بِأ نَا    şahid..olun=اْشه 

ونِ  ْسِلم   Müslümanlarız=م 

De ki: “Ey ehl-i 
kitab! Hepiniz, 
sizinle bizim 
aramızda müsa-
vi olan bir keli-
meye gelin. Al-
lah’tan başkası-
na kulluk etme-
yelim. O’na hiç-
bir şeyi eş koş-
mayalım. Ve Al-
lah’ı bırakıp da 
kimimiz kimimizi 
Rab ittihaz 
edinmesin. Eğer 
yüz çevirirlerse o 
vakit, şahit olun 
ki, biz müslüma-
nız” deyin. 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle söyle: 
"Ey Ehl-i Kitap, ge-
lin sizinle aramızda 
ayrılmayacağımız 
bir kelime üzerinde 
toplanalım ki o da 
hiçbirimizin Al-
lah'dan başkasına 
tapmaması, O'na 
bir şeyi şerik koş-
maması ve bir 
kısmımızın bir kı-
sım insanları ilâh 
edinmemesidir." 
Şayet kabul et-
mezlerse, "O halde 
şahit olun ki Al-
lah'a iman getiren-
ler bizleriz!" deyin. 

De ki: Ey Ehl-i 
Kitab; hepiniz, 
sizinle bizim 
aramızda eşit 
olan bir keli-
meye gelin: 
Allah´dan 
başkasına kul-
luk etmeyelim. 
O´na hiçbir 
şeyi eş koş-
mayalım. Ve 
Allah´ı bırakıp 
da kimimiz, 
kimimizi Rab 
edinmesin. 
Eğer yüz çevi-
rirlerse; o vakit 
şahid olun ki 
biz, müslüma-
nız, deyin. 

De ki: Ey geçmiş 
vahyin izleyicileri! 
Sizinle bizim ara-
mızdaki şu ortak il-
keye gelin: Al-
lah'tan başka kim-
seye kulluk etme-
yeceğiz, O'ndan 
başka hiçbir şeye 
ilahlık yakıştırma-
yacağız ve Allah ile 
birlikte insanları 
rab edinmeyece-
ğiz. Ve eğer yüz 
çevirirlerse de ki: 
Şahit olun ki biz 
kendimizi O'na tes-
lim etmişiz! 
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3. 
    Kitap=اْلِكت ابِِ    ehli=أ ْهلِ     ey=ي ا,, 65

ونِ     neden=ِلمِ  اجُّ     tartışıyorsunuz=ت ح 

اِهيمِ     hakkında=فِي     İbrahim=إِْبر 

ا م  أ ْنِزل تِِ,,و  =oysa,,indirilmiştir    

اة ِ     Tevrat,,da=التَْور 

ْنِجيلِ  اْْلِ     ancak=إِلَِ    İncil,,de=و 

ب ْعِدِهِ ,,ِمنِْ =ondan,,sonra    

ِ ت ْعِقل ونِ ,,أ ف َل  =Düşünmüyor,,musunuz? 

Ey kitap ehli; ne 
diye İbrahim 
hakkında tartışı-
yorsunuz? Oysa 
Tevrat ve İncil 
O´ndan sonra 
indirildi. Bunu 
düşünemiyor 
musunuz? 

Ey Ehl-i Kitap! Ni-
çin İbrahim üzerin-
de birbirinizle mü-
nakaşa ediyorsu-
nuz ki Tevrat ile 
İncil ancak kendi-
sinden sonra indi-
rilmişti. Bunu akıl 
etmiyor musunuz? 

Ey Ehl-i Kitab; 
İbrahim hak-
kında niçin 
münakaşa 
ediyorsunuz? 
Tevrat da, İn-
cil de şüphe-
siz ondan son-
ra indirilmiştir. 
Aklınız ermi-
yor mu? 

Ey geçmiş vahyin 
izleyicileri! Tevrat 
ve İncil'in kendisin-
den (uzun zaman) 
sonra vahyedildiği-
ni gördüğünüz hal-
de İbrahim hakkın-
da neden tartışı-
yorsunuz? Aklınızı 
kullanmıyor musu-
nuz? 

3. 
66 .. أ ْنت مِْ..ه ا =haydi..siz    ِِء ل  ؤ      böylesiniz=ه َٰ

ْجت مِْ اج      tartıştınız=ح 

ا بِهِِ..ل ك مِْ..فِيم  =olan..şey..hakkında    

    biraz..bilginiz=ِعْلمِ 

ونِ ..ف ِلمِ  اجُّ ت ح  =ama..neden..tartışıyorsun

uz?    ا ْيسِ ل ِ    hakkında=فِيم  =olmayan    

بِهِِ..ل ك مِْ =hiçbir     ِ ِعْلم=bilginiz    

اّلَل ِ أ ْنت مِْ    bilir=ي ْعل مِ     Allah=و      siz=و 

ونِ ..لِ  ت ْعل م  =bilmezsiniz 

Diyelim ki, hak-
kında bilgi sahibi 
olduğunuz İsa 
konusu üzerinde 
tartıştınız. Peki 
hiç bilmediğiniz 
bir konu üzerin-
de ne diye tartı-
şıyorsunuz? Al-
lah bilir fakat siz 
bilmezsiniz. 

Şu sizler yok mu-
sunuz, şaşılacak 
kimselersiniz. 
Haydi bildiğiniz 
şeyde münakaşa 
ettiniz, ya bilmedi-
ğinizde niye mü-
nakaşa edersiniz? 
Hakikati Allah bilir, 
yoksa sizler bil-
mezsiniz. 

Siz, hadi bilgi-
niz olan şey 
üzerine mü-
nakaşa eden 
kimselersiniz. 
Ya bilginiz ol-
mayan şey 
üzerine niçin 
münakaşa 
ediyorsunuz? 
Halbuki Allah 
bilir, siz bil-
mezsiniz. 

Siz, bilginiz olan 
şeyler hakkında 
tartışırdınız, ama 
hiç bilmediğiniz şey 
hakkında neden 
tartışıyorsunuz? 
Halbuki Allah (onu) 
bilir, ama siz bil-
mezsiniz: 

3. 
67 ,, ا ك انِ ,,م  =değildi     ِاِهيم     İbrahim=إِْبر 

    ne,,Yahudi=ي ه وِديًّا

لِ  انِيًّا,,و  ن ْصر  =ne,,de,,Hristiyan    

ِكنِْ ل َٰ     idi=ك انِ     fakat=و 

نِيفًا ْسِلًما    dosdoğru=ح      bir,,Müslüman=م 

اوِ  ك انِ ,,م  =değildi    

ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müşriklerden,,de 

İbrahim ne ya-
hudi ve ne de hı-
ristiyan idi. O 
dosdoğru bir 
müslümandı. 
müşriklerden 
değildi. 

İbrahim ne Yahudi, 
ne de Nasrânî de-
ğildi, o ancak 
bâtıldan uzak du-
rup hakka meyle-
den bir muvahhid 
idi. Ve hiçbir za-
man müşriklerden 
olmadı. 

İbrahim; ne 
Yahudi, ne de 
Hristiyan idi. 
Fakat o, Al-
lah´ı bir tanı-
yan, gerçek 
bir müslüman 
idi. Ve müşrik-
lerden değildi. 

İbrahim, ne bir Ya-
hudi, ne de Hristi-
yan idi, ama kendi-
ni Allah'a teslim 
ederek her türlü 
batıldan yüz çevir-
miş biriydi; ve 
O'ndan başka bir 
şeye ilahlık yakıştı-
ranlardan değildi. 

3. 
    en..yakın..olanı=أ ْول ى    doğrusu=إِنَِ.. 68

    insanların=النَاِسِ

اِهيمِ      İbrahim’e=بِإِْبر 

اتَب ع وه ِ..ل لَِذينِ  =ona..uyanlar    ذ ا ه َٰ     bu=و 

    peygamber=النَبِيُِّ

الَِذينِ  ن واِ ..و  آم  =ve..müminlerdir    

اّلَل ِ ِليُِّ    Allah..da=و      dostudur=و 

ْؤِمنِينِ   müminlerin=اْلم 

Gerçekten İbra-
him´e en yakın 
insanlar O´na 
uymuş olanlar ile 
bu peygamber 
ile O´na inanan-
lardır. Allah mü-
minlerin dostu-
dur. 

İnsanların İbra-
him'e en yakını 
şüphe yok ki onun 
izinde gidenlerle 
şu gördüğünüz 
Peygamber, bir de 
iman edenler. Al-
lahu Zülcelâl'e ge-
lince, o mü'minle-
rin hâmîsi (o yalnız 
mü'minlerden hoş-
nut).  

Doğrusu İbra-
him´e en ya-
kın olanlar; 
o´na uyanlar, 
peygamber ve 
iman edenler. 
Ve o, müşrik-
lerden de de-
ğildi. Ve Allah 
mü´minlerin 
velisidir. 

Gerçekte İbrahim'e 
en yakın olanlar, 
muhakkak ki -bu 
Peygamber'in ve 
(o'na) inanan her-
kesin yaptığı gibi- 
o'na tabi olanlardır; 
Allah da inananlara 
yakındır. 

3. 
دَتِْ,, 69 ئِف ة ِط ا    istedi,,ki=و  =bir,,grup    

أ ْهلِِ,,ِمنِْ =ehlinden    ِِاْلِكت اب=Kitap    

ي ِضلُّون ك مِْ,,ل وِْ =sizi,,saptırsınlar    

ا م      saptırıyorlar=ي ِضلُّونِ     oysa=و 

مِْ    sadece=إِلَِ     kendilerini=أ ْنف س ه 

ا م  ونِ ,,و  ي ْشع ر  =fakat,,farkında,,değiller 

Kitap ehlinden 
bir grup, sizi yol-
dan çıkarma 
sevdasına kapıl-
dı. Oysa onlar 
sadece kendile-
rini yoldan çıka-
rırlar, ama bu-
nun farkında de-
ğildirler. 

Ehl-i Kitap'tan bir 
cemaat sizleri 
dalâle düşürmek 
arzusunu besliyor-
lar. Halbuki dalâle 
kendilerini düşürü-
yorlar da farkında 
değiller. 

Ehl-i Kitab´tan 
bir taife; sizi 
şaşırtmak is-
tediler. Halbu-
ki onlar; kendi-
lerinden baş-
kasını şaşırt-
mazlar da far-
kına varmaz-
lar. 

Geçmiş vahyin iz-
leyicilerinden bazı-
ları sizi saptırmak 
isterler: Ama onlar 
kendilerinden baş-
kasını saptıramaz-
lar; üstelik bunu 
fark etmezler de. 

3. 
    Kitap=اْلِكت ابِِ    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا.. 70

ونِ ..ِلمِ  ت ْكف ر  =niçin..inkâr..ediyorsunuz?    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

أ ْنت مِْ د ونِ ..و  ت ْشه  =(gerçeği)..gördüğünüz..

halde 

Ey kitap ehli, ni-
ye göz göre göre 
Allah´ın ayetleri-
ni inkâr ediyor-
sunuz? 

Ey Ehl-i Kitap! Al-
lah'ın âyetlerini gö-
re göre neden 
inkâr ediyorsunuz? 

Ey Ehl-i Kitab; 
görüp durur-
ken niçin Al-
lah´ın ayetle-
rini inkar edi-
yorsunuz? 

Ey geçmiş vahyin 
izleyicileri! Bizzat 
kendinizin şahit ol-
duğu Allah'ın me-
sajlarını neden in-
kar edersiniz? 

3. 
    Kitap=اْلِكت ابِِ    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا,, 71

    karıştırıyorsunuz=ت ْلبِس ونِ     niçin=ِلمِ 

قَِ     batıla=بِاْلب اِطلِِ    hakkı=اْلح 

ونِ  ت ْكت م      ve,,gizliyorsunuz=و 

قَِ أ ْنت مِْ    gerçeği=اْلح      siz=و 

ونِ ت ْعل ِ م  =bildiğiniz,,halde 

Ey kitap ehli, ni-
ye gerçeğin üze-
rine batılı örtüyor 
ve bile bile ger-
çeği saklıyorsu-
nuz? 

Ey Ehl-i Kitap! Ni-
çin bilip dururken 
hakkı bâtıla karıştı-
rıyor ve hakkı gizli-
yorsunuz? 

Ey Ehl-i Kitab; 
Niçin hakkı 
batıla karıştı-
rıyor ve bile 
bile hakkı giz-
liyorsunuz? 

Ey geçmiş vahyin 
izleyicileri! Neden 
hakkı batıl ile sak-
layıp örter ve (pe-
kala) farkında ol-
duğunuz hakikati 
gizlersiniz? 

3. 
ق ال تِْ.. 72     bir..grup=ط ائِف ة ِ    dedi..ki=و 

أ ْهلِِ..ِمنِْ =ehlinden    ِِاْلِكت اب=Kitap    

    inanın=آِمن وا

أ ْنِزلِ ..بِالَِذي =indirilmiş..olana    

ن وا..الَِذينِ ..ع ل ى آم  =inananlara    

ْجه ِ ارِِ    önünde=و      günün=النَه 

وا اْكف ر      inkâr..edin=و 

ه ِ مِْ    sonunda..da=آِخر      belki..onlar=ل ع لَه 

 dönerler=ي ْرِجع ونِ 

Kitap ehlinden 
bir grup dedi ki; 
´müminlere indi-
rilen mesaja gü-
nün başlangı-
cında inanınız, 
fakat günün so-
nunda onu red-
dediniz, böylece 
belki onlar da 
inançlarından 
dönerler. 

Ehl-i Kitaptan bir 
cemaat de, dindaş-
larına dedi ki: 
"Mü’minlere indiri-
len Kur'an'a gün-
düzün başında 
iman etmiş görü-
nün, gündüzün so-
nunda da inkâr 
edin. Bu suretle 
belki onlar da dö-
nerler ve kendi di-
ninize tâbi olanlar-
dan başkasını tas-
dik etmeyin." 

Ehl-i Kitab´tan 
bir güruh şöy-
le dedi: Varın 
o mü´minlere 
indirilenlere 
güpegündüz 
iman edin. 
Sonunda da 
dönüp küfre-
din. Belki on-
lar da döner-
ler. 

Geçmiş vahyin iz-
leyicilerinden bazı-
sı (birbirlerine) şöy-
le der: (Muham-
med'e) inananlara 
günün başında 
vahyedilene inan-
dığınızı söyleyin, 
daha sonra geleni 
ise inkar edin ki 
(inançlarından) 
belki geri dönerler; 

3. 
73 ,, لِ  ن وات ْؤمِِ,,و  =güvenmeyin,,(dediler)    

نِْ    başkasına=إِلَِ ت بِعِ ,,ِلم  =uyandan    

    de,,ki=ق لِْ    sizin,,dininize=ِدين ك مِْ

د ىَِٰ    şüphesiz=إِنَِ     Hidayet=اْله 

    Allah’ın=اّلَلِِ    hidayetidir=ه د ى

ي ْؤت ىَِٰ,,أ نِْ =verilmesinden,,(ötürü,,mü,,böyl

e,,söylüyorsunuz)    ِ د     birine=أ ح 

    benzerinin=ِمثْلِ 

ا أ وتِيت مِْ,,م  =size,,verilenin    ِْأ و=veya    

وك مِْ اجُّ deliller,,getirecekl,,(aleyhinize)=ي ح 

erinden    ِ ِعْند=huzurunda    

ْمِ  ب ِك      de,,ki=ق لِْ    Rabbinizin=ر 

    Lütuf=اْلف ْضلِ     şüphesiz=إِنَِ

دِِبِي ِ =elindedir    ِِاّلَل=Allah’ın    

نِْ    onu,,verir=ي ْؤتِيهِِ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    

اّلَل ِ اِسعِ     Allah’ın=و      geniştir,,(lütfu)=و 

Aslında kendi 
dininize uyanlar-
dan başkasına 
sakın inanmayı-
nız: De ki; 
´Doğru yol yalnız 
Allah´ın göster-
diği yoldur: Onlar 
birbirlerine ´Size 
verilen mesajın 
benzeri bir baş-
kasına (pey-
gambere) veril-
diği için ya da 
söyleyeceklerini-
zi, Rabbiniz ka-
tında size karşı 
delil olarak kul-
lanırlar diye 
müslümanların 
dinlerine inan-
mayın´ derler. 
De ki; ´Lütuf, Al-
lah´ın elindedir, 
onu dilediğine 
verir. Allah´ın lüt-
fu geniştir ve O 
her şeyi bilir.´ 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle söyle: 
"Hidayet yok mu, 
hani Allah'ın hida-
yeti, işte o Rabbi-
nizin huzurunda 
mü'minlerin sizi 
mağlup etmeleri 
için içlerinden biri-
ne, vaktiyle sizlere 
verilen nübüvvetin 
tıpkısının verilme-
sidir. (Yâ Muham-
med, onlara şöyle 
söyle: "Allah'ın 
gösterdiği yol yok 
mu, işte o doğru 
yol ancak o'. Din-
daşlarına diyorlar 
ki: "Onlardan birine 
vaktiyle sizlere ve-
rilmiş olana benzer 
kitap verilmesini 
yahut Rabbinizin 
huzurunda burhan 
ile sizlere galebe 
edeceklerini tasdik 
etmeyin*). Yâ Mu-
hammed, söyle: 
"Fazl ancak Al-
lah'ın elinde, onu 
dilediğine verir. Al-

Kendi dininize 
uyanlardan 
başkasına 
inanmayın. De 
ki: Doğru yol, 
Allah´ın yolu-
dur. Derler ki: 
Size verilen 
bir benzerinin 
de birine veril-
diğini veya 
Rabbınızın ka-
tında size delil 
gösterecekleri 
bir şeyi açık-
lamayın. De 
ki: Doğrusu lü-
tuf Allah´ın 
elindedir, onu 
dilediğine ve-
rir. Allah Va-
si´dir, Alim´dir. 

ama sizin inancını-
za uymayan hiç 
kimseye (gerçek-
ten) inanmayın. De 
ki: Tek (gerçek) 
rehberlik, Allah'ın 
rehberliğidir; size 
verilen (vahy)in 
benzerinin başka 
birine de verilmesi 
şeklinde ifa edilen 
(bir rehberlik). 
Yoksa onlar, Rab-
biniz'in huzurunda 
size muhalefet mi 
edeceklerdi? De ki: 
Lütuf ve ihsan, Al-
lah'ın elindedir; 
onu dilediğine ba-
ğışlar: çünkü Allah 
(rahmet ve cömert-
liğinde) sınırsızdır, 
her şeyi bilendir, 
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ِليمِ   bilendir,,(O,,her,,şeyi)=ع 
lah'ın keremi 
kâinatı kuşatmış, 
ilmi nâmütenâhî.  

3. 
74 ..     has..kılar=ي ْخت صُِّ

تِهِِ ْحم      Rahmetini=بِر 

نِْ ي ش اء ِ ..م  =dilediğine    ِ اّلَل     Allah=و 

    lütuf..ve..ikram=اْلف ْضلِِ    sahibidir=ذ و

 büyük=اْلع ِظيمِِ

O rahmetini dile-
diğinin tekeline 
verir. Hiç kuşku-
suz Allah´ın lütfu 
büyüktür. 

Rahmet-i ilâhiyesi-
ni istediğine has-
reder. (Rahmet-i 
ilâhiyesiyle istedi-
ğini çerağ eder). 
Azîm fazlın sahibi 
Allahu Zülcelâl, 
başkası değil." 

Dilediğine 
rahmetini tah-
sis eder. Al-
lah, en büyük 
lütuf sahibidir. 

dilediğine rahmetini 
bağışlar; ve Allah, 
lütfunda sınırsızdır. 

3. 
75 ,, ِمنِْ أ ْهلِِ,,و  =ehlinden    ِِاْلِكت اب=Kitap    

نِْ نِْإِِ    öylesi,,vardır,,ki=م  =eğer    

ْنه ِ     ona,,emanet,,bıraksan=ت أْم 

هِِ    yüklerle,,mal=بِِقْنط ارِ  د ِ     onu,,öder=ي ؤ 

مِْ    sana=إِل ْيكِ  ِمْنه      onlardan=و 

نِْ     eğer=إِنِْ    öylesi,,de,,vardır,,ki=م 

ْنه ِ     bir,,dinar=بِِدين ارِ     ona,,versen=ت أْم 

هِِ,,لِ  د ِ ي ؤ  =onu,,ödemez     ِإِل ْيك=sana    

ا,,إِلَِ د ْمتِ ,,م  =devamlı,,olarak    

ل ْيهِِ ق ائًِماِ ,,ع  =başına,,dikilmeden    

ِلكِ      onların=بِأ نَه مِْ    bu=ذ َٰ

    yoktur=ل ْيسِ     dedikleri,,içindir=ق ال وا

ل ْين ا     bize=ع 

ي ِينِ ,,فِي اْْل م ِ =ümmilere,,karşı    

بِيلِ      bir,,yol,,(sorumluluk)=س 

ي ق ول ونِ      karşı=ع ل ى    ve,,söylüyorlar=و 

    yalan=اْلك ِذبِ     Allah’a=اّلَلِِ

ه مِْ ونِ ,,و  ي ْعل م  =bile,,bile 

Kitap ehlinden 
öylesi var ki, ya-
nına yüklü bir 
emanet bıraksan 
onu sana geri 
verir, buna karşı-
lık öylesi var ki, 
eğer ona bir di-
narcık emanet 
versen, sürekli 
tepesinde dikil-
medikçe onu 
sana geri ver-
mez. ´Ümmilere 
(kendi dinimiz-
den olmayanla-
ra) karşı hiçbir 
sorumluluğumuz 
yoktur´ dedikleri 
için böyle davra-
nanlar, böyle bi-
le bile Allah adı-
na yalan söyler-
ler. 

Ehl-i Kitap içinden 
öyleleri var ki, yük-
lerle malını kendi-
sine inansan onu 
sana öder. Yine 
onlardan öyleleri 
var ki, bir dinarını 
inansan onu sana 
ödemez, meğer ki 
tepesine dikilip du-
rasın. Bu işte onla-
rın "Ümmilere ne 
yaparsak bize 
mes'ûliyet yok" 
demelerinden ve 
Allah nâmına bile 
bile yalan söyle-
melerinden ileri ge-
liyor. 

Ehl-i Ki-
tab´dan öylesi 
vardır ki; kan-
tarla emanet 
bıraksan; onu 
sana öder. 
Öylesi de var-
dır ki; bir tek 
altın emanet 
etsen; tepesi-
ne dikilmedik-
çe onu sana 
ödemez. Bu, 
onların: Ümmi-
ler hakkında 
bize karşı so-
rumluluk yok-
tur, demele-
rindendir. On-
lar, bile bile 
Allah´a karşı 
yalan söyle-
mektedirler. 

Geçmiş vahyin iz-
leyicileri arasında 
öylesi var ki, ken-
disine bir hazine 
emanet etsen sana 
(sadakatle) iade 
eder; ve öylesi de 
var ki ona ufak bir 
altın sikke emanet 
etsen, başında di-
kilmedikçe sana 
geri vermez; bu, 
onların, Kitap ile il-
gisi olmayan bu 
halk(a yaptığımız 
hiçbir şey)den do-
layı bize bir suç 
yüklenemez şek-
lindeki iddialarının 
bir sonucudur: 
(Böylece) onlar, 
(bile bile) Allah 
hakkında yalan 
söylerler. 

3. 
76 .. نِْ    Hayır=ب ل ىَِٰ     kim=م 

    sözünü=بِع ْهِدهِِ    yerine..getirir=أ ْوف ىَِٰ

اتَق ىَِٰ     ve..(günahtan)..korunursa=و 

    Allah..da=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

تَِقينِ     sever=ي ِحبُِّ  korunanları=اْلم 

Hayır, öyle değil. 
Kim sözünü ye-
rine getirir ve 
günahtan sakı-
nırsa bilsin ki Al-
lah kesinlikle 
takva sahiplerini 
sever. 

Öyle değil, 
mes'ûliyet var. Kim 
ahdini yerine getirir 
ve Allah'dan kor-
karsa bilsin ki Allah 
müttakîleri sever. 

Hayır, kim ah-
dini yerine ge-
tirir ve sakınır-
sa; şüphe yok 
ki Allah, sakı-
nanları sever. 

Ama (Allah,) Ken-
disine karşı taah-
hütlerine sadık ka-
lanlar(ın) ve Kendi-
sine karşı sorumlu-
luk bilinci duyan-
lar(ın farkındadır): 
ve Allah, Kendisine 
karşı sorumluluk 
bilinci taşıyanları 
sever. 

3. 
    Fakat=إِنَِ,, 77

ونِ ,,الَِذينِ  ي ْشت ر  =satanlar,,var,,ya    

    Allah’a=اّلَلِِ    verdikleri,,sözü=بِع ْهدِِ

انِِهمِْ أ ْيم  نًا    ve,,yeminlerini=و      paraya=ث م 

ئِكِ     az,,bir=ق ِليًَلِ     işte=أ ول َٰ

قِ ,,لِ  َل  خ  =bir,,payı,,yoktur    ِْم     onların=ل ه 

ةِِ,,فِي اْْلِخر  =ahirette    

لِ  مِ ,,و  ه  ل ِم  ي ك  =onlara,,konuşmayacak    

لِ     Allah=اّلَل ِ ي ْنظ رِ ,,و  =bakmayacak    

    günü=ي ْومِ     onlara=إِل ْيِهمِْ

ةِِ     kıyamet=اْلِقي ام 

لِ  يِهمِْ,,و  ك ِ ي ز  =ve,,onları,,yüceltmeyecektir    

مِْ ل ه      azab=ع ذ ابِ     Onlar,,için,,vardır=و 

 acı,,bir=أ ِليمِ 

Allah´a verdikleri 
sözü ve yeminle-
ri birkaç para 
karşılığında sa-
tanlar var ya, on-
ların ahirette 
hiçbir payları ol-
maz. Kıyamet 
günü Allah onlar-
la konuşmaz, ta-
raflarına bakmaz 
ve kendilerini 
günahlardan 
arındırmaz; onla-
rı acıklı bir azap 
beklemektedir. 

Allah'ın ahdini ve 
kendi yeminlerini 
hasis (sefil) bir 
menfaat bahasına 
satanlara gelince, 
işte onların âhirette 
hiç nasipleri olma-
yacak, Allah kıya-
met günü kendile-
rine hitap etmeye-
cek, yüzlerine 
bakmayacak, se-
nalarında bulun-
mayacak ve kendi-
lerine dayanılmaz 
azap ile azap edi-
lecek. 

Allah´ın ahdini 
ve kendi ye-
minlerini az bir 
paraya deği-
şenlerin, ahi-
rette hiç bir 
payı yoktur. 
Allah, kıyamet 
günü onlarla 
konuşmaz, 
onlara bak-
maz, onları 
temize çıkar-
maz. Ve onlar 
için elim bir 
azab vardır. 

Allah'a karşı taah-
hütlerini ve yemin-
lerini ufak bir ka-
zanç karşılığında 
değiştirenler var 
ya; onlar, öteki 
dünyanın nimetle-
rinden asla nasip-
lenemeyeceklerdir; 
Allah, Kıyamet Gü-
nü, onlarla ne ko-
nuşacak, ne yüzle-
rine bakacak, ne 
de onları günahla-
rından arındıracak-
tır; ve onları acıklı 
bir azap beklemek-
tedir. 

3. 
78 .. إِنَِ مِْ..و  ِمْنه  =onlardan    

    bir..grup..var..ki=ل ف ِريقًا

ونِ      eğip..bükerler=ي ْلو 

مِْ     Kitapla=بِاْلِكت ابِِ    dillerini=أ ْلِسن ت ه 

    siz..sanasınız..diye=ِلت ْحس ب وه ِ

اْلِكت ابِِ..ِمنِ  =Kitaptan    

ا م  ه وِ ..و  =olmayan..bir..şeyi    

اْلِكت ابِِ..ِمنِ  =Kitapta    

ي ق ول ونِ      o=ه وِ     ve..derler=و 

ِعْندِِ..ِمنِْ =katındandır    ِِاّلَل=Allah    

ا م  ه وِ ..و  =Oysa..o..değildir    

ِعْندِِ..ِمنِْ =katından    ِِاّلَل=Allah    

ي ق ول ونِ      karşı=ع ل ى    söylerler=و 

    yalan=اْلك ِذبِ     Allah’a=اّلَلِِ

ه مِْ ونِ ..و  ي ْعل م  =bile..bile 

Onlardan öyleleri 
var ki, kutsal ki-
tabı dik durarak 
okurlar, böylece 
okuduklarını Al-
lah kitabından 
sanmanızı sağ-
lamaya çalışırlar. 
Oysa bu oku-
dukları şeyler ki-
taptan değildir. 
´Bu Allah katın-
dandır´ derler. 
Oysa Allah ka-
tından değildir. 
Böylece bile bile 
Allah adına ya-
lan söylerler. 

İçlerinden bir ce-
maat de var ki, siz-
ler onu Kitap'tan 
zannedesiniz diye 
dillerini büküp Ki-
tab'ı tahrif ediyor-
lar. O ise Kitap'tan 
değil. Sonra da 
"Bu Allah tarafın-
dan geldi" diyorlar. 
Halbuki Allah tara-
fından gelmedi. Al-
lah nâmına bile bi-
le yalan söylüyor-
lar. 

Onlardan bir 
güruh vardır 
ki; kitabda ol-
madığı halde 
kitabdan zan-
nedesiniz di-
ye, dillerini 
eğip, bükerler. 
Allah katında 
olmadığı hal-
de; Allah ka-
tındandır, der-
ler. Allah adı-
na, bile bile 
yalan söyler-
ler. 

Onlardan öylesi de 
var ki, (söyledikleri) 
Kitab-ı Mukad-
des'den olmadığı 
halde ondan oldu-
ğunu düşünesiniz 
diye dilleriyle Kitab-
ı Mukaddes'i çarpı-
tırlar ve Allah'tan 
olmadığı halde, Bu, 
Allah'tandır! derler; 
böylece bile bile Al-
lah hakkında ya-
lanlar uydururlar. 

3. 
79 ,, ا ك انِ ,,م  =yakışmaz,,ki    

    hiçbir,,insana=ِلب ش رِ 

ي ْؤتِي ه ِ,,أ نِْ =ona,,versin,,de    ِ اّلَل=Allah    

    Kitap=اْلِكت ابِ 

ْكمِ  اْلح      hüküm,,(hikmet)=و 

النُّب َوة ِ     ve,,peygamberlik=و 

    desin=ي ق ولِ     sonra,,(o,,kalksın)=ث مَِ

    olun=ك ون وا    insanlara=ِللنَاِسِ

    bana=ِلي    kullar=ِعب ادًا

د ونِِ,,ِمنِْ =bırakıp    ِِاّلَل=Allah’ı    

ِكنِْ ل َٰ     olun=ك ون وا    fakat,,der=و 

بَانِي ِينِ      Rabba,,halis,,kullar=ر 

ا     şeyler,,gereğince=بِم 

ونِ ,,مِْك ْنت ِ ت ع ل ِم  =okuduğunuz    

    Kitap=اْلِكت ابِ 

ا بِم  س ونِ ,,ك ْنت مِْ,,و  ت ْدر  =öğrettiğiniz 

Hiçbir insana 
yakışmaz ki 
kendisine kitap, 
yetki ve pey-
gamberlik veril-
dikten sonra in-
sanlara dönsün 
de Allah´ı bıra-
karak bana kul 
olunuz´ desin; 
tersine ona ya-
kışan söz; 
´Okuyup öğren-
diğiniz bu kitap 
gereğince Allah 
´a kul olmayı 
benimseyiniz´ 
demektir. 

Hiçbir beşer yok ki 
Allah ona kitap 
versin, hüküm ver-
sin, peygamberlik 
versin de o sonra 
insanlara "Allah'ı 
bırakın, bana kul 
olun" diyebilsin. 
Lâkin o "Sizler Ki-
tab'ı tâlim ve te-
tebbu etmekte ol-
duğunuz için Al-
lah'a tamamıyla 
münkâd olmalısı-
nız" der. 

Hiç bir insana 
yakışmaz ki; 
Allah, kendisi-
ne kitabı, 
hükmü ve 
peygamberliği 
versinde son-
ra o, insanla-
ra: Allah´ı bı-
rakıp bana 
kullar olun, 
desin. Fakat: 
Kitabı okuyup 
öğrettiğinize 
göre Rabb´a 
kul olun, de-
mek yaraşır. 

Allah'ın vahiy, sağ-
lam muhakeme ve 
peygamberlik ba-
ğışladığı hiç kim-
senin bundan son-
ra halkına, Allah'ın 
yanısıra bana da 
kulluk edin! demesi 
düşünülemez; ak-
sine, (onlara şöyle 
öğüt verir): ilahi ke-
lamın bilgisini ya-
yarak ve kendiniz 
(onu) derinlemesi-
ne inceleyerek Al-
lah adamları olun! 
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3. 
80 .. لِ  ك مِْ..و  ر  ي أْم  =Ve..size..emretmez    

ت تَِخذ وا..أ نِْ =edinin..diye    

ئِك ة ِ َل      Melekleri=اْلم 

النَبِي ِينِ      ve..peygamberleri=و 

    tanrılar=أ ْرب ابًاِ 

ك مِْأ ِ ر  ي أْم  =size..emreder..mi?    

    sonra=ب ْعد ِ    inkârı=بِاْلك ْفرِِ

    siz=أ ْنت مِْ    olduktan=إِذِْ

ونِ  ْسِلم   Müslüman=م 

Onun size, me-
lekleri ve pey-
gamberleri ilâh 
edinmenizi em-
retmesi de dü-
şünülemez. O 
size, müslüman 
olduktan sonra, 
kâfir olmayı em-
reder mi hiç? 

Ve hiçbir zaman 
meleklerle pey-
gamberleri ilâh 
edinmenizi de em-
redemez. Ya sizler 
Allah'a iman ettik-
ten sonra o hiç 
kâfir olmanızı em-
redebilir mi? 

Size melekleri 
ve peygam-
berleri Rabb 
olarak benim-
semenizi de 
emretmez. 
Müslüman ol-
duktan sonra 
size küfretme-
yi mi emrede-
cek? 

O, melekleri ve 
peygamberleri tanrı 
edinmenizi emret-
mez: (zaten) ken-
dinizi Allah'a tam 
teslim ettikten son-
ra hiç O sizi haki-
kati inkara davet 
eder mi? 

3. 
81 ,, إِذِْ ذ ِ,,و  أ خ  =almıştı    ِ اّلَل=Allah    

    şöyle,,söz=ِميث اقِ 

لنَبِي ِينِ ا =peygamberlerden    ا     bakın=ل م 

ِكت ابِ ,,ِمنِْ    size,,verdim=آت ْيت ك مِْ =Kitap    

ةِ  ِحْكم      imdi=ث مَِ    ve,,hikmet=و 

ك مِْ اء      geldiğinde=ج 

س ولِ      bir,,peygamber=ر 

قِ  د ِ ص      doğrulayıcı=م 

ا ع ك مِْ,,ِلم  م  =yanınızda,,bulunan(Kitap)ı    

    ona=بِهِِ    mutlaka,,inanacak=ل ت ْؤِمن نَِ

نَه ِ  ل ت ْنص ر  ve,,ona,,mutlaka,,yardım,,ede=و 

ceksiniz     ِق ال=demişti    

ْرت مِْ     ?bunu,,kabul,,ettiniz,,mi=أ أ ْقر 

ْذت مِْ أ خ      ?ve,,aldınız,,mı=و 

ِلك مِْ    üzerinize=ع ل ىَِٰ     bu,,hususta=ذ َٰ

    dediler=ق ال وا    ağır,,ahdimi=إِْصِريِ 

ْرن اِ      dedi=ق الِ     kabul,,ettik=أ ْقر 

د وا     o,,halde,,tanık,,olun=ف اْشه 

أ ن ا ع ك مِْ    ben,,de=و      sizinle,,beraber=م 

الَشاِهِدينِ ,,ِمنِ  =tanık,,olanlardanım 

Hani Allah, pey-
gamberlerden 
´Bakınız, size ki-
tap ve hikmet 
verdim, ilerde 
yanınızdaki kita-
bı onaylayan bir 
peygamber ge-
lince ona kesin-
likle inanacak, 
kendisini destek-
leyeceksiniz´ di-
ye söz aldı; ´Bu 
direktifimi kabul 
ettiniz, omuzları-
nıza yüklediğim 
bu görevi üst-
lendiniz mi?´ de-
di. ´Kabul ettik´ 
dediler, Allah da 
´Birbirinize şahid 
olunuz, ben de 
sizinle birlikte 
şahidlerdenim´ 
dedi. 

Hani Allah "Sizlere 
verdiğim Kitap ile 
hikmete mutlak 
iman edeceksiniz, 
sonra sizlere eli-
nizdeki o Kitap ile 
hikmeti tasdik eder 
(teyid eder) bir 
Peygamber gele-
cek, ona mutlak 
iman edecek ve 
kendisine mutlak 
yardımda buluna-
caksınız" diye 
nebîlerden misak 
alarak "İkrar veri-
yor musunuz? Ve 
bunun üzerine olan 
ahdimi boynunuza 
alıyor musunuz?" 
buyurmuştu. Onlar 
"İkrar veriyoruz" 
deyince "öyle ise 
şahit olun, ben de 
sizinle beraber şe-
hadet edenlerde-
nim" buyurdu. 

Hani Allah, 
Peygamber-
lerden söz al-
mış: And ol-
sun ki; size, 
kitabı, hikmeti 
verdim. Yanı-
nızda olanı 
doğrulayıcı bir 
peygamber 
geldiğinde 
mutlaka o´na 
inanacak ve 
yardım ede-
ceksiniz. İkrar 
edip de ahdi 
kabul ettiniz 
mi? demişti. 
Onlar da: İkrar 
ettik, demiş-
lerdi. Allah: 
Şahid olsun, 
Ben de sizinle 
beraber şahid-
lerdenim, de-
mişti. 

Allah, (geçmiş va-
hiylerin izleyicile-
rinden) peygam-
berler vasıtasıyla 
şu taahhüdü talep 
etti: Eğer, vahyi ve 
hikmeti size bah-
şettikten sonra, ha-
len sahip olduğu-
nuz hakikati tasdik 
eden bir elçi size 
gelirse o'na inan-
malı ve yardım et-
melisiniz. Bu şarta 
dayalı ahdimi kabul 
ve tasdik eder mi-
siniz? Onlar: Kabul 
ederiz! dediler. Al-
lah: Öyleyse (bu-
na) şahit olun, Ben 
de sizin şahidiniz 
olacağım. 

3. 
نِْ.. 82 لَىَِٰ    artık..kim=ف م      dönerse=ت و 

ِلكِ     sonra=ب ْعد ِ     bundan=ذ َٰ

ئِكِ      onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

 fâsıklardır=اْلف اِسق ونِ 

O halde bundan 
sonra kim sö-
zünden dönerse 
onlar fasıkların 
ta kendileridir. 

Artık bundan sonra 
yüz çevirenlere ge-
lince, işte Allah'ın 
tâatinden uzakla-
şanlar onlar. 

Artık kim, 
bundan sonra 
dönerse işte 
onlar, fasık-
lardır. 

O halde, kimler (bu 
taahhütten) döner-
se; işte onlar, ger-
çek fasıklardır! 

3. 
83 ,,     dininden=ِدينِِ    başkasını,,mı=أ ف غ ْيرِ 

    arıyorlar=ي ْبغ ونِ     Allah’ın=اّلَلِِ

ل ه ِ     teslim,,olmuştur=أ ْسل مِ     oysa,,O’na=و 

نِْ فِي,,م  =olanların,,hepsi    

اتِِ او      göklerde=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ister=ط ْوًعا    ve,,yerde=و 

ك ْرًها إِل ْيهِِ    istemez=و      ve,,O’na=و 

ع ونِ   döndürüleceklerdir=ي ْرج 

Yoksa onlar Al-
lah´ın dininden 
başka bir din mi 
arıyorlar? Oysa 
göklerde ve yer-
de bulunanların 
tümü ister- iste-
mez O´na teslim 
olmuşlardır ve 
O´nun huzuruna 
döndürülecek-
lerdir. 

Yoksa bunlar Al-
lah'ın dininden 
başkasını mı isti-
yorlar ki göklerde, 
yerde kim varsa is-
ter istemez O'nun 
birliğine boyun 
eğmiş ve dönüp 
O'na varacaklar. 

Yoksa Allah´ın 
dininden baş-
kasını mı arı-
yorlar? Oysa 
göklerde ve 
yerde kim var-
sa; ister iste-
mez O´na tes-
lim olmuştur. 
Ve O´na dön-
dürülecekler-
dir. 

Onlar Allah'a 
imandan başka bir 
itikat mı arıyorlar? 
Halbuki göklerde 
ve yeryüzünde 
olan her şey iste-
yerek veya isteme-
yerek O'na boyun 
eğer, çünkü her 
şey (sonunda) 
O'na dönecektir. 

3. 
نَا    de..ki=ق لِْ.. 84     Allah’a=بِاّلَلِِ    inandık=آم 

ا م  أ ْنِزلِ ..و  =indirilene    ل ْين ا     bize=ع 

ا م  ع ل ىَِٰ..أ ْنِزلِ ..و  =ve..indirilene    

اِهيمِ      İbrahim’e=إِْبر 

اِعيلِ  إِْسم      İsmail’e=و 

اقِ  إِْسح      İshak’a=و 

ي ْعق وبِ      Yakub’a=و 

اْْل ْسب اطِِ     ve..sıbtlara=و 

ا م  وتِيِ ..و 
أ  =verilene    

وس ىَِٰ ِعيس ىَِٰ    Musa’ya=م      Îsa’ya=و 

النَبِيُّونِ      ve..peygamberlere=و 

ب ِِهمِْ..ِمنِْ ر  =Rableri..tarafından    

قِ ..لِ  ن ف ر ِ =ayırım..yapmayız    

دِ     arasında=ب ْينِ      hiçbirinin=أ ح 

مِْ ن ْحنِ     onlar=ِمْنه      O’na=ل ه ِ    biz=و 

ونِ  ْسِلم   teslim..olanlarız=م 

De ki; Allah ´a, 
bize indirilen ki-
taba; İbrahim´e, 
İsmail´e, İs-
hak´a, Yakub´a 
ve torunlarına 
indirilen ilahi 
mesajlara; Mu-
sa´ya, İsa´ya ve 
diğer peygam-
berlere Rabbleri 
tarafından veri-
lenlere inandık; 
onlar arasında 
ayırım yapma-
yız, biz O´na tes-
lim olmuşuz; 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Biz-
ler Allah'a inandı-
ğımız gibi kendimi-
ze indirilen ve İb-
rahim'e, İsmail'e, 
İshak'a, Yakub'a 
ve Yakup oğulları-
na indirilen ve 
Mûsa'ya, İsa'ya ve 
diğer peygamber-
lere mabudları ta-
rafından olarak ve-
rilen kitaplara 
inandık. Peygam-
berlerden hiçbirini 
ötekinden ayırt et-
mez ve bizler ta-
mamıyla Allah'a 
münkâdız (ve biz-
ler tamamıyla Al-
lah'ın birliğine bo-
yun eğmişiz).  

De ki: Allah´a 
iman ettik. Ve 
bize indirilene, 
İbrahim, İs-
mail, İshak, 
Ya´kub ve 
oğullarına in-
dirilenlere, 
Musa´ya, 
İsa´ya ve pey-
gamberlere; 
Rabbları tara-
fından verilen-
lere de iman 
ettik. Onların 
hiç birisi ara-
sında fark gö-
zetmeyiz. Ve 
biz, O´na tes-
lim olanlarız. 

De ki: Biz, Allah'a; 
bize indirilene; İb-
rahim'e, İsmail'e, 
İshak'a, Yakub'a ve 
o'nun neslinden 
gelenlere indirile-
ne; Rableri tarafın-
dan Musa'ya, 
İsa'ya ve (diğer) 
tüm peygamberlere 
bahşedilene inanı-
rız; onlar arasında 
hiçbir ayrım yap-
mayız. Ve kendi-
mizi O'na teslim 
ederiz. 

3. 
نِْ,, 85 م  ْيرِ     ararsa=ي ْبت غِِ    kim=و      başka=غ 

مِِ ْسَل      bir,,din=ِدينًا    İslam’dan=اْْلِ

    bilsin,,ki=ف ل نِْ

    kabul,,edilmeyecek,,(o,,din)=ي ْقب لِ 

ه وِ     ondan=ِمْنه ِ     ve,,o=و 

ةِِ,,فِي اْْلِخر  =ahirette    

اِسِرينِ ,,ِمنِ  اْلخ  =kaybedenlerden,,olaca

ktır 

Kim İslâm´dan 
başka bir din 
ararsa, o din on-
dan kabul edil-
mez ve ahirette 
hüsrana uğra-
yanlardan olur. 

Kim İslâm'dan 
başka bir din ister-
se kat'iyyen onun 
dini kabul edilme-
yecek ve kendisi 
âhirette hüsrana 
düşenlerden ola-
cak. 

Kim, İs-
lam´dan baş-
ka bir din 
ararsa; ondan 
asla aknul 
olunmaz. Ve 
o, ahirette 
hüsrana uğra-
yanlardandır. 

Kim Allah'a teslimi-
yetten başka bir 
din ararsa, bu ken-
disinden asla kabul 
edilmeyecek ve o, 
ahirette kaybeden-
lerden olacaktır. 

3. 
86 ..     yol..gösterir=ي ْهِدي    nasıl=ك ْيفِ 

    bir..topluma=ق ْوًما    Allah=اّلَل ِ

وا     sonra=ب ْعد ِ    inkâr..eden=ك ف ر 

انِِهمِْ     İman..ettikten=إِيم 

ش ِهد وا     gerçekten=أ نَِ    ve..gördükten=و 

    Resul’ün=الَرس ولِ 

قِ      hak..olduğunu=ح 

ه مِ  اء  ج      ve..kendilerine..geldikten=و 

اّلَل ِ    açık..deliller=اْلب ي ِن ات ِ      Allah=و 

ي ْهِدي..لِ  =doğru..yola..iletmez    

Peygamberin 
haklı olduğunu 
gördükleri, ken-
dilerine açık bel-
geler geldiği 
halde iman ettik-
ten sonra kafir 
olanları Allah 
doğru yola nasıl 
iletir? Allah za-
limleri doğru yola 
iletmez. 

Allahu Zülcelâl öy-
le bir kavmi nasıl 
doğru yola çıkarır 
ki iman ettikten, 
peygamberlerin 
hak olduğuna şahit 
olduktan ve kendi-
lerine apaçık âyet-
ler geldikten sonra 
dönüp küfre sapı-
yorlar. Allahu Zül-
celâl böyle nefsine 
zulmeden bir kav-
mi doğru yola çı-
karmaz. 

İman ettikten, 
peygamberle-
rin hak oldu-
ğunu gördük-
ten ve kendile-
rine apaçık 
deliller geldik-
ten sonra küf-
re sapan bir 
kavmi, Allah 
nasıl hidayete 
eriştirir? Ve Al-
lah, zalimler 
güruhunu hi-
dayete ilet-
mez. 

İman edip bu El-
çi'nin hak olduğuna 
şahit olduktan ve 
hakikatin bütün ka-
nıtları kendilerine 
geldikten sonra 
hakikati inkar et-
meyi seçen bir hal-
kı Allah nasıl doğru 
yola ulaştırır? Al-
lah, böyle bir zalim-
ler topluluğunu 
doğru yola iletmez. 
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 zalim=الَظاِلِمينِ     toplumu=اْلق ْومِ 

3. 
87 ,, ئِكِ  ه مِْ    işte=أ ول َٰ اؤ  ز      onların,,cezası=ج 

    gerçekten=أ نَِ

ل ْيِهمِْ     onların,,üzerine,,olmasıdır=ع 

    Allah’ın=اّلَلِِ    laneti=ل ْعن ة ِ

ئِك ةِِ َل  اْلم      meleklerin=و 

النَاِسِ     ve,,insanların=و 

ِعينِ   bütün=أ ْجم 

Böylelerinin ce-
zası; Allah´ın, 
meleklerin ve 
tüm insanların 
lanetine uğrama-
larıdır. 

İşte onların cezala-
rı: Allah'ın, melek-
lerin, insanların 
hepsinin lâneti 
üzerlerine uğraya-
cak, 

İşte bunların 
cezası: Al-
lah´ın, melek-
lerin ve bütün 
insanların 
la´neti onların 
üzerinedir. 

Onların karşılığı, 
Allah'ın, meleklerin 
ve bütün (dürüst ve 
erdemli) insanların 
lanetine uğramak 
olacaktır. 

3. 
88 .. اِلِدينِ      ebedi..kalacaklardır=خ 

ا     O(lanet)in..içinde=فِيه 

فَفِ ي خِ ..لِ  =hafifletilmeyecek    

مِ  ْنه      azab=اْلع ذ ابِ     onlardan=ع 

لِ  ونِ ..ه مِْ..و  ي ْنظ ر  =ve..onlara..asla..fırsa

t..verilmeyecektir 

Onların bu ceza-
ları süreklidir. Ne 
azapları hafifleti-
lir ve ne de yüz-
lerine bakılır. 

ebediyen onun al-
tında kalacaklar. 
Ne azapları eksilti-
lecek, ne de kendi-
lerine göz açtırıla-
cak. 

Ebediyyen 
onun içinde-
dirler. Onlar-
dan azab ha-
fifletilmez ve 
onlara rahmet 
nazarıyla ba-
kılmaz. 

Onlar bu halde ka-
lacaklar; (ve) ne 
azapları hafifletile-
cek, ne de onlara 
bir mühlet tanına-
cak. 

3. 
    ancak,,başka=إِلَِ,, 89

ت اب وا,,الَِذينِ  =tevbe,,edip    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra     ِِلك     ondan=ذ َٰ

وا أ ْصل ح      çünkü=ف إِنَِ    uslananlar=و 

    çok,,bağışlayan=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

ِحيمِ   çok,,esirgeyendir=ر 

Ancak bu sapıt-
manın ardından 
tevbe ederek du-
rumlarını düzel-
tenler hariç. 
Çünkü Allah af-
fedici ve mer-
hametlidir. 

Lâkin o kimseler ki 
bundan sonra 
(sonradan) rücû ile 
nefislerini ıslah 
ederler, şüphe yok 
Allah'ın gufranı 
geniş, rahmeti en-
gindir.  

Ancak bunun 
ardından tev-
be edip islah 
edenler müs-
tesnadır. Doğ-
rusu Allah, 
Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Ama daha sonra 
tevbe edip kendile-
rini düzeltenler ha-
riç tutulacaktır: Zira 
Allah, çok affedici-
dir, rahmet kayna-
ğıdır. 

3. 
    Onlar..ki=إِنَِ.. 90

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..ettiler    ِ ب ْعد=sonra    

انِِهمِْ     sonra=ث مَِ    inandıktan=إِيم 

    inkârları=ك ْفًرا    arttı=اْزد اد وا

ت ْقب لِ ..ل نِْ =kabul..edilmeyecektir    

ئِكِ     onların..tevbeleri=ت ْوب ت ه مِْ أ ول َٰ     işte=و 

    onlar=ه مِ 

 sapıkların..ta..kendileridir=الَضالُّونِ 

İman ettikten 
sonra kâfir olan-
lar sonra da 
kâfirliklerini ko-
yulaştıranlar; 
bunların tevbele-
ri kesinlikle kabul 
edilmez, bunlar 
sapıkların ta 
kendileridir. 

O kimseler ki iman 
etmişken arkasın-
dan inkâr ederler, 
sonra imansızlıkla-
rını arttırırlar. Bun-
ların rücû'u ebedi-
yen kabul edilme-
yecek. Bunlar yok 
mu, işte dalâl için-
de kalanlar bunlar. 

İman ettikten 
sonra küfredip 
de, küfürleri 
artanların tev-
beleri kabul 
edilmez. İşte 
onlar sapıkla-
rın kendileri-
dir. 

İmana erdikten 
sonra hakikati inka-
ra kalkışanlara ve 
sonra hakikati red-
detmede (daha bü-
yük bir inatla) ısrar 
edenlere gelince, 
şüphesiz, onların 
(diğer günahlardan 
dolayı) tevbeleri 
kabul edilmeyecek-
tir; işte onlar ger-
çek sapkınlardır. 

3. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 91

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edip    

ات وا م      ölenler=و 

ه مِْ ك فَارِ ,,و  =kâfir,,olarak    

ي ْقب لِ ,,ف ل نِْ =kabul,,edilmeyecektir    

ِدِهمِْ,,ِمنِْ أ ح  =hiçbirinden     ِِمْلء=dolusu    

بًا    dünya=اْْل ْرِضِ     altın=ذ ه 

ل وِِ     olsa,,dahi=و 

بِِهِ ,,اْفت د ىَِٰ =fidye,,vermiş     ِئِك     işte=أ ول َٰ

مِْ     azab=ع ذ ابِ     onlar,,için,,vardır=ل ه 

ا    acı,,bir=أ ِليمِ  م      ve,,yoktur=و 

مِْ     onların=ل ه 

ن اِصِرينِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,yardımcıları 

Küfredip kâfir 
olarak ölenlere 
gelince, bunların 
hiç birinden yer-
yüzü dolusu ka-
dar altını fidye 
olarak verse bile 
kabul edilmez. 
Onları acıklı bir 
azap beklemek-
tedir, hiçbir yar-
dımcı bulamaz-
lar. 

O kimseler ki 
inkâra saparlar ve 
kâfir olarak can ve-
rirler, bunların hiç-
birinden hatta fidye 
namiyle dünya do-
lusu altın verse as-
la kabul edilmez. 
Bunlar o adamlar 
ki kendileri için da-
yanılmaz azap var 
ve imdadlarına ge-
lecekler yok. 

Doğrusu küf-
redip de, kafir 
olarak ölenler, 
yeryüzü dolu-
su altını fidye 
verecek olsa-
lar yine de hiç 
birinden kabul 
edilmez. Onlar 
için elim bir 
azab vardır. 
Ve onların hiç 
yardımcıları 
da yoktur. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
ve hakikat inkarcısı 
olarak ölenlere ge-
lince, yeryüzünün 
bütün altınları (bile) 
onların fidyelerini 
karşılayamaz. İşte 
onlar için acıklı bir 
azap vardır ve 
kendilerine yardım 
edecek hiç kimse 
bulamayacaklardır. 

3. 
92 .. ت ن ال وا..ل نِْ =..asla..eremezsiniz    

تَىَِٰ    iyiliğe=اْلبِرَِ     kadar=ح 

    harcayıncaya..(Allah..için)=ت ْنِفق وا

    sevdiğiniz=ت ِحبُّون ِ     şeylerden=ِمَما

ا م  ت ْنِفق وا..و  =ne..harcarsanız    

ش ْيءِ ..ِمنِْ =herhangi..bir..şeyden    

    onu=بِهِِ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

ِليمِ   bilir=ع 

Sevdiğiniz şey-
lerden infak et-
medikçe iyilik 
mertebesine 
eremezsiniz. Her 
ne infak ederse-
niz, hiç şüphesiz 
Allah onu bilir. 

Sevdiğiniz mallar-
dan Allah yolunda 
bağışlamadıkça 
ebediyen kemâle 
varamazsınız. 
Herhangi bir şeyi 
de bağışladınız mı 
bilin ki Allah onu 
biliyor. 

Sevdiğiniz 
şeylerden in-
fak etmedikçe, 
asla bir´e eri-
şemezsiniz. 
Ve her ne in-
fak ederseniz; 
şüphesiz Al-
lah, onu bilir. 

(Size gelince ey 
müminler,) kendi-
niz için özenle 
ayırdığınız şeyler-
den başkaları için 
harcamadıkça ger-
çek erdeme ulaş-
mış olamazsınız; 
ve her ne harcar-
sanız kuşkusuz, Al-
lah ondan tama-
miyle haberdardır. 

3. 
93 ,,     yiyecekler=الَطع امِِ    bütün=ك لُِّ

    oğullarına=ِلب نِي    helal=ِحَلًِّ    idi=ك انِ 

ائِيلِ      dışında=إِلَِ    İsrail=إِْسر 

ا َرمِ     şeyler=م      haram,,kıldığı=ح 

ائِيلِ      İsrail’in=إِْسر 

ن ْفِسهِِ,,ع ل ىَِٰ =kendisine    

ق ْبلِِ,,ِمنِْ =önce    

ت ن َزلِ ,,أ نِْ =indirilmeden    

اة ِ      de,,ki=ق لِْ    Tevrat=التَْور 

اةِِ    getirip=ف أْت وا     Tevrat’ı=بِالتَْور 

    eğer=إِنِْ    okuyun=ف اتْل وه ا

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru=ص 

İsrail´in (Ya-
kub´un), Tev-
rat´ın indirilişin-
den önce kendi-
ne yasakladıkları 
dışında kalan 
tüm yiyecekler 
İsrailoğulları´na 
helâl idi. De ki; 
´Eğer doğru söy-
lüyorsanız, Tev-
rat´ı getirip oku-
yunuz.´ 

İsrail'in Tevrat indi-
rilmezden evvel 
nefsine haram et-
miş bulunduğun-
dan başka bütün 
yiyecekler İsrail 
oğullarına helâl idi. 
Yâ Muhammed, 
onlara "Sözünüzde 
doğru iseniz, geti-
rin Tevrat'ı da oku-
yun!" de. 

Tevrat inme-
den evvel İs-
rail´in, kendi 
nefsine haram 
kıldığından 
başka bütün 
yiyecekler İs-
railoğullarına 
helal idi. Eğer 
sadıklardan 
iseniz; haydi 
Tevrat´ı getirip 
okuyun, de. 

Tevrat indirilmeden 
önce, İsrailoğulla-
rı'nın (günah diye-
rek) kendine ya-
sakladığı şeyler dı-
şında bütün yiye-
cekler onlara helal 
idi. De ki: Eğer 
söylediklerinizde 
samimi iseniz Tev-
rat'ı getirin de onu 
okuyun! 

3. 
نِِ.. 94 ىَِٰ    artık..kim=ف م      uydurursa=اْفت ر 

اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a     ِاْلك ِذب=yalan    

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra..da     ِِلك     bundan=ذ َٰ

ئِكِ      onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ   zalimlerdir=الَظاِلم 

Kim bundan son-
ra Allah adına 
yalan uydurursa, 
bunlar zalimlerin 
ta kendileridirler. 

Artık bunun üzeri-
ne Allah namına 
yalan uyduranlar 
kimler ise, işte ne-
fislerine zulmeden-
ler onlardır. 

Bundan sonra 
artık kim Al-
lah´a karşı ya-
lan isnad 
ederse; işte 
onlar zalimle-
rin kendileridir. 

Ve artık bundan 
sonra kim Allah 
hakkında yalan uy-
durursa işte onlar 
zalimlerdir! 

3. 
د قِ     de,,ki=ق لِْ,, 95     doğru,,söyledi=ص 

    öyle,,ise,,uyun=ف اتَبِع وا    Allah=اّلَل ِ 

اِهيمِ     dinine=ِملَة ِ     İbrahim=إِْبر 

نِيفًا     hanif,,(Allah’ı,,birleyici),,olarak=ح 

ا م  انِ كِ ,,و  =O,,değildi    

ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =ortak,,koşanlardan 

De ki; Allah doğ-
ru söyledi. Buna 
göre İbrahim´in 
dosdoğru dinine 
uyunuz. O, müş-
riklerden değil-
di.´ 

Kendilerine de ki: 
"Allah'ın doğru 
söylediği meydan-
da. Gelin, İbra-
him'in daima hak-
ka meyleden dini-
ne tâbi olun. Hem 
o hiçbir zaman 
müşriklerden de-
ğildi." 

De ki: Allah 
doğru buyur-
muştur. O 
halde Hanif 
olarak İbra-
him´in dinine 
uyun. O, müş-
riklerden de-
ğildi. 

De ki: Allah doğru-
yu söylemektedir: 
O halde, batıl olan 
her şeyden yüz çe-
viren ve Allah'ın 
yanısıra hiçbir şeye 
ilahlık yakıştırma-
yan İbrahim'in 
inanç sistemine 
uyun. 

3. 
    ev=ب ْيتِ     ilk=أ َولِ     doğrusu=إِنَِ.. 96

İnsanlar için ku-
rulan ilk ev Mek-
ke´deki bütün 

İnsanlar için ilk 
mabed olması em-
redilen Beyt şüphe 

Muhakkak ki 
insanlar için 
konulmuş ilk 

Unutmayın, insan-
lık için inşa edilen 
ilk mabed, Bek-
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ِضعِ      kurulan..(mabed..olarak)=و 

    insanlara=ِللنَاِسِ

بِب َكة ِ..ل لَِذي =Mekke’de..olandır    

ًكا ب ار      uğur,..bereket=م 

ه دًِ ىو  =ve..hidayet..kaynağıdır    

 alemlere=ِلْلع ال ِمينِ 

canlılar için be-
reket ve hidayet 
kaynağı olan 
(Kâbe)dir. 

yok ki mübarek ve 
âlemlere hidayet 
olarak Mekke'de 
bulunanıdır. 

ev; çok müba-
rek olarak ku-
rulan ve alem-
ler için hidayet 
olan Mek-
ke´deki dir. 

ke'dekiydi: bereket-
li ve bütün alemler 
için bir rehber(lik 
kaynağı), 

3. 
    deliller=آي اتِ     onda,,vardır=فِيهِِ,, 97

ق امِ     açık,,açık=ب ي ِن اتِ      Makamı=م 

اِهيم ِ  نِْ    İbrahim’in=إِْبر  م      kimse=و 

ل ه ِ     ona,,giren=د خ 

آِمنًاِ ,,ك انِ  =güvene,,erer    

ِِ ّلِلَ     Allah’ın,,bir,,hakkıdır=و 

    insanlar=النَاِسِ    üzerinde=ع ل ى

    Ev’e=اْلب ْيتِِ    haccetmesi,,(gidip)=ِحجُِّ

نِِ     gücü,,yeten=اْست ط اعِ     herkesin=م 

بِيًَلِ ,,إِل ْيهِِ س  =yoluna    ِْن م      kim=و 

    şüphesiz=ف إِنَِ    nankörlük,,ederse=ك ف رِ 

    zengindir=غ نِيِ     Allah=اّلَل ِ

اْلع ال ِمينِ ,,ع نِِ =bütün,,alemlerden 

Orada apaçık 
deliller ve İbra-
him´in makamı 
vardır. Kim ora-
ya girerse gü-
venliğe erer. 
Ona yol bulabi-
lenlerin Kâbe´ye 
haccetmesi Al-
lah´ın, insanlar 
üzerinde hakkı-
dır. Kim küfre-
derse bilsin ki Al-
lah alemlerden 
müstağnidir. 

Orada Allah'ın açık 
âyâtı var, İbra-
him'in makamı var, 
sonra içine giren 
her türlü korkudan 
emin olur. Allah'ın 
insanlar üzerinde 
hakkıdır: Yolunu 
bulabilenler Beyt'i-
ni ziyaret edecek-
ler. Kim bu hakkı 
tanımazsa bilsin ki 
Allahu Zülcelâl bü-
tün âlemlerden 
müstağni. 

Orada apaçık 
alametlerle, 
İbrahim´in 
makamı var-
dır. Kim, oraya 
girerse emin 
olur. Ona yol 
bulabilen her-
kesin, 
Ka´be´yi hac-
cetmesi insan-
lar üzerinde 
Allah´ın bir 
hakkıdır. Kim 
inkar ederse; 
bilsin ki doğ-
rusu Allah, 
alemlerden 
müstağni´dir. 

apaçık işaretlerle 
dopdolu. (Orası) bir 
zamanlar İbra-
him'in durduğu 
yer(dir); kim içine 
girerse huzur bulur. 
Bundan dolayı, 
mabedi haccet-
mek, gücü yeten 
bütün insanların Al-
lah'a karşı yerine 
getirmek zorunda 
oldukları bir görev-
dir. Hakikati inkar 
edenlere gelince, 
bilsinler ki, Allah, 
yarattığı alemler-
den bağımsızdır, 
her bakımdan 
Kendine yeterlidir. 

3. 
    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا    de..ki=ق لِْ.. 98

    Kitap=اْلِكت ابِِ

ونِ ..ِلمِ  ت ْكف ر  =neden..inkâr..ediyorsunuz?    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

اّلَل ِ     tanık..iken=ش ِهيد ِ    Allah=و 

ا..ع ل ىَِٰ ل ونِ ..م  ت ْعم  =yaptıklarınıza 

De ki; ´Ey ehl-i 
kitap, Allah yap-
tıklarınızı görüp 
dururken niye 
O´nun ayetlerini 
inkar ediyorsu-
nuz?´ 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Ey Ehl-i Kitap! Al-
lah'ın âyâtını nasıl 
inkâr ediyorsunuz 
ki Allah bütün işle-
diklerinizi görüyor." 

De ki: Ey Ehl-i 
Kitab; Allah 
yaptıklarınızı 
görüp durur-
ken niçin Al-
lah´ın ayetle-
rini inkar edi-
yorsunuz? 

De ki: Ey geçmiş 
vahyin izleyicileri! 
Allah, yaptığınız 
her şeye şahit iken 
neden O'nun me-
sajını kabul etmek-
ten kaçınıyorsu-
nuz? 

3. 
    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا    de,,ki=ق لِْ,, 99

    Kitap=اْلِكت ابِِ

دُّونِ ,,ِلمِ  ت ص  =niçin,,çevirmeğe,,çalışıyors

unuz?    ِْس بِيلِِ,,ع ن =yolundan    

نِْ    Allah=اّلَلِِ نِ     kimseleri=م      inanan=آم 

ا     göstermeğe,,yeltenerek=ت ْبغ ون ه 

ًجا     eğri=ِعو 

أ نِْ د اء ِ ,,ت مِْو  ش ه  =gerçeğe,,tanık,,olduğunuz

,,halde    ا م      Allah=اّلَل ِ    değildir=و 

    habersiz=بِغ افِلِ 

ل ونِ ,,ع َما ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

De ki; ´Ey ehl-i 
kitap, niçin Al-
lah´ın yolunu eğ-
ri göstermeye 
yeltenerek ina-
nanları o yoldan 
döndürmeye ça-
lışıyorsunuz? 
Oysa onun doğ-
ru olduğunu bili-
yorsunuz. Allah 
yaptıklarınızdan 
kesinlikle haber-
siz değildir : 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Ey Ehl-i Kitap! 
Neden sizler Al-
lah'ın yolunu dos-
doğru görür durur-
ken eğri büğrü ol-
masını istiyorsu-
nuz da, iman 
edenleri o yoldan 
çeviriyorsunuz? 
Halbuki Allahu 
Zülcelâl işledikleri-
nizden gafil değil." 

De ki: Ey Ehl-i 
Kitab, siz ger-
çeği gördüğü-
nüz halde Al-
lah´ın yolunu 
eğri göster-
meye yeltene-
rek, iman 
edenleri niçin 
ondan çeviri-
yorsunuz? Al-
lah, yaptıkları-
nızdan gafil 
değildir. 

De ki: Ey geçmiş 
vahyin izleyicileri! 
(Doğru olduğuna) 
bizzat kendiniz şa-
hit olduğunuz hal-
de onu eğri gös-
termeye çalışarak, 
(bu ilahi kelama) 
iman edenleri ne-
den Allah yolundan 
alıko(ymaya çaba-
lı)yorsunuz? Allah, 
yaptıklarınızdan 
gafil değildir. 

3. 
100 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت ِطيع وا..إِنِْ =uyarsanız    ف ِريقًا=gruba    

    herhangi..bir=ِمنِ 

أ وت وا..الَِذينِ  =verilenlerden    

دُّوك مِْ    Kitap=اْلِكت ابِ      sizi..döndürüp=ي ر 

انِك مِْ    sonra=ب ْعد ِ     imanınızdan=إِيم 

افِِرينِ كِ  =kâfir..yaparlar 

Ey müminler, 
kendilerine kitap 
verilenlerin bir 
grubuna uyarsa-
nız bunlar sizi 
iman ettikten 
sonra döndürüp 
kafir yaparlar. 

Ey iman edenler! 
Şayet kendilerine 
kitap verilenlerden 
bir takımına uyar-
sanız sizleri imanı-
nızdan çevirir, kâfir 
ederler. 

Ey iman eden-
ler; eğer ken-
dilerine kitab 
verilenlerden 
herhangi bir 
zümreye 
uyarsanız, 
imanınızdan 
sonra sizi çe-
virirler de kafir 
yaparlar. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Önceki 
çağlarda kendileri-
ne vahiy verilenler-
den bir fırkaya 
uyarsanız, iman et-
tikten sonra yeni-
den hakikati red-
detmenize sebep 
olabilirler. 

3. 
101 ,, ك ْيفِ      nasıl=و 

ونِ      inkâr,,edersiniz=ت ْكف ر 

أ ْنت مِْ     okunmakta=ت تْل ىَِٰ    ve,,üstelik,,size=و 

ل ْيك مِْ     ayetleri=آي اتِ     size=ع 

فِيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     aranızda,,iken=و 

س ول ه ِ  نِْ    ve,,O’nun,,Elçisi,,de=ر  م      kim=و 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    sarılırsa=ي ْعت ِصمِْ

    iletilmiştir=ه ِديِ     muhakkak,,ki,,o=ف ق دِْ

اطِ ,,إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

Allah´ın ayetleri 
size okunuyor-
ken ve O´nun 
Peygamberi 
aranızdayken 
nasıl kafir olabi-
lirsiniz? Kim Al-
lah´a sımsıkı sa-
rılırsa doğru yola 
iletilmiş olur. 

Hem sizler küfre 
nasıl dönersiniz ki 
önünüzde Allah'ın 
âyetleri okunuyor, 
aranızda Allah'ın 
Peygamberi bulu-
nuyor? Kim Allah'a 
tutunursa kendisi-
nin doğru yola çı-
karılmış olduğunu 
bilsin. 

Allah´ın ayet-
leri size oku-
nur, aranızda 
peygamberi 
bulunurken 
nasıl küfre-
dersiniz? Kim, 
Allah´a sımsı-
kı sarılırsa; 
muhakkak 
doğru yola ile-
tilmiştir. 

Allah'ın mesajları 
size iletildiği halde 
ve Elçisi aranızda 
yaşarken hakikati 
nasıl inkar edebilir-
siniz? Ama Allah'a 
sımsıkı tutunan, 
dosdoğru yola 
ulaştırılmıştır. 

3. 
102 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا

قَِ     hakkıyla=ح 

    O’na..yaraşır..biçimde=ت ق اتِهِِ

لِ  وت نَِ..و  ت م  =ölmeyin    َِإِل=dışında    

أ ْنت مِْ     siz=و 

ونِ  ْسِلم   Müslümanlar..olmak=م 

Ey müminler, Al-
lah´tan gerektiği 
gibi korkunuz ve 
mutlaka müslü-
man olarak ölü-
nüz. 

Ey iman edenler! 
Allah'tan ne türlü 
korkmak gerekirse 
öyle korkun ve 
başkasına değil, 
ancak O'nun birli-
ğine boyun eğdiği-
niz halde can ve-
rin. 

Ey iman eden-
ler; Allah´tan 
nasıl korkmak 
lazımsa öyle-
ce korkun. Ve 
her halde 
müslüman 
olarak can ve-
rin. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Derin bir 
duyarlıkla Allah'a 
karşı sorumluluğu-
nuzun hakkıyla bi-
lincinde olun ve 
O'na kendinizi yü-
rekten teslim et-
meden önce ölü-
mün sizi alt etme-
sine izin vermeyin. 

3. 
وا,, 103 اْعت ِصم  ْبلِِ    ve,,yapışın=و      ipine=بِح 

ِميعًا    Allah’ın=اّلَلِِ     topluca=ج 

لِ  ت ف َرق واِ ,,و  =ayrılmayın    

وا اْذك ر  تِ     hatırlayın=و      nimetini=نِْعم 

ل ْيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     size,,olan=ع 

    siz,,idiniz=ك ْنت مِْ    hani=إِذِْ

    birbirinize,,düşman=أ ْعد اءًِ

    arasını=ب ْينِ     uzlaştırdı,,(Allah)=ف أ لَفِ 

    kalblerinizin=ق ل وبِك مِْ

    haline,,geldiniz=ف أ ْصب ْحت مِْ

تِهِِ     O’nun,,nimetiyle=بِنِْعم 

انًا     kardeşler=إِْخو 

ك ْنت مِْ     siz,,bulunuyordunuz=و 

ش ف ا,,ع ل ىَِٰ =kenarında    

ة ِ ْفر  النَارِِ,,ِمنِ     bir,,çukurun=ح  =ateşten    

Hep birlikte Al-
lah´ın ipine sım-
sıkı sarılınız sa-
kın ayrılığa 
düşmeyiniz, Al-
lah´ın size ba-
ğışladığı nimeti 
hatırlayınız. Hani 
bir zamanlar 
düşman olduğu-
nuz halde O, 
kalplerinizi uz-
laştırdı da O´nun 
bu nimeti saye-
sinde kardeş ol-
dunuz. Hani siz 
bir ateş kuyusu-
nun tam kena-
rındayken O sizi 
oraya düşmek-
ten kurtardı. Al-
lah size ayetleri-
ni işte böyle açık 
açık anlatır ki, 
doğru yolu bula-
sınız. 

Gelin, hepiniz bir-
den O'nun gön-
derdiği râbıtaya 
sımsıkı tutunun, 
hem sakın birbiri-
nizden ayrılmayın. 
Allah'ın üzeriniz-
deki nimetini anın. 
Hani sizler birbiri-
nizin hasmı iken 
kalplerinizi barış-
tırmıştı da sırf 
O'nun keremiyle 
kardeş olmuştu-
nuz. Hani sizler 
cehennem uçuru-
munun tâ kenarın-
da bulunuyorken O 
sizleri oradan kur-
tarmıştı. İşte doğru 
yolu tutabilmeniz 
için Allahu Zülcelâl 
âyetlerini böylece 
sarih olarak sizlere 
bildiriyor. 

Topluca Al-
lah´ın ipine 
sarılın, ayrıl-
mayın. Ve Al-
lah´ın üzerin-
deki nimetini 
hatırlayın. Ha-
ni, siz; düş-
man idiniz de 
O, kalblerini-
zin arasını uz-
laştırdı da, 
O´nun nimeti 
sayesinde 
kardeş oldu-
nuz. Siz; bir 
ateş uçuru-
munun tam 
kenarında 
iken, sizi ora-
dan doğru yo-
la eresiniz di-
ye kurtardı. 
Alah ayetlerini 
size işte böy-
lece açıklar. 

Hep birlikte Allah'ın 
ipine sımsıkı tutu-
nun ve birbiriniz-
den kopmayın. Ve 
Allah'ın size verdiği 
nimetleri hatırlayın: 
Siz birbirinize 
düşman iken kalp-
lerinizi nasıl uzlaş-
tırdı da O'nun lütfu 
ile kardeş oldunuz; 
ve ateşli bir uçu-
rumun kenarında 
(iken) sizi ondan 
(nasıl) korudu. Bu 
şekilde Allah me-
sajlarını size açık-
lar ki hidayet bula-
sınız, 
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    sizi,,kurtardı,,(Allah)=ف أ ْنق ذ ك مِْ

اِ  ِلكِ     ondan=ِمْنه      böyle=ك ذ َٰ

    size=ل ك مِْ    Allah=اّلَل ِ    açıklıyor=ي ب ي ِنِ 

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    ayetlerini=آي اتِهِِ

 yola,,gelirsiniz=ت ْهت د ونِ 

3. 
ْلت ك نِْ.. 104     içinizden=ِمْنك مِْ    olsun=و 

    çağıran=ي ْدع ونِ     bir..topluluk=أ َمة ِ

ْيرِِ..إِل ى اْلخ  =hayra    

ونِ  ر  ي أْم      emredip=و 

وفِِ ْعر      iyiliği=بِاْلم 

ْونِ  ي ْنه      men..eden=و 

ْنك ِرِ ..ع نِِ اْلم  =kötülükten    

ئِكِ  أ ول َٰ     onlar=ه مِ     işte=و 

ونِ  ْفِلح   kurtuluşa..erenlerdir=اْلم 

Sizden hayra 
çağıran, iyiliği 
emredip kötülük-
ten sakındıran 
bir ümmet olsun. 
İşte kurtuluşa 
erenler bunlar-
dır. 

Sonra aranızdan 
insanları salâha 
çağırır, mâruf ile 
emreder, münker-
den nehiyde bulu-
nur bir ümmet 
meydana çıkmalı 
(vücuda gelmeli) ki 
felâha erecekler iş-
te bunlar.  

İçinizden hay-
ra çağıran, iyi-
liği emredip 
kötülükten alı-
koyan bir top-
luluk bulun-
sun. İşte on-
lar, kurtuluşa 
erenlerdir. 

ve belki içinizden 
iyi ve yararlı olana 
davet eden, doğru 
olanı emreden, eğri 
ve yanlıştan alıko-
yan bir topluluk çı-
kar: nihai kurtuluşa 
erişecek kimseler, 
işte bunlar olacak. 

3. 
105 ,, لِ  ت ك ون وا,,و  =olmayın     ِك الَِذين=gibi    

    bölünüp=ت ف َرق وا

اْخت ِ ل ف واو  =ihtilaf,,edenler    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    

ا ه مِ ,,م  اء  ج  =kendilerine,,geldikten    

    açık,,deliller=اْلب ي ِن ات ِ 

ئِكِ  أ ول َٰ     İşte,,onlar=و 

مِْ     onlar,,için,,vardır,,(evet)=ل ه 

 büyük,,bir=ع ِظيمِ     azab=ع ذ ابِ 

Sakın kendileri-
ne apaçık ayet-
ler geldikten 
sonra parçalanıp 
çatışmaya dü-
şenler gibi olma-
yınız. Böyleleri 
için büyük bir 
azap vardır. 

Sakın sizler de 
kendilerine apaçık 
âyetler gelmişken 
aralarında ayrılık 
çıkaran, ihtilâfa 
düşen kimseler gi-
bi olmayın. Bunlar 
öyle bir günde 
azâbın büyüğüne 
uğrayacaklar 

Kendilerine 
apaçık deliller 
geldikten son-
ra, parçalanıp 
ihtilafa düşen-
ler gibi olma-
yın. İşte onla-
ra büyük bir 
azab vardır. 

Hakikatin bütün 
kanıtları kendileri-
ne geldikten sonra 
karşıt görüşlere 
kapılıp parçalanan-
lar gibi olmayın; iş-
te bunlar için feci 
bir azap vardır, 

3. 
106 ..     ağarır=ت ْبي ضُِّ    O..gün=ي ْومِ 

وه ِ ج  دُِّ    bazı..yüzler..=و  ت ْسو      kararır=و 

وه ِ  ج      bazı..yüzler=و 

دَتِْ..الَِذينِ ..ف أ َما اْسو  =kararanlara    

مِْ وه ه  ج      yüzleri=و 

    inkâr..ettiniz..ha?..(denilir)=أ ك ف ْرت مِْ

انِك مِْ    sonra=ب ْعد ِ     inanmanızdan=إِيم 

    azabı=اْلع ذ ابِ     öyle..ise..tadın=ف ذ وق وا

ا ك ْنت مِْ..بِم  =etmenize..karşılık    

ونِ   inkâr=ت ْكف ر 

O gün kimi yüz-
ler ağarır, kimi 
yüzler kararır. 
Yüzleri kararan-
lara ´Siz iman et-
tikten sonra tek-
rar kâfir mi oldu-
nuz? O halde 
kafir olmanızın 
karşılığı olarak 
bu azabı tadın´ 
denir. 

ki, o gün birtakım 
yüzler ağaracak, 
birtakım yüzler de 
kararacak. Yüzleri 
kararanlara "Sizler 
iman etmişken 
döndünüz, kâfir ol-
dunuz öyle mi? O 
halde kâfir olduğu-
nuz için tadın 
azâbı da görün!" 
denecek. 

O gün; nice 
yüzler ağarır, 
nice yüzler ka-
rarır. O zaman 
yüzleri kara 
olanlara: İma-
nınızdan son-
ra küfür mü et-
tiniz? İşte o 
küfrünüzün 
cezası olarak 
tadın azabı, 
denir. 

bazı yüzlerin (mut-
luluktan) parladığı 
ve bazı yüzlerin 
(acıyla) karardığı o 
(Hesap) Günü'nde 
yüzleri kararanlara: 
İmana erdikten 
sonra hakikati inkar 
mı ettiniz? O halde 
hakikati inkar etti-
ğiniz için tadın bu 
azabı! (denilecek). 

3. 
أ َما,, 107 اْبي َضتِْ,,الَِذينِ     ise=و  =ağaranlar    

مِْ وه ه  ج      içindedirler=ف ِفي    yüzleri=و 

ةِِ ْحم      Allah’ın=اّلَلِِ    rahmeti=ر 

ا    onlar=ه مِْ     orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli,,kalacaklardır=خ 

Yüzleri ağaranla-
ra gelince, onlar 
Allah´ın rahmeti 
içindedirler ve 
orada sürekli 
olarak kalacak-
lardır. 

Yüzleri ağaranlar-
sa Allah'ın rahme-
tinde olacaklar ki 
onlar da ebediyen 
oradalar. 

Ama yüzleri 
ağaranlar, Al-
lah´ın rahmeti 
içindedirler. 
Onlar orada 
temelli kala-
caklardır. 

Nur yüzlülere ge-
lince, onlar Allah'ın 
rahmet dairesi 
içinde olacaklar, 
orayı mesken edi-
neceklerdir. 

3. 
108 .. ْلكِ تِِ =İşte..onlar     ِآي ات=ayetleridir    

    onları..okuyoruz=ن تْل وه ا    Allah’ın=اّلَلِِ

ل ْيكِ  ِِ     sana=ع  ق      gerçek..ile=بِاْلح 

ا م  اّلَل ِ..و  =Allah    ِ ي ِريد=istemez    

 alemlere=ِلْلع ال ِمينِ     zulmetmek=ظ ْلًما

Bunlar Allah´ın 
ayetleridir. Onla-
rı sana hakk içe-
rikli olarak oku-
yoruz. Allah ke-
sinlikle alemlere 
zulmetmek iste-
mez. 

İşte bunlar Allah'ın 
âyetleri ki sana 
hak olarak vahye-
diyoruz. Allahu 
Zülcelâl âlemlere 
zulmü murad eder 
değil. 

Bunlar; Al-
lah´ın ayetle-
ridir. Onları 
sana hak ola-
rak okuyoruz. 
Allah, alemle-
re zulmetmek 
istemez. 

Bunlar Allah'ın me-
sajlarıdır: Hakikati 
bildiren bu (me-
saj)ları sana iletiyo-
ruz; zira Allah, ya-
rattıklarının haksız-
lığa uğramasını di-
lemez. 

3. 
109 ,,ِِ ّلِلَ     Allah’ındır=و 

ا اتِِ,,فِي,,م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي,,و  =ve,,yerde,,olanlar    

إِل ى اّلَلِِ,,و  =Allah’a     ِع     döndürülür=ت ْرج 

ورِ   bütün,,işler=اْْل م 

Göklerde ve 
yerde olanların 
tümü Allah´ındır. 
Her işin mercii 
Allah´tır. 

Göklerde ne varsa, 
yerde ne varsa 
hep Allah'ın. Bütün 
umûrun (şuûnun) 
dönüp geleceği de 
ancak Allahu Zül-
celâl. 

Göklerde ve 
yerde ne var-
sa hepsi Al-
lah´ındır. Bü-
tün işler Al-
lah´a döndürü-
lür. 

Göklerdeki ve yer-
deki her şey Al-
lah'a aittir ve hepsi 
(asıl kaynağı olan) 
Allah'a döner. 

3. 
ْيرِ     siz..oldunuz=ك ْنت مِْ.. 110     en..hayırlı=خ 

تِْ    bir..ümmet=أ َمةِ      çıkarılmış=أ ْخِرج 

    insanlar..için=ِللنَاِسِ

ونِ  ر      emreder=ت أْم 

وفِِ ْعر      iyiliği=بِاْلم 

ْونِ  ت ْنه      men..edersiniz=و 

ْنك رِِ..ع نِِ اْلم  =kötülükten    

ت ْؤِمن ونِ      Allah’a=بِاّلَلِِ     ve..inanırsınız=و 

ل ِ وِْو  =eğer     ِن     inanmış..olsaydı=آم 

    Kitap=اْلِكت ابِِ    ehli=أ ْهلِ 

ْيًرا    elbette..olurdu=ل ك انِ      hayırlı=خ 

ْمِ  مِ     kendileri..için=ل ه      onlardan=ِمْنه 

ْؤِمن ونِ      inananlar..da..var=اْلم 

ه مِ  أ ْكث ر      ama..çokları=و 

 yoldan..çıkmışlardır=اْلف اِسق ونِ 

Siz insanlar için 
çıkarılmış en ha-
yırlı bir ümmet-
siniz. Marufu 
emreder, mün-
kerden nehye-
dersiniz. Ve Al-
lah’a inanırsınız. 
Ehl-i kitab da 
inanmış olsaydı 
kendileri için ha-
yırlı olurdu. İçle-
rinde iman eden-
ler olmakla be-
raber, çoğu ger-
çek dinden çık-
mış fasıklardır. 

Sizler iyiliği emre-
der, kötülükten 
nehyeder, Allah'a 
inanır olmanızdan 
insanların hayrı 
için vücuda getiril-
miş en hayırlı bir 
ümmet bulunuyor-
sunuz (Sizler in-
sanların hayrı için 
meydana çıkarıl-
mış en hayırlı bir 
ümmetsiniz. Maru-
fu emreyler, mün-
kerden nehyeder 
ve Allah'a inanırsı-
nız). Şayet Ehl-i 
Kitap olanlar da 
hakkıyla iman et-
selerdi kendileri 
için hayırlı olurdu. 
İçlerinden imana 
gelmişleri varsa da 
çoğu küfründe inad 
edenler.  

Siz; insanlar 
için çıkarılmış 
en hayırlı 
ümmetsiniz. 
İyiliği emreder, 
kötülükten alı-
korsunuz. Ve 
Allah´a inanır-
sınız. Ehl-i Ki-
tab´da inan-
mış olsaydı; 
kendileri için 
hayırlı olurdu. 
İçlerinde iman 
edenler ol-
makla bera-
ber, çoğu fa-
sıklardır. 

Siz, insanlığ(ın iyi-
liği) için çıkarılmış 
hayırlı bir topluluk-
sunuz; doğru olanı 
emreder, eğri 
olandan alıkoyar-
sınız ve Allah'a 
inanırsınız. Eğer 
geçmiş vahyin 
mensupları, (bu tür 
bir) inanca ermiş 
olsalardı, bu, kendi 
iyiliklerine olacaktı; 
(ama) içlerinden 
pek az inanan bu-
lunsa da onların 
çoğu fasıktır: 

3. 
111 ,, وكِ ,,ل نِْ مِْي ض رُّ =size,,zarar,,veremezler    

    eziyetten=أ ذًىِ     başka,,bir=إِلَِ

إِنِْ ي ق اتِل وك مِْ,,و  =sizinle,,savaşsalar,,bile    

لُّوك مِ      size,,dönüp,,kaçarlar=ي و 

    sonra=ث مَِ    arkalarını=اْْل ْدب ارِ 

ونِ ,,لِ  ر  ي ْنص  =onlara,,yardım,,da,,edilme

z 

Onlar size ezi-
yetten başka bir 
zarar veremez-
ler. Eğer sizinle 
savaşa girişirler-
se arkaya dönüp 
kaçarlar, sonra 
onlara yardım 
eden de bulun-
maz. 

Sizlere ezâdan 
başka bir fenalıkta 
ebediyen buluna-
mazlar. Sizinle 
harbe kalkışırlarsa 
arkalarını dönerler 
ve bir taraftan im-
dad alamazlar. 

İncitmekten 
başka size 
herhangi bir 
zarar vere-
mezler. Sizinle 
savaşsalar bi-
le geri dönüp 
kaçarlar. Son-
ra kendilerine 
yardım da 
edilmez. 

(Fakat) bunlar size 
gelip geçici ezadan 
başka bir zarar ve-
remezler ve eğer 
size karşı savaşa 
girseler bile hemen 
arkalarını dönüp 
kaçarlar. Sonra 
kendilerine yardım 
da edilmez. 

3. 
ِرب تِْ.. 112 ل ْيِهمِ     vurulmuştur=ض      onlara=ع 

لَة ِ     nerede=أ ْينِ     alçaklık..(damgası)=الذ ِ

ا ث ِقف وا..م  =olsalar    

    meğer..ki..(sığınmış..olsunlar)=إِلَِ

Nerede olsalar, 
onlara aşağılık 
damgası vurul-
muştur. Yalnız, 
Allah´ın ipine ve 
insanlar ile yap-
tıkları antlaşma-
lara bağlı kalan-

Nerede bulunurlar-
sa zillet altında 
kalmaya mahkûm-
durlar. Meğer ki Al-
lah'ın ahdine ve 
mü'minlerin ahdine 
sığınmış olsunlar. 
Bundan başka Al-

Nerede bulu-
nurlarsa bu-
lunsunlar; 
üzerlerine zil-
let vurulmuş-
tur. Allah´ın ve 
mü´minlerin 
ahdine sığın-

Onlar, Allah'a ve 
insanlara karşı ta-
ahhütlerine (sada-
katle) bağlanma-
dıkları sürece, ne-
rede bulunurlarsa 
bulunsunlar zillete 
duçar olurlar; çün-
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ْبلِ  اّلَلِِ..ِمنِ     ahdine..(ipine)=بِح  =Allah’ın    

ْبلِ  ح      ve..ahdine..(ipine)=و 

النَاِسِ..ِمنِ  =(inanan)..insanların    

وا ب اء  بِ     uğradılar=و      gazabına=بِغ ض 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’ın    

ِرب تِْ ض      ve..vuruldu=و 

ل ْيِهمِ      üzerlerine=ع 

ِ
ن ة   ْسك      miskinlik..damgası=اْلم 

ِلكِ      böyle..oldu=ذ َٰ

ْمك ان واك ان وا     çünkü..onlar=بِأ نَه 

ونِ      inkâr..ediyorlar=ي ْكف ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

ي ْقت ل ونِ      öldürüyorlardı=و 

    peygamberleri=اْْل ْنبِي اءِ 

ق  ِ ..بِغ ْيرِِ ح  =haksız..yere    

ِلكِ      ve..çünkü=ذ َٰ

ا ْوا..بِم  ع ص  =isyan..etmişlerdi    

ك ان وا ي ْعت د ونِ ..و  =haddi..aşıyorlardı 

lar müstesna. 
Onlar Allah´ın 
gazabına uğra-
dılar, alınlarına 
perişanlık dam-
gası vuruldu. Bu, 
onların Allah´ın 
ayetlerini inkâr 
etmeleri ve se-
bepsiz yere 
peygamberleri 
öldürmeleri yü-
zündendir. Çün-
kü onlar Allah ´a 
başkaldırmış ve 
ölçüleri çiğne-
mişlerdir. 

lah'ın gazabına uğ-
ramaya ve meske-
net altında yaşa-
maya mahkûmdur-
lar. Bu hüsran Al-
lah'ın âyetlerini ta-
nımamalarından, 
peygamberleri 
nâhak yere öldür-
melerindendir. Bu 
hüsran Allah'a is-
yanlarından ve in-
dirdiği ahkâmın 
hududunu çiğne-
melerindendir 
(aşmalarındandır).  

mış olanlar 
müstesna. Al-
lah´ın hışmına 
uğradılar. 
Üzelerine de 
miskinlik vu-
ruldu. Bu, Al-
lah´ın ayetle-
rini inkar et-
meleri ve hak-
sız yere pey-
gamberleri öl-
dürmelerin-
dendir. Bu, 
onların isyan 
etmeleri ve 
taşkınlık yap-
malarındandır. 

kü Allah'ın gazabı-
na uğramış ve 
aşağılanmaya 
mahkum edilmiş-
lerdir. Bütün bunlar 
(başlarına geldi,) 
çünkü Allah'ın me-
sajlarını inkarda ve 
peygamberleri 
haksız yere öldür-
mekte ısrar ettiler; 
bütün bunlar (vaki 
oldu), çünkü (Al-
lah'a) isyanda bu-
lundular ve hakkın 
sınırlarını inatla ih-
lal ettiler. 

3. 
    ama,,hepsi,,değildir=ل ْيس وا,, 113

اًءِ  أ ْهلِِ,,ِمنِْ    aynı=س و  =ehlinden    

    Kitap=اْلِكت ابِِ

    bir,,topluluk,,da,,vardır=أ َمة ِ

ة ِق ائِمِ  =ayakta,,durup     ِي تْل ون=okuyarak    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=آي اتِِ

    gece=اللَْيلِِ    saatlerinde=آن اءِ 

ه مِْ د ونِ ,,و  ي ْسج  =secdeye,,kapanan 

Ama onların 
hepsi bir değildir. 
Kitap ehlinin 
içinde geceleri 
ayakta durup Al-
lah´ın ayetlerini 
okuyan ve sec-
deye kapanan 
bir kesim vardır. 

Hepsi bir değiller: 
Ehl-i Kitab'ın içinde 
dosdoğru bir üm-
met var ki gece ya-
rıları secdeye ka-
panmışlar, Allah'ın 
âyetlerini okurlar, 

Hepsi bir de-
ğildir. Onlar-
dan secdeye 
vararak gece-
leri Allah´ın 
ayetlerini oku-
yup duran bir 
topluluk var-
dır. 

(Ama) onların hep-
si aynı değil: Geç-
miş vahyin izleyici-
leri arasında, gece 
boyunca Allah'ın 
ayetlerini okuyan 
ve (O'nun huzu-
runda) secdeye 
kapanan dosdoğru 
insanlar da vardır. 

3. 
114 ..     Allah’a=بِاّلَلِِ    onlar..inanırlar=ي ْؤِمن ونِ 

اْلي ْومِِ     ahiret=اْْلِخرِِ    ve..gününe=و 

ونِ  ر  ي أْم      emreder=و 

وفِِ ْعر      iyiliği=بِاْلم 

ْونِ  ي ْنه      men..ederler=و 

ْنك رِِ..ع نِِ اْلم  =kötülükten    

ي س اِرع ونِ      koşarlar=و 

اتِِ..فِي ْير  اْلخ  =hayır..işlerine    

ئِكِ  أ ول َٰ     işte..onlar=و 

الَصاِلِحينِ ..ِمنِ  =iyilerdendir 

Bunlar Allah´a 
ve ahiret gününe 
inanırlar, iyiliği 
emrederek kötü-
lükten sakındırır-
lar, hayırlı işlere 
koşarlar. Onlar 
iyi kullardandır-
lar. 

Allah'a inanırlar, 
âhiret gününe ina-
nırlar, mârufu em-
rederler, münker-
den nehiyde bulu-
nurlar. Hayırlı iş-
lerde birbirleriyle 
yarışırlar. İşte bun-
lar salihler zümre-
sinden. 

Onlar; Allah´a 
ve ahiret gü-
nüne inanırlar. 
İyiliği emreder, 
kötülükten alı-
koyarlar. Ha-
yırlara koşu-
şurlar, işte on-
lar salihler-
dendir. 

Onlar, Allah'a ve 
Ahiret Günü'ne 
inanırlar; doğru 
olanı emreder, eğri 
olandan alıkoyarlar 
ve hayırlı işlerde 
birbirleriyle yarışır-
lar: işte bunlar dü-
rüst ve erdemli 
kimselerdendir. 

3. 
115 ,, ا م  ي ْفع ل وا,,و  =yapacakları    

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =hiçbir,,iyilik    

وه ِ ,,ف ل نِْ ي ْكف ر  =inkâr,,edilmeyecektir    

اّلَل ِ ِليمِ     Şüphesiz,,Allah=و      bilmektedir=ع 

تَِقينِ   korunanları,,(günahlardan)=بِاْلم 

Onların yaptıkla-
rı hiçbir iyilik 
karşılıksız kal-
mayacaktır. Hiç 
kuşkusuz Allah 
takvalıların kim-
ler olduğunu bi-
lir. 

Hem hayır olarak 
ne işlerseler o hiç-
bir zaman küfrana 
uğramayacak. Al-
lahu Zülcelâl müt-
takîleri (saygılı kul-
larını) biliyor. 

Ne hayır ya-
parlarsa; on-
dan mahrum 
bırakılacak 
değildirler. Ve 
Allah, takva 
sahiblerini bi-
lir. 

Onların yaptığı 
hiçbir iyilik karşılık-
sız bırakılmayacak-
tır: çünkü Allah, 
Kendisine karşı so-
rumluluklarının bi-
lincinde olanları iyi 
bilir. 

3. 
    şüphesiz=إِنَِ.. 116

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ت ْغنِيِ ..ل نِْ =yarar..sağlamayacaktır    

مِْ مِْ    onlara=ع ْنه  ال ه      ne..malları=أ ْمو 

لِ  د ه مِْ..و  أ ْول  =ne..de..evladları    

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’a..karşı     ِْيئًا     hiçbir..şey=ش 

ئِكِ  أ ول َٰ ابِ     onlar=و      halkıdır=أ ْصح 

ا    onlar=ه مِْ    ateş=النَاِرِ      orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli..kalacaklardır=خ 

Kafirlere gelince, 
ne malları ve ne 
de evlatları ken-
dilerine Allah´a 
karşı hiçbir fayda 
sağlamayacaktır. 
Onlar Cehen-
nemliktirler, ora-
da sürekli olarak 
kalacaklardır. 

Allah'ı tanımayan-
ların (küfre sapan-
ların) ne malları, 
ne çocukları Al-
lah'ın tâatinden 
zerresinin yerini 
ebediyen tutama-
yacak (Allah'ı ta-
nımayanların (küf-
re sapanların) ne 
malları, ne çocuk-
ları kendileri hesa-
bına Allah'ın 
azâbından zerresi-
ni ebediyen defe-
demeyecek). Bun-
lar cehennem ehli 
ki orada kalacak-
lar.  

Küfredenlerin 
malları ve ço-
cukları Allah´a 
karşı kendile-
rine hiçbir fay-
da sağlama-
yacaktır. Onlar 
cehennem ya-
ranıdırlar, 
orada ebediy-
yen kalacak-
lardır. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlara 
gelince; onları ne 
dünya malları ne 
de evlatları Allah'a 
karşı koruyabilir. 
İşte onlar içinde 
yaşayıp kalacakları 
ateşe mahkum 
edilmişlerdir. 

3. 
117 ,, ث لِ      durumu=م 

ا ي ْنِفق ونِ ,,م  =harcadıkları,,malların    

ِذهِِ,,فِي ه َٰ =bu    ِِي اة     dünya=اْلح 

ث لِِ    hayatında=الدُّْني ا     benzer=ك م 

ا    bir,,rüzgâra=ِريح ِ     kendisine=فِيه 

اب تِْ    dondurucu=ِصرِ      vurup=أ ص 

ْرثِ      bir,,topluluğun=ق ْومِ     ekinine=ح 

وا مِْ    zulmeden=ظ ل م      nefislerine=أ ْنف س ه 

تْه ِ      onu,,mahveden=ف أ ْهل ك 

ا م  مِ ,,و  ه  ظ ل م  =onlara,,zulmetmedi    

ِكنِْ    Allah=اّلَل ِ ل َٰ     fakat=و 

مِْ     onlar,,kendi,,kendilerine=أ ْنف س ه 

ونِ   zulmediyorlardı=ي ْظِلم 

Onların bu dün-
ya hayatındaki 
maddi harcama-
ları, kendilerine 
zulmetmiş kim-
selerin tarlası 
üzerinden ese-
rek bu tarlanın 
ekinini mahve-
den dondurucu 
rüzgara benzer. 
Allah onlara 
zulmetmiş değil-
dir, tersine onlar 
kendi kendilerine 
zulmetmişlerdir. 

Onların bu dünya 
hayatında bağışla-
dıkları şeylerin so-
nu, tıpkı o kavuru-
cu soğuk rüzgârın 
hasarına benzer ki 
nefislerine zul-
metmiş bir kavmin 
ekinine çalar da 
onu mahvediverir. 
Allah bunlara zul-
metmiş değil, bun-
lar nefislerine zul-
mediyorlar. 

Bu dünya ha-
yatında onla-
rın sarfettikleri 
şeylerin du-
rumu; kendile-
rine zulmeden 
bir kavmin 
ekinlerine isa-
bet ederek 
mahveden ka-
vurucu bir 
rüzgarın du-
rumuna ben-
zer. Allah on-
lara zulmet-
medi, ama on-
lar; kendilerine 
zulmediyorlar-
dı. 

Onların bu dünya 
hayatı için harca-
dıkları, kendi ken-
dilerine zulmeden 
bir halkın ekinlerine 
musallat olan ve 
onu mahveden 
dondurucu bir rüz-
gara benzer: Onla-
ra haksızlık yapan 
Allah değildir, fakat 
onlar kendi kendi-
lerine haksızlık ya-
pıyorlar. 

3. 
118 .. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت تَِخذ وا..لِ  =edinmeyin    

    kendinize..dost=بِط ان ةًِ

د ونِك مِْ..ِمنِْ =kendinizden..başkasını    

ي أْل ون ك مِْ..لِ  =onlar..sizi..geri..durmazlar    

ب الًِ دُّوا    bozmaktan=خ      isterler=و 

ا نِتُّمِْ    şeyleri=م      size..sıkıntı..verecek=ع 

    taşmaktadır=ب د تِِ    doğrusu=ق دِْ

اءِ      öfke=اْلب ْغض 

اِهِهمِْ..ِمنِْ أ ْفو  =onların..ağızlarından    

ا م  ت ْخِفي..و  =gizledikleri..(kin)..ise    

ه مِْ د ور      göğüslerinde=ص 

Ey müminler, 
kendinizden 
başkasını sırdaş 
ve dost edinme-
yiniz. Olanca 
güçleri ile size 
zarar dokundur-
maya, dirliğinizi 
bozmaya çalışır-
lar, karşılaştığı-
nız her sıkıntı 
onları sevindirir. 
Gerçi kinleri 
ağızlarından 
taşmıştır ama 
kalplerinde saklı 
tuttukları kin da-
ha büyüktür. 
Eğer düşünecek 
olursanız size 
ayetlerimizi açık 
açık anlattık. 

Ey iman edenler! 
Kendinizden baş-
kalarını -ki size 
karşı fenalıktan ge-
ri durmuyorlar- 
dost edinmeyin 
(bağrınıza basma-
yın) (Kendinizden 
başkalarıyla -ki si-
ze karşı fenalıktan 
geri durmuyorlar- 
içli-dışlı olmayın). 
Daima sizin belâya 
uğramanızı ister-
ler. Görmüyor mu-
sunuz? Husûmet-
leri ağızlarından 
taşıyor. Sînelerinin 
gizlediği ise daha 
dehşetli. Gerçek-
ten aklı başında 
iseniz, işte size 
âyâtımızı sarih ola-

Ey iman eden-
ler; sizden 
başkalarını 
dost edinme-
yin. Onlar; si-
zi, şaşırtmak-
tan geri kal-
mazlar. Sıkın-
tıya düşmenizi 
isterler. Öfke-
leri ağızların-
dan taşmak-
tadır. Sineleri-
nin gizlediği 
ise daha bü-
yüktür. Düşü-
nürseniz size 
ayetlerimizi 
açıkladık. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Sizden ol-
mayan kişileri dost 
edinmeyin. Onlar 
sizi yoldan çıkar-
mak için ellerinden 
gelen hiçbir çabayı 
esirgemezler ve si-
zi sıkıntıda gör-
mekten hoşlanırlar. 
Şiddetli öfke ağız-
larından taşmakta-
dır; kalplerinde 
sakladıkları ise da-
ha da kötüdür. Biz 
(bununla ilgili) işa-
retleri sizin için (iş-
te böylesine) açık 
ve anlaşılır kıldık, 
eğer aklınızı kulla-
nırsanız. 
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    elbette=ق دِْ    daha..büyüktür=أ ْكب ر ِ 

    size=ل ك مِ     açıkladık=ب يَنَا

    eğer=إِنِْ    ayetleri=اْْلي اِتِ 

ت ْعِقل ونِ ..ك ْنت مِْ =düşünürseniz 

rak bildirdik. 

3. 
119 ,, أ ْنت مِْ,,ه ا =İşte,,siz    

ءِِ     öyle,,kimselersiniz,,ki=أ ول 

    onları,,seversiniz=ت ِحبُّون ه مِْ

لِ  ي ِحبُّون ك مِْ,,و  =halbuki,,onlar,,sizi,,sevme

zler     ِت ْؤِمن ون     inanırsınız=و 

    hepsine=ك ل ِهِِ    Kitabın=بِاْلِكت ابِِ

إِذ ا     zaman=و 

    sizinle,,karşılaştıkları=ل ق وك مِْ

نَا    derler=ق ال وا     inandık=آم 

إِذ ا     ama,,kaldıklarında=و 

ل ْوا واع ضُِّ    kendi,,başlarına=خ  =ısırırlar    

ل ْيك مِ      size,,karşı=ع 

    parmak,,uçlarını=اْْل ن اِملِ 

,,ِمنِ 
اْلغ ْيِظِ  =öfkeden    ِْق ل=de,,ki    

وت وا ْمِ     ölün=م      öfkenizden=بِغ ْيِظك 

ِليمِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ     bilir=ع 

د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ  göğüslerin=الصُّ

İşte siz öyle kim-
selersiniz ki, on-
ları seversiniz, 
oysa onlar sizi 
sevmezler; bir 
de kitabın tümü-
ne inanırsınız. 
Onlar sizinle 
karşılaştıklarında 
´inandık´ derler 
fakat kendi baş-
larına kaldıkları 
zaman size duy-
dukları öfke yü-
zünden parmak 
uçlarını ısırırlar. 
De ki; 
´Öfkenizden 
ölün (çatlayın). 
Hiç şüphesiz Al-
lah kalplerin içini 
dışını bilir.´ 

Anlayın nasıl 
adamlarsınız ki on-
ları seviyorsunuz. 
Onlarsa bütün ki-
taplara inandığınız 
halde sizi sevmi-
yorlar. Evet sizinle 
karşılaştılar mı 
"İman ettik" diyor-
lar. Lâkin yalnız 
kaldılar mı gayızla-
rından size dişleri-
ni gıcırdatıyorlar. 
Yâ Muhammed, 
onlara "Gayzınızla 
geberin! (Gay-
zınızdan geberin, 
Gayzınızla kahro-
lun!) iyi bilin ki Al-
lah kalplerin içinde 
ne varsa biliyor" 
de.  

İşte siz; öyle 
kimselersiniz 
ki; onlar sizi 
sevmezken, 
siz onları se-
versiniz. Ve ki-
tabın bütünü-
ne inanırsınız. 
Onlar ise an-
cak sizinle 
karşılaştıkları 
zaman; İman 
ettik, derler. 
Yalnız başla-
rına kaldıkları 
vakit de, size 
karşı öfkeden 
parmaklarını 
ısırırlar. De ki: 
Öfkenizden 
ölün. Gerçek-
ten Allah, gö-
ğüslerin özünü 
bilir. 

Siz onları 
sev(meye 
haz)ırsınız, ama 
onlar, bütün vahiy-
lere inansanız bile 
sizi sevmeyecek-
ler. Ve sizinle kar-
şılaştıklarında, Biz 
(sizin inandığınız 
gibi) inanıyoruz! 
derler: ama kendi 
başlarına kalınca 
size karşı öfkele-
rinden parmaklarını 
ısırırlar. De ki: Öf-
kenizle kahrolun! 
Unutmayın, Allah 
(insanların) kalple-
rinde ne varsa 
hepsini bilir! 

3. 
    size..dokunsa=ت ْمس ْسك مِْ    eğer=إِنِْ.. 120

ن ة ِ س      bir..iyilik=ح 

    onları..tasalandırır=ت س ْؤه مِْ

إِنِْ     size..dokunsa=ت ِصْبك مِْ    ve..eğer=و 

ي ِئ ة ِ وا    bir..kötülük=س  ح      sevinirler=ي ْفر 

اِ  إِنِْ    ona=بِه      eğer=و 

وا     sabreder=ت ْصبِر 

ت تَق وا     korunursanız=و 

ك مِْ..لِ  رُّ ي ض  =size..zarar..vermez    

ْيد ه مِْ     onların..tuzağı=ك 

ْيئًاِ      şüphesiz=إِنَِ    hiçbir..şekilde=ش 

    Allah=اّلَل ِ

ا ل ونِ ..بِم  ي ْعم  =onların..yaptıklarını    

ِحيطِ   kuşatmıştır=م 

Eğer size bir iyi-
lik dokunacak 
olsa bu onları 
üzer. Eğer başı-
nıza bir kötülük 
gelse bu yüzden 
sevinirler. Eğer 
sabreder ve Al-
lah´tan korkar-
sanız, onların hi-
lesi size hiçbir 
zarar veremez. 
Hiç şüphesiz Al-
lah´ın bilgisi on-
ların yaptıklarını 
kuşatmıştır. 

Sizlere bir iyilik do-
kundu mu onları 
mahzun eder. Ba-
şınıza bir belâ gel-
di mi yüreklerine 
su serpilir. Eğer 
onlara kapılmakta 
ayak direr ve 
nehyolunduğunuz 
şeylerden sakınır-
sanız tuzakların-
dan size hiçbir zi-
yan gelmez. Şüp-
he yok ki Allah'ın 
ilmi onların bütün 
yaptıklarını ihâta 
etmekte. 

Sizlere bir iyi-
lik dokunursa; 
bu onları, 
üzer. Ama ba-
şınıza bir fela-
ket gelirse; 
buna sevinir-
ler. Sabreder 
ve sakınırsa-
nız, onların hi-
lesi size hiçbir 
zarar vere-
mez. Şüphe-
siz ki, Allah, 
onların yaptık-
larını kuşat-
mıştır. 

Eğer bir iyilikle kar-
şılaşırsanız bu on-
ları üzer; ve başı-
nıza bir kötülük ge-
lince de memnun 
olurlar. Ama eğer 
zorluklara karşı 
sabreder ve Allah'a 
karşı sorumlulukla-
rınızın bilincinde 
olursanız, onların 
hileleri size hiçbir 
zarar veremez. Zi-
ra Allah, onların 
tüm yaptıklarını 
(Kudretiyle) kuşa-
tır. 

3. 
إِذِْ,, 121     erkenden=غ د ْوتِ     hani,,sen=و 

أ ْهِلكِ ,,ِمنِْ =ailenden    

ئِ  ِ     ayrılmıştın=ت ب و 

ْؤِمنِينِ      müminleri=اْلم 

ق اعِِ د ِم  =yerleştiriyordun,,üslerine    

اّلَل ِ    savaş,,için=ِلْلِقت اِلِ      Allah,,da=و 

ِليمِ     işitendi=س ِميعِ   bilendi=ع 

Hani sen mümin-
leri (Uhud´da) 
savaşacakları 
elverişli yerlere 
mevzilendirmek 
üzere evinden 
sabahleyin er-
ken çıkmıştın. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah herşeyi işiten 
ve bilendir. 

Yâ Muhammed! 
Hani sen ailenin 
arasından çıkmış, 
mü'minleri harp 
için elverişli mevki-
lere yerleştiriyor-
dun. Allahu Zül-
celâl ise ne söyle-
niyor, ne düşünü-
lüyor hepsini bili-
yordu. 

Hani sen; 
mü´minleri sa-
vaş için dura-
cakları yere 
yerleştirmek 
üzere erken-
den ayrılmış-
tın. Allah, Se-
mi´dir, 
Alim´dir. 

Ve (hatırla o günü 
ey Peygamber), 
inananları savaş 
düzenine sokmak 
için sabah erken-
den evinden çık-
mıştın. Allah her 
şeyi işitiyor, her 
şeyi biliyordu, 

3. 
122 .. ه َمتِْ..إِذِْ =o..vakit     ِائِف ت انِِط =iki..takım    

    sizden=ِمْنك مِْ

ت ْفش َل ِ..أ نِْ =korkup..bozulmaya..yüz..tutmu

ştu    ِ اّلَل     halbuki..Allah=و 

اِ  م  ِليُّه      kendilerinin..dostu..idi=و 

ع ل ى اّلَلِِ..و  =Allah’a    

َكلِِ     dayansınlar=ف ْلي ت و 

ْؤِمن ونِ   inananlar=اْلم 

Hani sizden iki 
grupta yılgınlık 
ve çözülme 
emareleri belir-
mişti. Oysa onla-
rın dostu Allah´tı. 
Müminler, sırf Al-
lah´a dayanma-
lıdırlar. 

Hani sizlerden iki 
cemaat bozulmaya 
yüz tutmuşlardı 
(sarsılmak istemiş-
lerdi). Halbuki Al-
lahu Zülcelâl ken-
dilerinin zahiri idi. 
Mü’minler ancak 
Allah'a dayanmalı-
lar.  

O zaman siz-
den iki takım 
bozulmaya 
yüz tutmuştu. 
Halbuki onla-
rın dostu Allah 
idi. Mü´minler 
yalnız Allah´a 
güvenip, da-
yansınlar. 

İçinizden iki grubun 
paniğe kapıldığını 
(da); halbuki Allah 
onlara yakındı ve 
müminler yalnız Al-
lah'a güven duy-
malıydılar: 

3. 
ل ق دِْ,, 123     nitekim=و 

ك مِ  ر      size,,yardım,,etmişti=ن ص 

    Bedir’de,,de=بِب دْرِ     Allah=اّلَل ِ

أ ْنت مِْ ِ    sizler=و 
    zayıf,,durumdayken=أ ِذلَة  

    Allah’tan=اّلَل ِ    O,,halde,,korkun,,ki=ف اتَق وا

لَك مِْل ع ِ =umulur,,ki    

ونِ   şükredersiniz=ت ْشك ر 

Nitekim Bedir´de 
Allah sizi zafere 
ulaştırdı, oysa 
siz zayıftınız. O 
halde Allah´tan 
korkunuz, O´na 
şükretmiş olası-
nız. 

Bilmiyor musunuz, 
pek bîçare olma-
nızla beraber Bedir 
günü Allah sizleri 
muzaffer buyur-
muştu. Allah'a kar-
şı gelmekten sakı-
nın ki, şükredece-
ğiniz nimetlerine 
erebilesiniz. 

Andolsun ki 
siz, düşkün bir 
durumda iken 
Bedir´de Allah 
size kat´i bir 
zafer vermişti. 
Allah´tan kor-
kun ki şükret-
miş olasınız. 

Zira, siz son dere-
ce zayıfken Allah, 
Bedir'de size yar-
dım etmişti. O hal-
de Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci du-
yun ki şükreden-
lerden olasınız. 

3. 
    sen..diyordun=ت ق ولِ     O..zaman=إِذِْ.. 124

ْؤِمنِينِ      müminlere=ِلْلم 

ي ْكِفي ك مِْ..أ ل نِْ =size..yetmez..mi?    

ي ِمدَك مِْ..أ نِْ =size..yardım..etmesi    

بُّك مِْ ث ةِِ    Rabbinizin=ر      üç=بِث َل 

فِ  ئِك ةِِ..ِمنِ     bin=آل  َل  اْلم  =melek..ile    

ِلينِ  ْنز   indirilmiş=م 

Hani sen mümin-
lere ´Allah´ın 
gökten indirilmiş 
üç bin melekle 
yardım etmesi 
size yetmez mi?´ 
diyordun. 

Yâ Muhammed, 
hani mü'minlere 
şöyle diyordun: 
İmdadınıza Rabbi-
nizin üç bin indiril-
miş melek gön-
dermesi sizlere hiç 
mi yetmez? 

Hani sen; 
mü´minlere: 
İndirilmiş üç-
bin melekle 
Rabbınızın si-
ze yardım et-
mesi yetmez 
mi? diyordun. 

(Ve hatırla, o za-
manı ki) müminlere 
(şöyle) demiştin: 
Rabbinizin (yukarı-
dan) gönderilmiş 
üçbin melek ile si-
ze yardım edece-
ği(ni bilmeniz) sizin 
için yeterli değil 
mi? 

3. 
125 ,,

 ِ وا,,إِنِْ    Evet=ب ل ىَٰ ت ْصبِر  =sabreder    

ت تَق وا     ve,,korunursanız=و 

ي أْت وك مِْ     üzerinize,,gelseler=و 

ذ ا,,ف ْوِرِهمِْ,,ِمنِْ ه َٰ =onlar,,hemen,,şu,,daki

kada    ِْي ْمِدْدك م=size,,yardım,,eder    

بُّك مِْ ْمس ةِِ    Rabbiniz=ر      beş=بِخ 

فِ  ئِك ةِِ,,ِمنِ     bin=آل  َل  اْلم  =melekle    

ِمينِ  ِ س و   ,,nişanlı=م 

Evet, eğer siz 
sabreder ve Al-
lah´tan korkar-
sanız, bu arada 
onlar şimdi, şu 
taraftan üzerini-
ze saldırırlarsa 
Allah size beşbin 
nişanlı melekle 
yardım eder. 

Evet sizler cenkte 
ayak direr (sebat 
gösterir) ve boz-
gundan (emre ita-
atsizlikten) sakınır-
sanız, onlar da 
ayaklarının tozu ile 
üzerinize gelirlerse 
(onlar da şu anda 
döner üzerinize 
gelirlerse) Rabbi-
niz imdadınıza beş 
bin melek gönde-
recek.  

Evet. Sabre-
der, sakınır-
sanız ve onlar 
da üzerinize 
gelirlerse; 
Rabbınız, size 
nişanlı beşbin 
melekle yar-
dım edecektir. 

Hayır! Ama eğer 
sıkıntıya göğüs ge-
rer ve O'na karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olursa-
nız, düşman ani-
den size saldırdı-
ğında, Rabbiniz 
akın akın gelen 
beşbin melekle si-
ze yardım edecek-
tir! 

3. 
126 .. ا م  ع ل ه ِ..و  ج  =bunu..yaptı    ِ اّلَل=Allah    

ىَِٰ    sırf=إِلَِ     müjde..olsun=ب ْشر 

Allah size bu 
yardımı sırf size 
müjde olsun ve 
bu sayede kalp-

(126-127) Ve bunu 
Allah ancak sizler 
için zafer müjdesi 
olsun ve kalplerini-

Bu yardımı Al-
lah; size, sırf 
bir müjde ol-
sun ve kalble-

Allah, sadece size 
bir müjde olsun ve 
böylece kalpleriniz 
rahatlasın diye bu-
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    size=ل ك مِْ

ئِنَِ ِلت ْطم      ve..güven..bulsun..diye=و 

    bununla=بِِهِ     kalbleriniz=ق ل وب ك مِْ

ا م      yardım=النَْصرِ     doğrusu=و 

ِعْندِِ..ِمنِْ    yalnız=إِلَِ =katındandır    

    daima..galib=اْلع ِزيزِِ    Allah=اّلَلِِ

ِكيمِِ  hüküm..ve..hikmet..sahibi=اْلح 

leriniz rahatlasın 
diye yaptı. Yok-
sa zafer, sadece 
üstün iradeli ve 
hikmet sahibi 
olan Allah´tan 
kaynaklanır. 

ze itminan gelsin 
diye irade buyurdu. 
Bu nusret ancak 
Allah kâfirlerden 
bir kısmını perişan 
yahut kahr ederek 
sonunda kendileri 
dönsünler diye o 
azîz, o hakîm olan 
Allah tarafından, 
başkası tarafından 
değil. 

riniz bununla 
yatışsın diye 
yaptı. Yoksa 
zafer, ancak 
Aziz ve Hakim 
olan Al-
lah´tandır. 

nu(n Elçisi tarafın-
dan bildirilmesini) 
emretti -çünkü, her 
şeye kadir, gerçek 
hikmet sahibi olan 
Allah'tan başka 
kimseden yardım 
gelmez- 

3. 
127 ,, فًا    kessin=ِلي ْقط عِ      bir,,kısmını=ط ر 

وا,,الَِذينِ ,,ِمنِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerden    

ي ْكبِت ه مِْ,,أ وِْ =ve,,perişan,,etsin,,de    

    dönüp,,gitsinler,,diye=ف ي ْنق ِلب وا

ائِبِينِ   umutsuz,,olarak=خ 

Allah kafirlerin 
bir bölümünü kı-
rıma uğratmak 
ya da bozguna 
düşürüp umut-
suz biçimde geri 
dönmelerini sağ-
lamak için size 
zafer kazandırdı. 

“        “         “ Küfredenlerin 
bir kısmını 
kessin veya 
perişan etsin 
de ümitsiz ola-
rak geri dönüp 
gitsinler diye. 

(ve) O, hakikati in-
kara şartlanmış 
olanlardan bazısını 
(sizin vasıtanızla) 
mahvetsin, diğerle-
rini de öylesine al-
çaltsın ki ümitsizli-
ğe kapılıp geri çe-
kilsinler diye (bunu 
emretti). 

3. 
128 ..     senin=ل كِ     yoktur=ل ْيسِ 

اْْل ْمرِِ..ِمنِ  =o..konuda    

    ya=أ وِْ    yapacağın..bir..şey=ش ْيءِ 

    tevbelerini..kabul..eder..(Allah)=ي ت وبِ 

ل ْيِهمِْ     ya..da=أ وِْ    onların=ع 

مِْ ب ه      onlara..azab..eder=ي ع ذ ِ

مِْ     olduklarından..dolayı=ف إِنَه 

ونِ   zalim=ظ اِلم 

Bu konuda senin 
yapabileceğin 
birşey yok. Allah 
ya onların tevbe-
lerini kabul eder 
ya da zalimlikleri 
yüzünden onları 
azaba çarptırır. 

Yâ Muhammed, bu 
işde senin yapa-
cağın bir şey yok. 
Meğer ki Allah on-
ları afvetsin. Yahut 
nefislerine zulmey-
ledikleri için azâba 
çeksin. 

Senin elinde 
emirden bir 
şey yok. Allah, 
ya onların 
tevbesini ka-
bul eder, ya-
hut da zalim 
oldukları için 
azablandırır. 

Allah'ın onların 
tevbelerini kabul 
etmesine yahut on-
ları cezalandırma-
sına karar vermek 
senin işin değildir 
(ey Peygamber,) 
çünkü onlar zalim-
lerin ta kendileridir, 

3. 
129 ,,ِِ ّلِلَ ا    Allah’ındır=و  فِي,,م  =olanlar    

اتِِالسَِ او  م  =göklerde    

ا م  فِي,,و  =ve,,olanlar    ِ اْْل ْرِض=yerde    

    bağışlar,,(O)=ي ْغِفرِ 

نِْ ي ش اءِ ,,ِلم  =dilediğini    

بِ  ي ع ذ ِ     azabeder=و 

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    ِ اّلَل     Allah=و 

    çok,,bağışlayan=غ ف ورِ 

ِحيمِ   çok,,esirgeyendir=ر 

Göklerde ve 
yerde ne varsa 
hepsi Allah´ındır. 
O dilediğini affe-
der, dilediğini de 
azaba çarptırır. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah affedici ve 
merhametlidir. 

Göklerde ne varsa, 
yerde ne varsa 
hep Allah'ın. Dile-
diğini bağışlar, di-
lediğine azap verir. 
Allah'ın gufranı 
engin, rahmeti 
pâyânsız. 

Göklerde ve 
yerde ne var-
sa hepsi Al-
lah´ındır. Dile-
diğini bağışlar, 
dilediğine 
azab eder. Ve 
Allah, Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Oysa göklerdeki ve 
yeryüzündeki her 
şey Allah'a aittir: O, 
dilediğini affeder, 
dilediğini cezalan-
dırır; ve Allah, çok 
affedicidir, rahmet 
kaynağıdır. 

3. 
130 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت أْك ل وا..لِ  =yemeyin    ب ا     riba=الر ِ

    kat..kat=أ ْضع افًا
اع ف ةًِ  ض      arttırarak=م 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ    korkun..ki=و 

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ

ونِ   kurtuluşa..erersiniz=ت ْفِلح 

Ey müminler, 
sakın sürekli kat-
lanan faizi ye-
meyiniz. Al-
lah´tan korkunuz 
ki, kurtuluşa 
erebilesiniz. 

Ey iman edenler! 
Böyle ribâyı kat kat 
yemeyin de Al-
lah'tan korkun ki 
felâha çıkabilesi-
niz. 

Ey iman eden-
ler; kat kat faiz 
yemeyin. Al-
lah´tan kor-
kunki felah bu-
lasınız. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Ribayı kat 
kat arttırarak boğa-
zınıza geçirmeyin; 
ama Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun ki 
mutluluğa erebile-
siniz; 

3. 
اتَق وا,, 131     ateşten=النَارِ     sakının=و 

أ ِعدَتِْ,,تِيالَِ =hazırlanmış    

 kâfirler,,için=ِلْلك افِِرينِ 

Kafirler için ha-
zırlanmış olan 
cehennem ate-
şinden sakınınız. 

Sonra kâfirler için 
hazırlanan ateşten 
sakının 

Kafirler için 
hazırlanmış 
olan ateşten 
sakının. 

Ve hakikati inkar 
edenleri bekleyen 
ateşten sakının! 

3. 
أ ِطيع وا.. 132     Allah’a=اّلَل ِ    itaat..edin..ki=و 

الَرس ولِ      ve..Elçiye=و 

    size..edilsin=ل ع لَك مِْ

ونِ  م   merhamet=ت ْرح 

Allah´a ve Pey-
gamber´e itaat 
ediniz ki rahmete 
kavuşabilesiniz. 

ve Allah ile Pey-
gambere itaat edin 
ki Rabbinizin rah-
metine kavuşma-
nız imkânı olsun. 

Allah´a ve 
Peygamber´e 
itaat edin ki 
rahmete erdiri-
lesiniz. 

Allah'a ve Elçisi'ne 
tabi olun ki rahme-
te nail olabilesiniz. 

3. 
س اِرع وا,, 133     koşun=و 

ة ِ,,إِل ىَِٰ ْغِفر  م  =bir,,bağışlanmaya    

ب ِك مِْ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

نَةِ  ج  ا    cennete=و  ه      genişliği=ع ْرض 

اتِ  او      göklerle=الَسم 

اْْل ْرضِ      ve,,yer,,kadar,,olan=و 

    hazırlanmış=أ ِعدَتِْ

تَِقينِ   korunanlar,,için=ِلْلم 

Rabbinizin affe-
diciliğine ve ge-
nişliği gökler ile 
yer arası kadar 
olan Cennete 
koşunuz. Burası 
takvalılar için 
hazırlanmıştır. 

Rabbinizin gufra-
nına koşun, geniş-
liği göklerle yer 
kadar olan cennete 
koşun. Allah'ın o 
saygılı kullan için 
hazırlanmış cenne-
te, 

Rabbınızın 
mağfiretine ve 
genişliği gök-
lerle yer arası 
kadar olan 
cennete ko-
şun. O, takva 
sahibleri için 
hazırlanmıştır. 

Rabbinizin affına 
mazhar olmak ve 
Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci du-
yanlar için hazır-
lanmış gökler ile 
yer kadar geniş bir 
cennete ulaşmak 
için birbirinizle ya-
rışın; 

3. 
134 .. ي ْنِفق ونِ ..الَِذينِ  =Onlar..infak..ederler    

الَسَراءِِ..فِي =bollukta    

الَضَراءِِ     ve..darlıkta=و 

اْلك اِظِمينِ      yutkunurlar=و 

    öfke(lerin)i=اْلغ ْيظِ 

اْلع افِينِ      affederler=و 

النَاِس ِ..ع نِِ =insanları    ِ اّلَل     Allah..da=و 

    sever=ي ِحبُِّ

ْحِسنِينِ   güzel..davrananları=اْلم 

Onlar bollukta ve 
darlıkta Allah için 
mal harcarlar, 
öfkelerini yener-
ler ve insanların 
kusurlarını ba-
ğışlarlar. Hiç 
kuşkusuz Allah 
iyilikseverleri se-
ver. 

ki onlar hem bol 
hem dar zamanla-
rının mallarını 
bîçarelere dağıtır-
lar, kızdılar mı öf-
kelerini yenerler, 
insanların suçlarını 
hoşgörürler. İşte 
Allahu Zülcelâl 
böyle iyileri sever. 

Onlar ki; bol-
lukta ve darlık-
ta infak eder-
ler, öfkelerini 
yenerler, in-
sanların ku-
surlarını ba-
ğışlarlar. Al-
lah, ihsan 
edenleri se-
ver. 

Onlar ki hem bolluk 
hem de darlık za-
manında (Allah yo-
lunda) harcarlar, 
öfkelerini kontrol 
altında tutarlar ve 
insanları affederler, 
çünkü Allah iyilik 
yapanları sever; 

3. 
135 ,, الَِذينِ      zaman=إِذ ا    Ve,,onlar=و 

    bir,,kötülük=ف اِحش ةًِ    yaptıkları=ف ع ل وا

وا    ya,,da=أ وِْ     zulmettikleri=ظ ل م 

مِْ     nefislerine=أ ْنف س ه 

وا     Allah’ı=اّلَل ِ    hatırlayarak=ذ ك ر 

وا hemen,,bağışlanmasını,,diler=ف اْست ْغف ر 

ler    ِِْلذ ن وبِِهم=günahlarının    ِْن م      kim=و 

    bağışlayabilir=ي ْغِفرِ 

    başka=إِلَِ    günahları,,da=الذُّن وبِ 

    Allah’tan=اّلَل ِ

ل مِْ وا,,و  ي ِصرُّ =ve,,onlar,,ısrar,,etmezler    

ا,,ع ل ىَِٰ ف ع ل وا,,م  =yaptıkları,,hatalarında    

ه مِْ ونِ ,,و  ي ْعل م  =bile,,bile 

Yine onlar bir kö-
tülük işledikle-
rinde ya da ken-
dilerine zulmet-
tiklerinde Allah´ı 
hatırlayarak he-
men günahları-
nın affedilmesini 
dilerler. Günah-
ları Allah´tan 
başka kim affe-
debilir? Onlar iş-
ledikleri günah-
larda bile bile ıs-
rar etmezler. 

Sonra o kimseler ki 
pek çirkin bir gü-
nah işlemiş, yahut 
nefislerine zulüm-
de bulunmuşken 
Allah'ı anarlar da 
günahlarının ba-
ğışlanması için 
O'na yalvarırlar. 
Öyle ya, günahları 
Allah'tan başka 
kim bağışlayabilir? 
Ve yaptıklarını bile 
bile tekrar edip 
durmazlar. 

Onlar ki; fena 
bir şey yaptık-
larında veya 
kendilerine 
zulmettiklerin-
de Allah´ı 
anarlar. He-
men günahla-
rının bağış-
lanmasını di-
lerler. Günah-
ları, Allah´tan 
başka kim ba-
ğışlar? Hem 
onlar yaptıkla-
rında bile bile 
ısrar da et-
mezler. 

Ve onlar, utanç ve-
rici bir iş yaptıkları 
veya kendi kendile-
rine (başka türlü) 
bir zulüm işledikleri 
zaman, Allah'ı anar 
ve günahlarının affı 
için yalvarırlar -
zaten Allah'tan 
başka kim günah-
ları affedebilir?- ve 
her ne (zulüm) iş-
lemişlerse onda bi-
lerek ısrar etmez-
ler. 

3. 
136 .. ئِكِ      işte=أ ول َٰ

İşte onların mü-
kafatı, Allah tara-

İşte bunların 
mükâfatı mabud'la-

İşte onların 
mükafatı: 

İşte bunlar, müka-
fat olarak Rable-
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ه مِْ اؤ  ز      onların..mükâfatı=ج 

ة ِ ْغِفر      bağışlanma=م 

ب ِِهمِْ..ِمنِْ ر  =Rableri..tarafından    

نَاتِ  ج  ْجِريت ِ    cennetlerdir=و  =akan    

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ      sürekli..kalacakları=خ 

اِ  نِْعمِ     içinde=فِيه      ne..güzeldir=و 

 çalışanların=اْلع اِمِلينِ     ücreti=أ ْجرِ 

fından affedil-
mek ve altından 
ırmaklar akan, 
içinde sürekli ka-
lacakları Cennet-
lerdir. İyi işler 
yapanları bekle-
yen mükafat ne 
kadar güzeldir! 

rının gufraniyle, 
içinde müebbeden 
kalacakları o altın-
dan nehirler akan 
cennetler olacak. 
Çalışanlar için bu 
ne güzel ecir! (işle-
ri salâh olanlar için 
bu ne güzel ecir! = 
Hayır işleyenler 
için bu ne güzel 
ecir!)  

Rabblarından 
bir mağfiret ve 
altından ır-
maklar akan 
cennetlerdir. 
Orada temelli 
kalacaklardır. 
Ne de güzeldir 
mükafatı iş 
yapanların. 

rinden bağışlanma 
ve mesken olarak 
içinden ırmaklar 
akan hasbahçeler 
bulacaklar: gayret 
gösterenler için ne 
güzel bir mükafat! 

3. 
ل تِْ    şüphesiz=ق دِْ,, 137     uygulanmıştır=خ 

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ =sizden,,önce,,de    

وا    yasalar=س ن نِ      dolaşın,,da=ف ِسير 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

وا     nasıl=ك ْيفِ     görün=ف اْنظ ر 

    sonunun=ع اقِب ة ِ    olduğunu=ك انِ 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayıcıların=اْلم 

Sizden önce ila-
hi yasaların de-
ğişmezliğini ka-
nıtlayan birçok 
olaylar gelip geç-
ti. Yeryüzünü 
geziniz ve Al-
lah´ın ayetlerini 
yalan sayanların 
akıbetini görü-
nüz. 

Sizlerden evvel 
birçok hadiseler 
geçti. Yeryüzünü 
de dolaşın da ya-
lancı diye pey-
gamberlere inan-
mayan ümmetlerin 
âkıbeti nasılmış bir 
bakın. 

Sizden önce 
neler gelip 
geçti. Onun 
için gezin de 
yalanlayanla-
rın sonunun 
nasıl olduğunu 
görün. 

Sizden önce (nice) 
hayat tarzları gelip 
geçti. Öyleyse, 
yeryüzünde dola-
şın ve hakikati ya-
lanlayanların so-
nunun ne olduğunu 
görün: 

3. 
ذ ا.. 138     bir..açıklama=ب ي انِ     Bu=ه َٰ

    insanlara=ِللنَاِسِ

ه دًى     yol..gösterme=و 

ْوِعظ ة ِ م      ve..öğüttür=و 

تَِقينِ   korunanlara=ِلْلم 

Bu Kur´an, in-
sanlara yönelik 
bir açıklama, 
takvalılar için bir 
doğru yol kılavu-
zu, bir öğüttür. 

İşte bu herkesin 
hesabına açık bir 
ders olmakla bera-
ber Allah'ın saygılı 
kulları için (müt-
takîler için) hida-
yettir, ibrettir. 

Bu; insanlar 
için bir açık-
lama, müttaki-
ler için de bir 
hidayet, bir 
öğüttür. 

Bu, bütün insanlara 
açık bir ders ve Al-
lah'a karşı sorum-
luluklarının bilin-
cinde olanlar için 
bir rehber ve bir 
öğüt (olsun). 

3. 
139 ,, لِ  ت ِهن وا,,و  =gevşemeyin    

لِ  ن وا,,و  ت ْحز  =üzülmeyin    

أ ْنت مِ      mutlaka,,siz=و 

    eğer=إِنِْ    üstün,,geleceksiniz=اْْل ْعل ْونِ 

ْؤِمنِينِ ,,ك ْنت مِْ م  =inanıyorsanız 

Sakın gevşeme-
yiniz, karamsar-
lığa kapılmayı-
nız. Eğer mümin 
iseniz üstün ge-
lecek olan taraf 
sizlersiniz. 

Ey mü'minler! Ger-
çekten iman et-
mişseniz madem ki 
onlardan yüksek-
siniz, o halde az-
miniz kırılmamalı, 
içinize acı düşme-
meli (Ey mü'minler! 
Madem ki hasımla-
rınızdan yükseksi-
niz, gerçekten 
iman etmişlerseniz 
azminiz kırılmama-
lı ve içinize acı 
düşmemeli).  

Gevşemeyin, 
üzülmeyin, 
gerçekten 
inanmışsanız, 
mutlaka siz 
üstünsünüz. 

Öyleyse, cesareti-
nizi yitirmeyin ve 
üzülmeyin: Eğer 
(gerçekten) inanı-
yorsanız mutlaka 
(insanların) en üs-
tünü olursunuz. 

3. 
    size..dokunduysa=ي ْمس ْسك مِْ    Eğer=إِنِْ.. 140

    muhakkak=ف ق دِْ    bir..yara=ق ْرحِ 

سَِ     dokunmuştu=م 

    bir..yara=ق ْرحِ     o..topluluğa..da=اْلق ْومِ 

تِْلكِ     benzeri=ِمثْل ه ِ      işte..o=و 

    günler=اْْل يَامِ 

ا     biz..onları..çevirip..dururuz=ن د اِول ه 

    insanlar=النَاِسِ    arasında=ب ْينِ 

ِلي ْعل مِ      ortaya..çıkarması..(bu)=و 

ن وا..الَِذينِ     Allah’ın=اّلَل ِ آم  =inananları    

ي تَِخذ ِ     ve..edinmesi..içindir=و 

    sizden=ِمْنك مِْ

د اء ِ  اّلَل ِ    şehidler..(şahidler)=ش ه      Allah=و 

ي ِحبُِّ..لِ  =sevmez    

 zalimleri=الَظاِلِمينِ 

Eğer siz 
(Uhud´da) yara 
aldınız ise karşı-
nızdakiler de 
benzeri bir yara 
almışlardır. Biz 
bu tür acı günleri 
insanlar arasın-
da dolaştırırız. 
Allah´ın kimlerin 
mümin oldukla-
rını belirlemesi 
ve aranızdan 
bazı şahitler 
seçmesi içindir 
bu. Hiç kuşkusuz 
Allah zalimleri 
sevmez. 

Sizlere bir yaradır 
değdiyse, onlara 
da öyle bir yara 
değmişti. Bunlar 
öyle günler ki kâh 
bir tarafın, kâh 
öbür tarafın olmak 
üzere insanlar ara-
sında döndürür du-
ruruz. Şunun için 
ki; Allahu Zülcelâl 
iman edenleri bile-
cek ve sizlerden 
şühedâ edinecek -
zira Allah zâlimler-
den hoşnut olmaz-. 

Eğer size bir 
yara dokun-
duysa; şüphe-
siz o kavme 
de o kadar ya-
ra dokunmuş-
tur. Hem o 
günleri Biz, in-
sanlar arasın-
da döndürür 
dururuz. Bu; 
Allah´ın iman 
edenleri be-
lirtmesi ve içi-
nizden şahid-
ler edinmesi 
içindir. Allah, 
zalimleri sev-
mez. 

Eğer başınıza bir 
bela gelirse, (bilin 
ki,) benzer bir be-
laya (başka) insan-
lar da uğramıştır; 
zira böyle (iyi ve 
kötü) günleri insan-
lara sırayla paylaş-
tırırız: (Bu,) Al-
lah'ın, imana eren-
leri seçip ayırması 
ve aranızdan haki-
kate (hayatları ile) 
şahitlik yapanları 
seçmesi içindir -
çünkü Allah, zalim-
leri asla sevmez- 

3. 
141 ,, صِ  ح ِ ِلي م      ve,,iyice,,özleştirmesi=و 

ن وا,,الَِذينِ     Allah’ın=اّلَل ِ آم  =inananları    

قِ  ي ْمح      mahvetmesi,,içindir=و 

 kâfirleri,,de=اْلك افِِرينِ 

Bunun bir başka 
sebebi Allah´ın, 
müminleri arın-
dırması ve kâfir-
leri yok etmesi-
dir. 

Bir de şunun için 
ki, Allah mü'minleri 
pâk edecek, kâfir-
leri helâk edecek. 

Bu; Allah´ın 
iman edenleri 
seçmesi, kafir-
leri mahvet-
mesi içindir. 

ve (aynı zamanda) 
Allah'ın imana 
erenleri her türlü 
boş ve yararsız 
şeylerden arındır-
ması ve hakikati 
inkar edenleri etki-
siz hale getirmesi 
için. 

3. 
142 .. ِسْبت مِْ..أ مِْ ح  =yoksa..siz..sandınız    

ل وا..أ نِْ ت ْدخ  =gireceğinizi    

نَة ِ ل َما    cennete=اْلج  ي ْعل مِِ..و  =bilmeden    

    Allah=اّلَل ِ

اه د وا..الَِذينِ  ج  =cihad..edenleri    

    içinizden=ِمْنك مِْ

ي ْعل مِ      bilmeden..(sınayıp)=و 

 sabredenleri=الَصابِِرينِ 

Yoksa siz, Allah 
içinizdeki cihad 
edenleri ayırd 
etmeden ve sa-
bırlıları belirle-
meden Cennete 
girebileceğinizi 
mi sandınız? 

Yoksa sizler henüz 
Allah içinizden ci-
had edenleri bil-
medikçe, sonra ci-
hadında sebat 
edenleri bilmedik-
çe cennete girece-
ğinizi mi sandınız? 

Yoksa; Allah, 
içinizden ci-
had edenleri 
ve sabreden-
leri belirtme-
den cennet´e 
girivereceğini-
zi mi sandı-
nız? 

Allah, (kendi yo-
lunda) üstün çaba 
gösterdiğinizi ve 
zorluklara karşı 
sabırlı olduğunuzu 
görmedikçe cenne-
te girebileceğinizi 
mi sanıyorsunuz? 

3. 
ل ق دِْ,, 143     siz=ك ْنت مِْ    andolsun,,ki=و 

نَْونِ      arzuluyordunuz=ت م 

ْوتِ  ق ْبلِِ,,ِمنِْ    ölümü=اْلم  =önce    

ت ْلق ْوه ِ,,أ نِْ =onunla,,karşılaşmadan    

وه ِ    işte=ف ق دِْ أ ْيت م      onu,,gördünüz=ر 

أ ْنت مِْ ونِ ,,و  ت ْنظ ر  =ama,,bakıp,,duruyorsu

nuz 

Sizler ölümle 
karşılaşmadan 
önce onu arzu-
luyordunuz. Oy-
sa onu görünce 
bakıp duruyor-
sunuz. 

Evet, ölümle karşı-
laşmazdan evvel 
sizler onu pek is-
temiştiniz. İşte 
şimdi onu gözünüz 
baka baka gördü-
nüz. 

Gerçekten siz, 
ölümle karşı-
laşmadan ön-
ce onu arzu-
lamıştınız. İşte 
onu gördüğü-
nüz halde ba-
kıp duruyor-
sunuz. 

Nitekim siz, ölümle 
yüzyüze gelmeden 
önce, (Allah yolun-
da) ölmeyi arzula-
dınız: işte şimdi 
kendi gözlerinizle 
onu görmektesiniz! 

3. 
144 .. ا م  َمد ِ..و  ح  م  =Muhammed    َِإِل=sadece    

س ولِ      bir..elçidir=ر 

ل تِْ..ق دِْ خ  =gelip..geçmiştir    

ق ْبِلهِِ..ِمنِْ =ondan..önce..de    

س ل ِ      şimdi=أ ف إِنِْ    elçiler=الرُّ

اتِ      veya=أ وِْ    o..ölür=م 

    öldürülürse=ق تِلِ 

    ?geriye..mi..döneceksiniz=اْنق ل ْبت مِْ

ْمِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ     ökçelerinizin=أ ْعق ابِك 

نِْ م      geriye..dönerse=ي ْنق ِلبِْ    kim=و 

ِقب ْيهِِ    üzerinde=ع ل ىَِٰ     ökçesi=ع 

ي ض رَِ..ف ل نِْ =ziyan..veremez    

Muhammed sa-
dece bir pey-
gamberdir. On-
dan önce daha 
nice peygamber-
ler gelip geçmiş-
tir. Şimdi eğer o 
ölür ya da öldü-
rülürse topukla-
rınız üzerinde 
geri mi dönecek-
siniz? Kim iki to-
puğu üzerinde 
geri dönerse bil-
sin ki, Allah´a 
hiçbir zarar ver-
mez. Allah şük-
redenleri ödül-
lendirecektir. 

Muhammed ancak 
peygamber, başka 
bir şey değil. Ken-
disinden evvel 
peygamberler geldi 
geçti. O şayet ölse 
yahut öldürülse 
hemen sizler ters 
yüzünüze eski hale 
mi dönüvereceksi-
niz? Kim ters yü-
züne dönerse bil-
sin ki bu hareketle 
Allah zerre kadar 
ziyan edemez. 
Halbuki Allahu 
Zülcelâl İslâm'ın 
şükrünü ödeyenle-
re ecrini verecek. 

Muhammed; 
sadece bir el-
çidir. Ondan 
önce de nice 
elçiler gelip 
geçmiştir. 
Şimdi o, ölür 
veya öldürü-
lürse; geriye 
mi döneceksi-
niz? Kim geri-
ye dönerse; 
Allah´a hiç bir 
zarar vermez. 
Allah, şükre-
denlerin mü-
kafatını vere-
cektir. 

Muhammed yal-
nızca bir elçidir; 
ondan önce de 
(başka) elçiler gelip 
geçtiler: Öyleyse, o 
ölür yahut öldürü-
lürse, topuklarınız 
üzerinde gerisin 
geri mi döneceksi-
niz? Ama, topukları 
üzerinde gerisin 
geri dönen kişi hiç-
bir şekilde Allah'a 
zarar veremez. -
halbuki Allah, 
(Kendisine) şükre-
den herkesin karşı-
lığını verecektir.- 
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ْيئًاِ     Allah’a=اّلَل ِ     hiçbir=ش 

س ي ْجِزي     mükâfatlandıracaktır=و 

 şükredenleri=الَشاِكِرينِ     Allah=اّلَل ِ

3. 
145 ,, ا م  ِ,,ك انِ ,,و  ِلن ْفس  =hiçbir,,kişi,,için,,yoktur    

وتِ ,,أ نِْ ت م  =ölmek    َِإِل=olmadan    

    Allah’ın=اّلَلِِ    izni=بِإِْذنِِ

    yazılmıştır=ِكت ابًا

َجًَلِ  ؤ      belirli,,bir,,süreye,,göre=م 

نِْ م      isterse=ي ِردِْ    kim=و 

ابِ      sevabını,,(menfaatini)=ث و 

    kendisine,,veririz=ن ْؤتِهِِ    dünya=الدُّْني ا

ا نِْ    ondan=ِمْنه  م      isterse=ي ِردِْ    kim=و 

ابِ  ةِِ    sevabını=ث و      ahiret=اْْلِخر 

اِ     kendisine,,veririz=ن ْؤتِهِِ     ondan=ِمْنه 

س ن ْجِزي     mükâfatlandıracağız=و 

 şükredenleri=الَشاِكِرينِ 

Allah´ın izni ol-
maksızın hiç 
kimsenin ölmesi 
söz konusu de-
ğildir. O süresi 
belirli bir yazıya 
bağlıdır. Kim 
dünya kazancını 
isterse ona on-
dan veririz. Kim 
ahiret sevabını 
isterse ona da 
ondan veririz. 
Biz şükredenleri 
ödüllendireceğiz. 

Hiç kimse için Al-
lah'ın izni olmadık-
ça ölmek yok. 
Onun vakti ezelde 
yazılmış. Kim dün-
ya mükâfatı dili-
yorsa ona ondan 
veririz. Kim âhiret 
mükâfatı diliyorsa 
ona da bundan ve-
ririz. İslâm'ın şük-
rünü ödeyenleri ise 
başkaca me'cûr 
edeceğiz. 

Allah´ın izni 
olmadıkça hiç 
bir kimseye 
ölmek yoktur. 
O, vadesiyle 
yazılmış bir 
yazıdır. Kim 
dünya nimetini 
isterse kendi-
sine ondan 
veririz, kim de 
ahiret nimetini 
dilerse buna 
da ondan veri-
riz. Ve şükre-
denleri müka-
fatlandıraca-
ğız. 

Hiç kimse, tayin 
edilmiş belli bir va-
deden önce, Al-
lah'ın izni olmadan 
ölmez. Ve kim bu 
dünyanın nimetle-
rini arzularsa ken-
disine ondan vere-
ceğiz; kim de ahi-
retin nimetlerini ar-
zularsa ona da bu-
nu vereceğiz; ve 
(Bize) şükredenleri 
mükafatlandıraca-
ğız. 

3. 
أ ي ِنِْ.. 146 ك      nice..var..ki=و 

ن بِي  ِ..ِمنِْ =peygamber    ِ لِ ق ات =çarpıştılar    

ع ه ِ     kendileriyle..beraber=م 

    Rabbani..(erenler)=ِرب ِيُّونِ 

ثِيرِ  ا    birçok=ك  ه ن وا..ف م  و  =yılmadılar    

ا اب ه مِْ..ِلم  أ ص  =başlarında..gelenlerden    

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ا م  ع ف وا..و  ض  =zayıflık..göstermediler    

ا م  اْست ك ان واِ ..و  =boyun..eğmediler    

اّلَل ِ     sever=ي ِحبُِّ    Allah=و 

 sabredenleri=الَصابِِرينِ 

Nice peygamber 
var ki, çok sayı-
da taraftarı ken-
disi ile birlikte 
savaştı. Bunlar 
Allah yolunda 
başlarına gelen-
lerden dolayı 
gevşemediler, 
yılmadılar ve bo-
yun eğmediler. 
Allah sabırlıları 
sever. 

Ne peygamberler 
geldi geçti ki bera-
berlerinde birçok 
[rabbânîler] harp 
ediyordu, işte bun-
lar Allah yolunda 
başlarına gelenler-
den dolayı asla ne 
fütur getirdiler, ne 
zillete düştüler. Al-
lahu Zülcelâl sebat 
eden mücahidler-
den hoşnut olur. 

Nice peygam-
berler, bera-
berinde Rab-
ba kul olanlar-
dan bir çoğu 
bulunduğu 
halde savaştı-
lar ve Allah 
yolunda başla-
rına gelenler-
den dolayı 
yılmadılar, bo-
yun eğmedi-
ler. Allah, sab-
redenleri se-
ver. 

Nice peygamber, 
arkasında Allah'a 
ram olmuş birçok 
insanla birlikte 
(O'nun yolunda) 
savaşmak zorunda 
kaldı: Onlar, Allah 
yolunda çektikleri 
sıkıntılardan dolayı 
ne korkuya kapıldı-
lar, ne zayıf düştü-
ler ve ne de kendi-
lerini (düşman 
önünde) küçük dü-
şürdüler, zira Allah 
sıkıntılara göğüs 
gerenleri sever; 

3. 
147 ,, ا م  ك انِ ,,و  =değildi    ِْم     sözleri=ق ْول ه 

ق ال وا,,أ نِْ    başka=إِلَِ =demelerinden    

بَن ا     bağışla=اْغِفرِْ    Rabbimiz=ر 

    günahlarımızı=ذ ن وب ن ا    bizim=ل ن ا

اف ن ا إِْسر      taşkınlığımızı=و 

أ ْمِرن ا,,فِي =ve,,işimizde    

ث ب ِتِْ     sağlam,,tut=و 

ن ا     ayaklarımızı=أ ْقد ام 

ْرن ا اْنص      bize,,yardım,,eyle=و 

    topluma=اْلق ْومِِ    karşı=ع ل ى

 kâfir=اْلك افِِرينِ 

Onlar sadece 
«Ey Rabbimiz, 
günahlarımızı ve 
davranışlarımız-
daki aşırılıkları-
mızı affeyle, 
ayaklarımızı 
kaydırma ve 
kâfirler karşısın-
da bize yardım 
et» demişlerdir. 

Bütün sözleri de 
"Yâ Rabbe'l-
âlemîn! Günahla-
rımızı ve işlerimiz-
deki taşkınlıkları-
mızı bağışla, cihad 
meydanında ayak-
larımızı zinde 
muhkem kıl ve biz-
leri kâfirlere muzaf-
fer buyur!" demele-
rinden başka bir 
şey değildi. 

Sadece: Ey 
Rabbımız, gü-
nahlarımızı ve 
işimizdeki isra-
fımızı bize ba-
ğışla, sebatı-
mızı artır; ka-
firler güruhuna 
karşı bize yar-
dım et, diyor-
lardı. 

Onların tek söyle-
dikleri şuydu: Ey 
Rabbimiz! Günah-
larımızı ve işleri-
mizdeki aşırılıkları 
bağışla! Adımları-
mızı sağlamlaştır 
ve hakikati inkar 
edenlere karşı bize 
yardım et! 

3. 
148 ..     Allah..da=اّلَل ِ    onlara..verdi=ف آت اه مِ 

ابِ      hem..dünya=الدُّْني ا    karşılığını=ث و 

ْسنِ  ح      en..güzelini=و 

ابِِ     karşılığının=ث و 

ةِِ  اّلَل ِ    hem..ahiret=اْْلِخر      çünkü..Allah=و 

    sever=ي ِحبُِّ

ْحِسنِينِ   güzel..davrananları=اْلم 

Allah da onlara 
hem dünya ka-
zancını ve hem 
de ahiret 
mükâfatının en 
güzelini verdi. 
Allah iyi işler ya-
panları sever. 

Onun için Allah 
kendilerine hem 
dünya sevabı hem 
âhiretin o güzel 
sevabını ihsan bu-
yurdu. Allah iyiler-
den hoşnut olur. 

Bu yüzden Al-
lah, onlara 
dünya nimetini 
de, ahiret ni-
metini de faz-
lasıyla verdi. 
Ve Allah ihsan 
edenleri se-
ver. 

Bunun üzerine Al-
lah, onlara, hem bu 
dünya nimetlerini, 
hem de ahiretin en 
güzel nimetlerini 
bağışladı: Zira Al-
lah, iyilik yapanları 
sever. 

3. 
149 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    itaat,,ederseniz=ت ِطيع وا    eğer=إِنِْ

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    

دُّوك مِْ     sizi,,çevirirler=ي ر 

أ ْعق ابِك مِْ,,ع ل ىَِٰ =arkanıza,,(küfre)    

    o,,zaman,,dönersiniz=ف ت ْنق ِلب وا

اِسِرينِ   kaybedenlere=خ 

Ey müminler, 
eğer kâfirlere it-
aat ederseniz 
sizleri topukları-
nız üzerinde ge-
riye döndürürler 
de hüsrana uğ-
rarsınız. 

Ey iman edenler! 
Allah'ı tanımayan-
lara (kâfirlere) 
uyarsanız sizi eski 
hâlinize çevirirler 
de hüsran içinde 
kalırsınız.  

Ey iman eden-
ler; küfreden-
lere uyarsanız 
ökçelerinizin 
üstünden sizi 
geri çevirirler 
de hüsrana 
uğrayanlardan 
olursunuz. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlara tabi olur-
sanız sizi topukla-
rınızın üzerinde ge-
risin geri döndürür-
ler ve kaybeden-
lerden olursunuz. 

3. 
    Allah’tır=اّلَل ِ    Hayır=ب لِِ.. 150

ْمِ  ك  ْول  ه وِ     Mevlanız=م      O’dur=و 

ْيرِ      en..iyisi=خ 

 yardımcıların=النَاِصِرينِ 

Oysa Allah´tır si-
zin mevlânız. O 
yardım edenlerin 
en hayırlısıdır. 

İş öyle değil, sizin 
yardımcınız Allah 
ki yardım edeceğin 
en hayırlısı O. 

Halbuki Mev-
lanız Allah´tır. 
Ve O, yardım-
cıların en ha-
yırlısıdır. 

Hayır, yalnız Al-
lah'tır sizin Mevla-
nız ve O'dur en iyi 
yardımcı. 

3. 
151 ,, ن ْلقِِ يس  =salacağız    

ق ل وبِِ,,فِي =kalblerine    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

ْعبِ      korku=الرُّ

ا ك وا,,بِم  أ ْشر  =ortak,,koştuklarından,,dola

yı    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ا لِْ,,ل مِْ,,م  ي ن ز ِ =indirmediği,,şeyleri    

    hiçbir,,güç=س ْلط انًاِ     kendilerine=بِهِِ

اه مِ  أْو  م      gidecekleri,,yer,,de=و 

بِئْسِ     cehennemdir=النَار ِ      ne,,kötüdür=و 

ى ثْو      varacağı,,yer=م 

 zalimlerin=الَظاِلِمينِ 

Biz kâfirlerin 
kalplerine korku 
salacağız. Çün-
kü onlar kendile-
rine hiçbir güç 
verilmemiş olan 
nesneleri Allah 
´a ortak koşmuş-
lardır. Onların 
gidecekleri yer 
Cehennem´dir. 
Zalimlerin vara-
cağı yer ne fe-
nadır! 

Kendisinin şeriki 
olduklarına Allah'ın 
hiçbir hüccet in-
dirmediği putları 
Allah'a şerik koş-
maları yüzünden 
bizler kâfirlerin 
kalplerine korku 
düşüreceğiz ve ba-
rınacakları yer ce-
hennem olacak ki 
o ne kötü bir zâlim-
ler yatağıdır! 

Hakkında hiç-
bir delil indi-
rilmediği şeyi 
Allah´a eş tut-
tuklarından 
dolayı küfre-
denlerin kalb-
lerine korku 
salacağız. On-
ların varacağı 
yer, ateştir. Ne 
kötüdür o za-
limlerin vara-
cağı yer. 

Allah'tan başka 
varlıklara -O'nun 
hiçbir zaman yetki 
tanımadığı şeylere- 
ilahlık yakıştırdıkla-
rından dolayı, ha-
kikati inkara şart-
lanmış olanların 
kalplerine korku 
salacağız; onların 
son durağı ateştir, 
ne kötüdür zalimle-
rin meskeni! 

3. 
ل ق دِْ.. 152 د ق ك مِ     elbette=و      size..doğruladı=ص 

ْعد ه ِ    Allah=اّلَل ِ     vaadini..(yardım)=و 

    sürece=إِذِْ

مِْ سُّون ه      onları..öldürdüğünüz=ت ح 

تَىَِٰ    kendi..izniyle=بِإِْذنِِهِ      nihayet=ح 

ف ِشْلت مِْ..إِذ ا =siz..korktunuz    

Allah size verdiği 
sözü yerine ge-
tirdi. Hani size 
sevdiğinizi (zafe-
ri) gösterdikten 
sonra bozulun-
caya, savaş ko-
nusunda görüş 
ayrılığına dü-
şünceye ve ita-
atsizlik edinceye 
kadar müşrikleri 

Evet, Allah sizlere 
verdiği va'dini yeri-
ne getirdi (Allah 
sizlere olan va'din-
de doğru çıktı = Al-
lah verdiği va'din-
de sizlere karşı 
doğru çıktı). Hani 
Uhud'da hasımla-
rınızı O'nun izni ile 
cansız düşürüyor-
dunuz, ta o zama-

Gerçekten Al-
lah´ın size 
olan vaadi 
doğru çıktı; 
O´nun izni ile 
kafirleri kırıp 
biçiyordunuz 
ki içinizden, 
dünyayı iste-
yenler ve ahi-
reti isteyenler 
bulunduğun-

Allah elbette size 
verdiği sözü tuttu; 
O'nun izniyle düş-
manlarınızı yok 
etmek üzereydiniz; 
ne var ki Allah size 
arzuladığınız (zafe-
ri) gösterdikten 
sonra gevşediniz, 
(Peygamber'den 
gelen) emre aykırı 
davrandınız ve ita-
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ْعت مِْ ت ن از      çekişip..(birbirinizle)=و 

اْْل ْمرِِ..فِي =(verilen)..emir..hakkında    

ْيت مِْ ع ص      isyan..ettiniz=و 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    

ا اك مِْ..م  أ ر  =size..gösterdikten    

ا ت ِحبُّون ِ ..م  =sevdiğiniz(galibiyet)i    

نِْ    sizden=ِمْنك مِْ     kiminiz=م 

    dünyayı=الدُّْني ا    istiyordu=ي ِريد ِ

ِمْنك مِْ نِْ    ve..sizden=و      kiminiz=م 

ة ِ     istiyordu=ي ِريد ِ     ahireti=اْْلِخر 

    sonra=ث مَِ

ف ك مِْ ر  geri..çevirdi..(yenilgiye..u..(Allah)=ص 

ğrattı)    ِْم     onlardan=ع ْنه 

    sizi..denemek..için=ِلي ْبت ِلي ك ْمِ 

ل ق دِْ اع ف ِ    andolsun..ki=و  =bağışladı    

ْمِ  ْنك  اّلَل ِ    sizi=ع      Allah=و 

ف ْضلِ ..ذ و =çok..lütufkardır    ع ل ى=karşı    

ْؤِمنِينِ   müminlere=اْلم 

kırıp geçiriyor-
dunuz. Kiminiz 
dünyayı istiyor-
du, kiminiz de 
ahireti istiyordu. 
Sonra sizi de-
neyden geçir-
mek için onların 
başından savdı. 
Ama yine de sizi 
affetti. Allah 
müminlere karşı 
gerçekten lütuf 
sahibidir. 

na kadar ki gevşe-
diniz (bozuldunuz), 
Peygamberin ver-
diği emirde birbiri-
nizden ayrıldınız. 
Müştak olduğunuz 
galebeyi Allah size 
gösterdikten sonra 
(göstermişken) tut-
tunuz isyan ettiniz. 
Kiminiz dünyayı is-
tiyordu, kiminiz 
âhireti istiyordu. 
Bunun üzerine, Al-
lah sizleri imtihan 
için karşınızdakile-
re üstün olmaktan 
çekmekle beraber 
günahınızdan geç-
ti, Allah mü'minlere 
keremi ile tecelli 
buyurur.  

dan sevdiğiniz 
zaferi size 
gösterdikten 
sonra; baş 
kaldırdığınız, 
verilen emir 
hakkında çe-
kiştiğiniz ve 
yıldığınız za-
man, imtihan 
etmek için Al-
lah sizi mağ-
lubiyete uğrat-
tı. Bununla be-
raber sizi ba-
ğışladı. Allah 
mü´minlere lü-
tufkardır. 

atsizlik ettiniz. Ara-
nızda (sadece) bu 
dünyaya ilgi duyan 
kimseler olduğu gi-
bi, ahirete gönül 
verenler de mev-
cuttu: Bunun üzeri-
ne Allah, sizi sına-
mak için düşmanla-
rınızı yenmenize 
mani oldu. Ama O, 
şimdi günahlarınızı 
bağışladı, zira Al-
lah'ın inananlara 
lütfu sınırsızdır. 

3. 
153 ,, ت ْصِعد ونِ ,,إِذِْ =dönüp,,bakmıyordunuz    

لِ  ونِ ,,و  ت ْلو  =boyuna,,uzaklaşıyor    

دِ ,,ع ل ىَِٰ أ ح  =hiç,,kimseye    

الَرس ولِ      Elçi=و 

    sizi,,çağırırken=ي ْدع وك مِْ

اك مِْ,,فِي أ ْخر  =arkanızdan    

    bundan,,dolayı,,size,,verdi=ف أ ث اب ك مِْ

ا     gam,,üstüne=بِغ م ِ     gam=غ مًّ

ِ ن وا,,ِلك ْيَل  ت ْحز  =üzülmeyesiniz    

ا,,ع ل ىَِٰ ف ات ك مِْ,,م  =ne,,elinizden,,gidene    

لِ  ا,,و  اب ك ْمِ ,,م  أ ص  =ne,,de,,başınıza,,gelen

e    ِ اّلَل بِيرِ     Allah=و      haberdardır=خ 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

Hani Peygamber 
arkanızdan sizi 
çağırırken, hiç 
kimseye bakma-
dan kaçıyordu-
nuz; ne kaybet-
tiğinize ve ne de 
başınıza gelene 
üzülmeyesiniz 
diye Allah sizi 
kederden kedere 
uğrattı. Hiç kuş-
kusuz Allah yap-
tıklarınızdan ha-
berdardır. 

Hani sizler boyuna 
uzaklaşıyor, dönüp 
kimseye aldırmı-
yordunuz; Pey-
gamber ise arka-
nızdan sizleri çağı-
rıp duruyordu. Ni-
hayet, elinizden 
giden zafer ve ba-
şınıza gelen boz-
gun yüzünden 
ye’se düşmeyesi-
niz diye Allah sizle-
re, o sizin Pey-
gambere tattırdığı-
nız acının karşılığı 
olarak bir acı tat-
tırdı. Allahu Zül-
celâl bütün ettikle-
rinizden haberdar. 

Hani siz; kim-
seye bakma-
dan kaçıyor-
dunuz. Pey-
gamber de ar-
kanızdan ça-
ğırıp duruyor-
du. Kaybetti-
ğinize ve ba-
şınıza gelene 
üzülmeyesiniz 
diye Allah, sizi 
kederden ke-
dere uğrattı. 
Ve Allah, yap-
tıklarınızdan 
haberdardır. 

(Hatırlayın o anı, 
ki) Elçim arkanız-
dan size seslendiği 
halde, kimseye 
bakmadan kaçtı-
nız; bu yüzden O, 
(Elçi'nin) kederine 
karşılık, elinizden 
kaçanın ve başını-
za gelenin üzüntü-
sünü unutturacak 
bir üzüntü verdi si-
ze: Zira Allah, bü-
tün yaptıklarınız-
dan haberdardır. 

3. 
لِ     sonra=ث مَِ.. 154 ل ْيك مِْ    indirdi=أ ْنز      size=ع 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =ardından    ِِ اْلغ م=o..üzüntünün    

ن ةًِ     bürüyen=ن ع اًسا    bir..güven=أ م 

    bir..kısmınızı=ط ائِف ةًِ    bir..uyku=ي ْغش ىَِٰ

ْمِ  ط ائِف ة ِ    sizden=ِمْنك      bir..kısmınız..da=و 

    doğrusu=ق دِْ

مِْ     kaygısına..düşmüştü=أ ه َمتْه 

مِْ     kendi..canlarının=أ ْنف س ه 

    bir..zanda..bulunuyorlar=ي ظ نُّونِ 

ْيرِ     Allah’a..karşı=بِاّلَلِِ ق ِِ..غ  اْلح  =haksız    

    zannı..gibi=ظ نَِ
اِهِليَِةِ      cahiliyye=اْلج 

    var..mı=ه لِْ    diyorlardı=ي ق ول ونِ 

اْْل ْمرِِ..ِمنِ     bize=ل ن ا =bu..işten    

ش ْيء ِ ..ِمنِْ =bir..şey    ِْق ل=de..ki    

ك لَه ِ..اْْل ْمرِ     şüphesiz=إِنَِ =iş..bütün    

 ِِ     Allah’a..aittir=ّلِلَ

    onlar..gizliyorlar=ي ْخف ونِ 

أ ْنف ِسِهمِْ..فِي =içlerinde    

ا ي ْبد ونِ ..لِ ..م  =açıklayamadıklarını    

    diyorlar..ki=ي ق ول ونِ     sana=ل ك ِ 

ك انِ ..ل وِْ =olsaydı    ل ن ا=bize    

اْْل ْمرِِ..ِمنِ  =bu..işten     ِش ْيء=bir..fayda    

ا ق تِْلن ا..م  =öldürülmezdik     ِه اه ن ا=burada    

ك ْنت مِْ..ل وِْ    de..ki=ق لِْ =olsaydınız    

وتِك مِْب ي ِ..فِي =evlerinizde..dahi    

زِ      mutlaka..boylardı=ل ب ر 

ك تِبِ ..الَِذينِ  =yazılmış..olanlar    

ل ْيِهمِ      öldürülme(si)=اْلق تْلِ     üzerine=ع 

اِجِعِهْمِ ..إِل ىَِٰ ض  م  =yatacakları..yeri    

ِلي ْبت ِليِ      Allah’ın=اّلَل ِ    denemesi..içindir=و 

ا د وِرك مِْ..فِي..م  ص  =göğüslerinizdekini    

صِ  ح ِ ِلي م      ve..açığa..çıkarması..içindir=و 

ا ق ل وبِك ْمِ ..فِي..م  =kalblerinizdekini    

اّلَل ِ ِليمِ     Allah=و      özünü=بِذ اتِِ    bilir=ع 

د ورِِ  göğüslerin=الصُّ

Sonra o kederin 
ardından üzeri-
nize öyle bir em-
niyet, öyle bir 
uyku indirdi ki O, 
içinizden bir 
zümreyi bürü-
yordu. Bir zümre 
de canları sev-
dasına düşmüş-
tü. Allah’a karşı 
cahiliyyet zannı 
gibi haksız bir 
zan besliyorlar, 
“Bu işten bize 
ne?” diyorlardı. 
De ki: “Bütün iş 
Allah’ındır”. İçle-
rinde sana aç-
madıkları bir şey 
gizliyorlar. “Bu 
bize ait bir şey 
olsaydı burada 
öldürülmezdik” 
diyorlar. De ki: 
“Evlerinizde ol-
saydınız üzerle-
rine ölüm yazıl-
mış olanlar; yine 
muhakkak devri-
lecekleri yerlere 
çıkıp gidecekti-
ler.” Bu, göğüs-
lerinizin içindeki-
ni yoklamak, 
kalplerinizdekini 
temizlemek için-
dir. Ve Allah, si-
nelerdekini hak-
kıyla bilir. 

Daha sonra da, o 
acının arkasından 
Allah üzerinize bir 
huzur indirdi; bir 
uyku ki içinizden 
bir cemaati iyice 
bastırmıştı. Bir 
cemaat de yalnız 
nefisleri kaydına 
düşmüşler, Allahu 
Zülcelâl'e karşı ya-
kışmayacak bir 
zanda, cahiliyet 
akidesinin besle-
yebileceği bir zan-
da bulunuyorlardı. 
(Ancak nefisleri 
kaydına düşen bir 
cemaat de Allahu 
Zülcelâl'e karşı ya-
kışmayacak bir 
zanda, cahiliyet 
akidesinin besle-
yebileceği bir zan-
da bulunuyorlardı.) 
Sana "Va'dettiğin 
zaferden elimize 
bir şey geçti mi?" 
(Bu işte bizim ya-
pacağımız bir şey 
kaldı mı ki? = Bu 
işin sonunda bizim 
için hayırlı bir şey 
imkânı kaldı mı?) 
diyorlardı. Yâ Mu-
hammed, onlara: 
"Bütün işlerin Al-
lah'ın emrinde ol-
duğundan şüphe 
yok" de. Sana 
açıktan söyleye-
mediklerini içlerin-
de gizliyorlar, yok-
sa, onlar diyorlar 
ki: "Zaferden bizim 
için bir nasip olaydı 
(Zafer Allah'ın 
elinde olaydı bu iş-
te azıcık ihtiyarı-
mız olaydı) burada 
böyle tepelenmez-
dik." Kendilerine 
şöyle de: "Evleri-
nizde de olaydınız, 
öldürülecekleri 
alınlarına yazılı 
olanlarınız yine 
düşüp kalacakları 
yerleri, çare yok, 
boylayacaklardı. 
Allah sîneleriniz-
dekilerini yokla-
mak, yürekleriniz-
dekini meydana 
çıkarmak için bunu 
başınıza getirdi. 
Allah sînelerde ne 
varsa biliyor."  

Sonra o üzün-
tünün ardın-
dan, üzerinize 
öyle bir emni-
yet ve öyle bir 
uyku indirdi ki; 
içinizden bir 
kısmını bürü-
yordu, bir 
kısmı da can-
ları sevdasına 
düşmüştü. Al-
lah´a karşı 
cahiliyet zannı 
gibi haksız bir 
zan besliyor-
lar. Bu işten 
bize ne? di-
yorlardı. De ki: 
Bütün iş Al-
lah´ındır. İçle-
rinde sana 
açmadıkları 
birşey gizliyor-
lar. Bu, bize 
ait birşey ol-
saydı burada 
öldürülmezdik, 
diyorlar. De ki: 
Evlerinizde ol-
saydınız üzer-
lerine ölüm 
yazılmış olan-
lar yine mutla-
ka devrilecek-
leri yerlere çı-
kıp gidecek-
lerdi. Bu; gö-
ğüslerinizin 
içindekini yok-
lamak, kalble-
rinizdekini te-
mizlemek için-
dir. Allah, gö-
ğüslerdekini 
bilendir. 

Sonra O, bu kede-
rin ardından, size 
bir emniyet duygu-
su, bazılarınızı sa-
rıp kuşatan bir iç 
sükuneti bağışladı; 
oysa sadece kendi-
lerini düşünen öte-
kiler, Allah hakkın-
da yanlış fikirlere -
putperest cahiliyye 
düşüncelerine- ka-
pıldılar ve (Bu ko-
nuda)) o zaman bir 
karar yetkisine sa-
hip miydik? diye 
(kendi kendilerine) 
sordular. De ki: Bü-
tün karar yetkisi, 
yalnızca Allah'a ait-
tir! (Onlara gelin-
ce,) onlar, Eğer bir 
karar yetkimiz ol-
saydı, ardımızda 
bu kadar çok ölü 
bırakmazdık diye-
rek (ey Peygam-
ber,) sana göster-
meyecekleri o 
(iman zayıflığı)nı 
içlerinde saklama-
ya çalışıyorlar. 
(Onlara) de ki: Ev-
lerinizde de kalmış 
olsaydınız, (içiniz-
den) ölümü takdir 
edilmiş olanlar, 
devrilecekleri yere 
mutlaka çıkıp gi-
derlerdi. Ve bu 
(başınıza gelenle-
rin tümü), Allah'ın 
göğüslerinizde ba-
rındırdığınız her 
şeyi sınaması ve 
kalplerinizin içini 
her türlü boş ve ya-
rarsız şeylerden 
arındırması içindir: 
Zira Allah, (insanla-
rın) kalplerindeki 
her şeyi bilir. 

3. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 155

لَْوا,,الَِذينِ  ت و  =yüz,,çevirip,,gidenleri    

    gün=ي ْومِ     içinizden=ِمْنك مِْ

    iki,,topluluğun=اْلت ق ى

ْمع انِِ     karşılaştığı=اْلج 

ا مِ ,,إِنَم  لَه  اْست ز  =(yoldan),,kaydırmak,,iste

mişti     ِالَشْيط ان=şeytan    

    bazı=بِب ْعِضِ

ا ك س ب واِ ,,م  =yaptıkları,,işlerden,,dolayı    

ل ق دِْ     affetti=ع ف ا    ama,,yine,,de=و 

ْمِ     Allah=اّلَل ِ ْنه      şüphesiz=إِنَِ    onları=ع 

İki topluluğun 
karşılaştığı gün 
savaştan geri 
dönenlerinizi 
şeytan bazı gü-
nahkar duyguları 
yüzünden 
ayartmaya gi-
rişmişti. Ama Al-
lah onları yine 
de affetti. Hiç 
kuşkusuz Allah 
affedici ve ha-
limdir. 

İki ordu karşılaştığı 
gün, içinizden 
hasma arkasını 
çevirenlerin ayak-
larını, sırf o kazan-
dıkları vebal yü-
zünden, şeytan 
kaydırdı (iki ordu 
karşılaştığı gün, 
içinizden hasma 
arkasını çevirenle-
rin ayaklarını, sırf o 
kazandıkları vebal 
yüzünden şeytan 
bu hataya düşür-
dü). Bununla bera-
ber Allah onun gü-
nahından geçti. Al-
lah'ın gufranı had-
siz, hilmi pâyânsız 
olduğunda şüphe 

İki topluluğun 
karşılaştığı 
gün; içinizden 
geri dönenleri, 
yaptıklarının 
bir kısmından 
ötürü şeytan 
yoldan çıkar-
mak istemiştir. 
Bununla bera-
ber Allah onla-
rı bağışladı. 
Gerçekten Al-
lah, Gafur´dur, 
Halim´dir. 

İki ordunun savaş 
alanında karşılaş-
tığı gün (görevle-
rinden) kaçanlara 
gelince; Şeytan, 
onları (bizzat) ken-
di yaptıklarıyla tö-
kezletti. Ama şimdi, 
Allah onların gü-
nahlarını sildi. Doğ-
rusu Allah çok af-
fedicidir, halimdir. 
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    çok,,bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

ِليمِ   halimdir=ح 

yok.  

3. 
156 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت ك ون وا..لِ  =olmayın    

وا..ك الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler..gibi    

ق ال وا     ve..diyenler=و 

انِِهمِْ ْخو      gazi..kardeşleri..için=ِْلِ

ب وا    zaman=إِذ ا ر      sefere..çıktıkları=ض 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِْأ و=ya..da    

ىغ زًِّ..ك ان وا =savaşa..çıktıkları    

    olsalardı=ك ان وا    eğer=ل وِْ

    bizim..yanımızda=ِعْند ن ا

ا ات وا..م  م  =ölmezlerdi    

ا م  ق تِل وا..و  =ve..vurulmazlardı    

    Allah=اّلَل ِ    yapar=ِلي ْجع لِ 

ِلكِ      bu..(düşünce..ve..sözlerini)=ذ َٰ

ةًِ ْسر  وبِِهْمِ ق ل ِ..فِي    dert=ح  =kalblerinde    

اّلَل ِ     yaşatan..da=ي ْحيِي    Allah’tır=و 

ي ِميت ِ  اّلَل ِ    öldüren..de=و      Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görmektedir=ب ِصيرِ 

Ey müminler, 
yolculuğa çıkan 
ya da savaşa 
katılan kardeşleri 
hakkında «Eğer 
onlar yanımızda 
olsalardı ölmez-
ler ya da öldü-
rülmezlerdi» di-
yen kâfirler gibi 
olmayınız. Allah 
bu asılsız sap-
lantıyı onların 
kalplerine çörek-
lenen acı bir ha-
yıflanmaya dö-
nüştürdü. Oysa 
can veren de öl-
düren de Al-
lah´tır. Hiç kuş-
kusuz Allah yap-
tıklarınızı görür. 

Ey iman edenler! 
Sakın o küfre sa-
pan ve kardeşleri 
yeryüzünde sefer 
edince, yahut gazi 
olunca "Bizim ya-
nımızda kalaydılar 
ne ölür ne öldürü-
lürlerdi" diyen mü-
nafıklar gibi olma-
yın ki sizin şu hâli-
niz onların yürekle-
rinde yara olsun. 
Kaldı ki sağ bıra-
kan da, öldüren de 
Allah'tan başkası 
değil. Hem Allah 
bütün işlediklerinizi 
görüyor. 

Ey iman eden-
ler; siz; küfre-
dip de yeryü-
zünde dolaşan 
veya gazada 
bulunan kar-
deşleri hak-
kında: Onlar 
yanınızda ol-
salardı ölmez-
ler veya öldü-
rülmezlerdi, 
diyenler gibi 
olmayın. Al-
lah; bunu, on-
ların kalblerin-
de bir hasret 
olarak koydu. 
Halbuki öldü-
ren de dirilten 
de Allah´tır. 
Ve Allah, yap-
tığınız şeyleri 
görendir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Uzak yerle-
re seyahate 
çık(tıkt)an veya sa-
vaşa katıl(dıktan 
sonra öl)en kardeş-
leri hakkında, Bi-
zimle kalmış olsa-
lardı ölmeyecek-
lerdi, veya öldü-
rülmemiş olacak-
lardı diyen, hakikati 
inkara şartlanmış 
kimseler gibi olma-
yın; zira Allah, bu 
tür düşünceleri on-
ların kalplerinde 
acı bir pişmanlık 
kaynağı yapacak-
tır, çünkü hayat 
bağışlayan ve ölü-
me hükmeden yal-
nız Allah'tır. Allah, 
yaptığınız her şeyi 
görür. 

3. 
ل ئِنِْ,, 157     öldürülür=ق تِْلت مِْ    eğer=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

تُّمِْ    ya,,da=أ وِْ     ölürseniz=م 

ة ِ ْغِفر      bağışlaması=ل م 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’ın    ِ ة ْحم  ر      ve,,rahmeti=و 

ْيرِ      daha,,hayırlıdır=خ 

ع ونِ ,,ِمَما ي ْجم  =onların,,topladıklarından 

Eğer Allah yo-
lunda öldürülür 
ya da ölürseniz, 
Allah´tan gele-
cek olan bağış-
lama ve rahmet, 
onların biriktire-
cekleri dünya 
nimetlerinden 
daha hayırlıdır. 

Kasem ederim ki 
Allah yolunda öldü-
rülseniz, yahut öl-
seniz, sizin için Al-
lah'ın gufranı, Al-
lah'ın rahmeti onla-
rın dünyada kalıp 
toplayacakları ge-
çici şevlerden çok 
hayırlıdır. 

Andolsun ki, 
Allah yolunda 
öldürülür veya 
ölürseniz; Al-
lah´ın bağış-
laması ve 
rahmeti onla-
rın toplayaca-
ğı şeylerden 
çok daha ha-
yırlıdır. 

Ve eğer gerçekten 
Allah yolunda ölür 
veya öldürülürse-
niz, (unutmayın ki) 
Allah'ın mağfireti 
ve rahmeti, kişinin 
(bu dünyada) yığa-
bileceği her şeyden 
daha iyidir: 

3. 
ل ئِنِْ.. 158 تُّمِْ    elbette=و      veya=أ وِْ    ölür=م 

ل ى    öldürülürseniz=ق تِْلت مِْ ِ اّلَلِِ..ْل  =Allah’a    

ونِ   götürüleceksiniz=ت ْحش ر 

Kuşku yok ki, öl-
seniz de öldürül-
seniz de Allah 
katında toplana-
caksınız. 

Kasem ederim ki 
ölseniz de, öldür-
seniz de haşredilip 
Allah'ın karşısına 
çıkacaksınız, baş-
kasının değil. 

Andolsun ki, 
ölseniz de, öl-
dürülseniz de; 
Allah katında 
toplanacaksı-
nız. 

Çünkü ölseniz de, 
öldürülseniz de so-
nunda Allah katın-
da toplanacaksınız. 

3. 
ا,, 159 ةِ     sebebiyledir,,ki=ف بِم  ْحم      rahmeti=ر 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’ın    

    sen,,yumuşak,,davrandın=ِلْنتِ 

ْمِ  ل وِْ    onlara=ل ه      eğer=و 

    kaba=ف ظًّا    olsaydın=ك ْنتِ 

    yürekli=اْلق ْلبِِ    katı=غ ِليظِ 

وا ْنف ضُّ     dağılır,,,giderlerdi=ل 

ْوِلك ِ ,,ِمنِْ ح  =çevrenden    

مِْ    öyleyse,,affet=ف اْعفِ      onları=ع ْنه 

اْست ْغِفرِْ     ve,,mağfiret,,dile=و 

مِْ     onlar,,için=ل ه 

ش اِوْره مِْ     onlara,,danış=و 

اْْل ْمِرِ ,,فِي =işini    ف إِذ ا=zaman    

ْمتِ  َكلِْ    karar,,verdiğin=ع ز      dayan=ف ت و 

اّلَلِِ ,,ع ل ى =Allah’a    َِإِن=çünkü    

    sever=ي ِحبُِّ    Allah=اّلَل ِ

ِلينِ  ك ِ ت و  kendine,,dayanıp,,güvenenler=اْلم 

i 

Allah´tan gelen 
merhamet saye-
sinde onlara 
yumuşak dav-
randın. Eğer 
sert, katı kalpli 
biri olsaydın, 
kuşkusuz çev-
renden uzakla-
şırlardı. Onları 
bağışla, kendileri 
için Allah´tan af 
dile, yapacağın 
işler hakkında 
onların görüşle-
rini al, ama karar 
verince artık Al-
lah´a dayan. Hiç 
kuşkusuz Allah 
kendisine daya-
nanları sever. 

Yâ Muhammed! 
Allah'ın sana rah-
meti sayesindedir 
ki onlara yumuşak 
davranıyorsun. 
Şayet çetin huylu 
(huysuz), katı yü-
rekli bir şey olay-
dın, etrafından da-
ğılmışlardı. Onun 
için kusurlarını 
hoşgör, günahları 
için Allah'tan guf-
ran dile. Dünya iş-
lerinde re’ylerini al. 
Bir kere de kararını 
verip azmettin mi, 
artık Allah'a müte-
vekkil ol. Allah, 
şüphe yok, müte-
vekkillerden hoş-
nut olur.  

Allah´ın rah-
meti sayesin-
de sen onlara 
karşı yumuşak 
davrandın. 
Eğer kaba ve 
katı kalbli ol-
saydın şüphe-
siz çevrenden 
dağılır gider-
lerdi. Öyleyse 
onları bağışla 
ve yargılan-
malarını dile. 
İşler hakkında 
onlarla müşa-
vere et. Bir 
kerre de az-
mettin mi artık 
Allah´a tevek-
kül et. Muhak-
kak Allah, te-
vekkül edenle-
ri sever. 

Ve (ey Peygam-
ber,) senin izleyici-
lerine yumuşak 
davranman, Al-
lah'ın rahmetinin 
bir eseriydi. Zira, 
eğer onlara karşı 
kırıcı ve sert olsay-
dın, doğrusu sen-
den koparlardı. Ar-
tık onları bağışla 
ve affedilmeleri için 
dua et. Ve toplumu 
ilgilendiren her ko-
nuda onlarla mü-
şavere et; sonra bir 
hareket tarzına ka-
rar verince de Al-
lah'a güven: Zira 
Allah, O'na güven 
duyanları sever. 

3. 
    eğer=إِنِْ.. 160

ْرك مِ      size..yardım..ederse=ي ْنص 

ِ    Allah=اّلَل ِ     artık..yoktur=ف َل 

ْمِ     yenecek=غ اِلبِ      sizi=ل ك 

إِنِْ     ve..eğer=و 

    sizi..yüz..üstü..bırakırsa=ي ْخذ ْلك مِْ

نِْ     kim=ف م 

ك مِْ..الَِذي..ذ ا ر  ي ْنص  =size..yardım..edebil

ir    ِْب ْعِدِهِ ..ِمن =O’ndan..sonra    

ع ل ى اّلَلِِ..و  =Allah’a    

َكلِِ     dayansınlar=ف ْلي ت و 

ْؤِمن ونِ   Müminler=اْلم 

Eğer Allah size 
yardım ederse 
sizi hiç kimse 
yenemez. Fakat 
eğer sizi yüzüstü 
bırakırsa O´ndan 
başka size kim 
yardım edebilir? 
Müminler sade-
ce Allah´a da-
yansınlar. 

Allah nusret verdi 
mi sizlere kimse 
galip gelemez. Yok 
sizi yapayalnız bı-
rakıverirse ondan 
sonra kim imdadı-
nıza yetişecek? 
Öyle ise mü'minler 
ancak Allah'ın tev-
fîkine dayanmalı. 

Allah size yar-
dım ederse, 
artık sizi ye-
necek yoktur. 
Sizi yardımsız 
bırakırsa da 
ondan başka 
size yardım 
edecek kimdir. 
Mü´minler sa-
dece Allah´a 
tevekkül etsin-
ler. 

Allah size yardım 
ederse, hiç kimse 
sizinle baş ede-
mez; ama ya O sizi 
terk ederse, kim si-
ze yardım edebilir? 
O halde müminler 
Allah'a güvensin-
ler! 

3. 
161 ,, ا م  ك انِ ,,و  =olur,,şey,,değildir    

    bir,,peygamberin=ِلن بِي  ِ

,,أ نِْ
ي غ َلِ  =hıyanet,,etmesi    ِْن م      kim=و 

ْغل لِْي ِ =hıyanet,,ederse    

    boynuna,,yüklenip,,getirir=ي أْتِِ

ا غ لَِ,,بِم  =hıyanet,,ettiği,,şeyi     ِي ْوم=günü    

ِةِ      sonra=ث مَِ    kıyamet=اْلِقي ام 

فَىَِٰ     tastamam,,verilir=ت و 

ِ,,ك لُِّ ن ْفس  =herkese    

ا ك س ب تِْ,,م  =kazandığı    ِْه م     ve,,onlar=و 

ونِ ,,لِ  ي ْظل م  =hiçbir,,haksızlığa,,uğratılma

zlar 

Bir peygamber 
için emanete hı-
yanet etmek olur 
şey değildir. 
Kim, böyle hain-
lik ederse, kıya-
met günü bu ha-
inlik ettiği şey ile 
gelir. Sonra her-
kese kazanmış 
olduğu şey öde-
nir. Ve onlara 
zulmedilmez. 

Hiçbir peygamber 
emanete hıyanet 
etmez. Kim bu hı-
yaneti ederse boy-
nuna aldığı hakkın 
kıyamet günü ve-
balini taşıyıp geti-
recek. O gün her-
kese [ne etti, ne 
kazandıysa 
(mücâzât veya 
mükâfâtı) eksiksiz 
ödenir. Onlar hak-
sızlığa uğratılmaz-
lar.] 

Bir peygamber 
için emanete 
hıyanet, olur 
şey değildir. 
Kim böyle ha-
inlik ederse; 
kıyamet günü 
hainlik ettiği 
şey ile gelir. 
Sonra herkese 
kazandığı 
ödenir. Ve on-
lara zulmedil-
mez. 

Bir peygamberin 
hile yapması ola-
cak şey değil; çün-
kü kim hile yapar-
sa, herkesin yap-
tıklarının tam karşı-
lığını alacağı ve hiç 
kimseye haksızlık 
yapılmayacağı Kı-
yamet Günü'nde 
hilesi yüzüne vuru-
lacaktır. 

3. 
نِِ.. 162     uyan=اتَب عِ     ?hiç..olur..mu=أ ف م 

انِ      Allah’ın=اّلَلِِ    rızasına=ِرْضو 

Allah´ın rızasına 
uyan kimse, Al-
lah´ın gazabına 
uğrayan kimse 
gibi olur mu? 

Allah'ın rızasınca 
giden kimse, Al-
lah'ın gazabına uğ-
rayıp sığınacağı 
yer cehennem ola-

Allah´ın rıza-
sına uyan 
kimse; hiç Al-
lah´ın hışmına 
uğrayan gibi 

Öyleyse, Allah'ın 
rızasını kazanmak 
isteyen kişi, Al-
lah'ın lanetine uğ-
ramış ve varış yeri 
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نِْ     uğrayan=ب اءِ     adam..gibi=ك م 

طِ  اّلَلِِ..ِمنِ     hışmına=بِس خ  =Allah’ın    

اه ِ أْو  م      yeri..de=و 

نَم ِ  ه  بِئْسِ     cehennem..olan=ج      ne..kötü=و 

ِصيرِ   sonuçtur..orası=اْلم 

Onun varacağı 
yer Cehen-
nem´dir. Orası 
ne kötü bir varış 
yeridir! 

na benzer mi? O 
ne kötü âkıbet! 

olur mu? 
Onun varaca-
ğı yer, cehen-
nemdir. O, ne 
kötü dönüş 
yeridir. 

cehennem olan kişi 
ile bir midir? Ne kö-
tü bir duraktır o! 

3. 
    O(insa)nlar=ه مِْ,, 163

اتِ  ج      derece,,derecedirler=د ر 

اّلَل ِوِ     Allah=اّلَلِِ     katında=ِعْند ِ =Allah    

    görmektedir=ب ِصيرِ 

ا ل ونِ ,,بِم  ي ْعم  =onların,,yaptıklarını 

Onların Allah ka-
tındaki derecele-
ri farklıdır. Allah 
onların neler 
yaptıklarını gör-
mektedir. 

Bunlar Allah'ın ya-
nında ayrı ayrı de-
recelerin sahipleri. 
Allah hepsinin iş-
lediklerini görüyor. 

Onlar, Allah 
katında dere-
ce derecedir. 
Allah yaptıkla-
rını görendir. 

Onlar Allah katında 
(tamamen) farklı 
derecelere sahiptir-
ler; zira Allah, yap-
tıkları her şeyi gö-
rür. 

3. 
    andolsun..ki=ل ق دِْ.. 164

نَِ     Allah=اّلَل ِ    büyük..lütufta..bulundu=م 

ْؤِمنِينِ ..ع ل ى اْلم  =müminlere    

ب ع ثِ ..إِذِْ =göndermekle    

س ولًِ    kendilerine=فِيِهمِْ     bir..elçi=ر 

أ ْنف ِسِهمِْ..ِمنِْ =kendi..içlerinden    

ل ْيِهمِْ    okuyan=ي تْل و     onlara=ع 

    ayetlerini..(Allah’ın)=آي اتِهِِ

يِهمِْ ك ِ ي ز      kendilerini..yücelten=و 

مِ  ه  ي ع ل ِم      ve..kendilerine..öğreten=و 

ة ِ    Kitap=اْلِكت ابِ  اْلِحْكم      ve..hikmeti=و 

إِنِْ ك ان وا..و  =bulunuyorlarken    

ق ْبلِ ..ِمنِْ =daha..önce    ل ِفي=içinde    

لِ  َل  بِينِ     bir..sapıklık=ض   açık=م 

Allah, müminlere 
kendi özlerinden 
bir peygamber 
göndermekle on-
lara karşı lütufta 
bulundu. Bu 
peygamber onla-
ra Allah´ın ayet-
lerini okuyor, on-
ları arındırıyor, 
kendilerine kitabı 
ve hikmeti öğre-
tiyor. Oysa onlar 
daha önce açık 
bir sapıklık için-
de idiler. 

Allahu Zülcelâl 
şüphe yok mü'min-
lere kerem buyur-
du da kendilerine, 
tuttu, içlerinden bir 
peygamber gön-
derdi. Onlara Al-
lah'ın âyâtını oku-
yor, onları bütün 
lekelerden pâk bir 
hale getiriyor. On-
lara Kitap öğreti-
yor, hikmet öğreti-
yor. Halbuki evvel-
ce açık bir dalâl 
içinde idiler. 

And olsun ki: 
Allah, 
mü´minlere 
büyük bir lu-
tufda bulun-
muştur. Zira 
onlara Allah´ın 
ayetlerini oku-
yan, teskiye 
eden, kitab ve 
hikmeti öğre-
ten kendi içle-
rinden bir 
peygamber 
göndermiştir. 
Halbuki onlar, 
daha önce 
apaçık bir da-
lalet içindeydi-
ler. 

Allah, mesajlarını 
onlara iletmek, on-
ları arındırmak ve 
onlara ilahi kelamı 
ve hikmeti öğret-
mek için içlerinden 
kendileri gibi (be-
şerden) bir elçi çı-
kararak müminlere 
lütufda bulunmuş-
tur; halbuki daha 
önce apaçık bir 
sapıklık içinde bu-
lunuyorlardı. 

3. 
ل َما,, 165     gelince,,mi=أ و 

اب تْك مِْ     sizin,,başınıza=أ ص 

ِصيب ة ِ     doğrusu=ق دِْ    bir,,bela=م 

ْبت مِْ onların,,başlarına,,getirdiğiniz,,hal=أ ص 

de    ا     onun,,iki,,katını=ِمثْل ْيه 

    dediniz=ق ْلت مِْ

ذ اِ     nereden,,(başımıza,,geldi)=أ نَىَِٰ     bu=ه َٰ

    O,,(bela)=ه وِ     de,,ki=ق لِْ

ْمِ ,,ِعْندِِ,,ِمنِْ أ ْنف ِسك  =kendinizdendir    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Karşı tarafa iki 
katını tattırdığı-
mız musibet, bu 
kez sizin başını-
za gelince «Bu 
nereden geldi?» 
demediniz mi? 
De ki; «O musi-
bet kendinizden 
kaynaklandı.» 
Hiç şüphesiz Al-
lah´ın gücü her-
şeye yeter. 

Hasımlarınızın ba-
şına iki katını ge-
tirdiğiniz bir musi-
bet kendi başınıza 
gelmekle, "Bu ne-
reden?!" mi diyor-
sunuz? Yâ Mu-
hammed, onlara 
de ki: "Doğrudan 
doğruya kendiniz-
den. Allah'ın her-
şeye kâdir oldu-
ğunda şüphe yok". 

Onları iki mis-
line uğrattığı-
nız bir musi-
bete kendiniz 
uğrayınca; bu 
nereden? de-
diniz. De ki: O, 
kendinizden-
dir. Doğrusu 
Allah herşeye 
kadirdir. 

(Düşmanlarınızı) iki 
misli musibete uğ-
rattıktan sonra 
şimdi aynı musibet 
sizin başınıza geldi 
diye, kendi kendi-
nize Bu nasıl oldu? 
diye soruyorsunuz, 
öyle mi? De ki: O, 
sizin kendi eseri-
nizdir. Doğrusu, Al-
lah dilediği her şeyi 
yapmaya kadirdir: 

3. 
166 .. ا م  اب ك مِْ..و  أ ص  =sizin..başınıza..gelen    

    karşılaştığı=اْلت ق ى    gün=ي ْومِ 

ْمع انِِ     iki..topluluğun=اْلج 

    ancak..izniyle..olmuştur=ف بِإِْذنِِ

ِلي ْعل مِ     Allah’ın=اّلَلِِ     bilmesi..için=و 

ْؤِمنِينِ   inananları=اْلم 

İki topluluğun 
karşılaştığı gün 
başınıza gelen 
musibet, Allah´ın 
izni ile gerçek-
leşti. Bu musi-
bet, Allah´ın 
müminleri belir-
lemesi için mey-
dana geldi. 

(166-167) İki ordu 
karşılaştığı gün 
başınıza her ne 
geldiyse Allah'ın 
iradesiyle geldi ve 
mü'minlerle nifak 
besleyenlerin bi-
linmesi içindi. Beri-
kilere "Ya gelin Al-
lah yolunda cihada 
girin, yahut müda-
faada olsun bulu-
nun" denilmişti. 
"Harp etmeyi bi-
leydik sözünüzü 
dinlerdik" dediler, 
işte o gün onlar 
küfre, imana olduk-
larından daha ya-
kınlar. Kalplerinde 
olmayanı ağızlarıy-
la söylüyorlar. Al-
lahu Zülcelâl ise 
onların gizledikle-
rini daha iyi biliyor. 

İki ordu karşı-
laştığı gün si-
ze gelen mu-
sibet, Allah´ın 
emriyleydi. 
Bu; mü´minleri 
belirtmek için-
di. 

iki ordunun harpte 
karşılaştığı gün 
başınıza gelenler 
Allah'ın izni ile ger-
çekleşti. Bu, Al-
lah'ın (gerçek) 
müminleri belirle-
mesi içindi; 

3. 
167 ,, ِلي ْعل مِ      ve,,bilmesi,,için=و 

ن اف ق واِ ,,الَِذينِ  =iki,,yüzlülük,,edenleri    

قِيلِ  مِْ    dendiği,,halde=و      onlara=ل ه 

    savaşın=ق اتِل وا    gelin=ت ع ال ْوا

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

    savunun=اْدف ع واِ     ya,,da=أ وِِ

    eğer=ل وِْ    dediler=ق ال وا

    savaş,,(olacağını)=قِت الًِ    bilseydik=ن ْعل مِ 

تَب ْعن اك ْمِ      onlar=ه مِْ    sizinle,,gelirdik=ل 

ئِذِ     küfre=ِلْلك ْفرِِ     o,,gün=ي ْوم 

بِ      yakın,,idiler=أ ْقر 

مِْ اِنِ ,,ِمْنه  يم  ِلْلِ =imandan,,çok    

    söylüyorlar=ي ق ول ونِ 

اِههِِ مِْبِأ ْفو  =ağızlarıyla    

ا ل ْيسِ ,,م  =olmayanı    

ق ل وبِِهْمِ ,,فِي =kalblerinde    

اّلَل ِ     halbuki,,Allah=و 

ا    çok,,iyi,,bilmektedir=أ ْعل مِ      şeyi=بِم 

ونِ   içlerinde,,sakladıkları=ي ْكت م 

Bir de münafıkla-
rı ayırd etmesi 
içindi. Onlara 
«Geliniz, Allah 
yolunda savaşı-
nız, ya da sa-
vunma yapınız» 
denince «Eğer 
savaşmayı bil-
seydik, mutlaka 
peşinizden gelir-
dik» dediler. O 
gün onlar iman-
dan çok küfre 
yakındılar. Kalp-
lerinde olmayan 
şeyi ağızları ile 
söylüyorlardı. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah, onların gizli 
tuttukları duygu-
ları çok iyi bilir. 

“        “         “ Bir de müna-
fıklık edenleri 
açığa vurmak 
içindi. Kendile-
rine: Gelin Al-
lah yolunda 
savaşın veya 
savunun, 
dendiği za-
man: şayet 
savaşmayı 
bilseydik peşi-
nizden gelir-
dik, dediler. O 
gün onlar 
imandan çok 
küfre yakındı-
lar. Kalblerin-
de olmayan 
şeyi ağızlarıy-
la söylüyorlar-
dı. Onların 
gizlediği şeyi 
Allah çok iyi 
bilir. 

(ve yine,) ikiyüzlü-
lük yapmış olanları 
ve kendilerine: Ge-
lin, Allah yolunda 
savaşın yahut, 
kendinizi savunun! 
denildiğinde, Eğer 
savaş(la sonuçla-
nacağın)ı bilseydik 
elbette arkanızdan 
gelirdik diye cevap 
verenleri ortaya çı-
karması içindi. On-
lar, o gün, kalple-
rinde olmayanı 
ağızlarıyla söyleye-
rek imandan çok ir-
tidada yaklaştılar. 
Halbuki Allah, giz-
lemeye çalıştıkları-
nı çok iyi bilmekte-
dir: 

3. 
168 .. واق ال ِ..الَِذينِ  =diyenlere    

انِِهمِْ ْخو      kardeşleri..için=ِْلِ

ق ع د وا     oturarak..(Savaştan..geri..kalıp)=و 

    eğer=ل وِْ

    bizim..sözümüzü..tutsalardı=أ ط اع ون ا

ا ق تِل واِ ..م  =öldürülmezlerdi    ِْق ل=de..ki;    

وا ء      savınız=ف اْدر 

Onlar, evlerinde 
oturup savaşa 
katılan kardeşleri 
için «Eğer bizim 
sözümüzü dinle-
selerdi, öldürül-
mezlerdi» diyen-
lerdir. De ki; 
«Eğer doğru 
söylüyorsanız, 
ölümü kendi ba-
şınızdan savın 
bakalım.» 

O kimselerin gizle-
diklerini ki kendileri 
harpten geri dur-
muşlar ve cihada 
giden kardeşleri 
için "Bizi dinlese-
lerdi böyle öldü-
rülmeyeceklerdi" 
diyorlar. Yâ Mu-
hammed, onlara 
de ki: "Doğru söy-
lüyorsanız haydi 
nefislerinizden 
ölümü uzaklaştırın 
da görelim". 

Kendileri otu-
rarak kardeş-
leri için: Bize 
uysalardı öl-
dürülmezlerdi, 
diyenlere, de 
ki: Şayet sa-
dıklardan ise-
niz, kendi ne-
fislerinizden 
ölümü geri çe-
virin. 

kendilerini (savaş-
tan) geri tutanlar, 
(öldürülen) kardeş-
leri hakkında, (son-
radan,) Bizi dinle-
selerdi öldürülmüş 
olmayacaklardı 
dediler. De ki: Peki, 
sözünüzde samimi 
iseniz ölümü başı-
nızdan savın baka-
lım! 
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أ ْنف ِسك مِ ..ع نِْ =kendinizden    

ْوتِ      eğer=إِنِْ    ölümü=اْلم 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru=ص 

3. 
169 ,, لِ  ت ْحس ب نَِ,,و  =sanma    

ق تِل وا,,الَِذينِ  =öldürülenleri    

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

اتًاِ      hayır=ب لِْ    ölüler=أ ْمو 

    katında=ِعْند ِ    diridirler,,(onlar)=أ ْحي اءِ 

ب ِِهمِْ     Rableri=ر 

ق ونِ   rızıklanmaktadırlar=ي ْرز 

Sakın Allah yo-
lunda öldürülen-
leri ölü sanmayı-
nız, tersine onlar 
yaşıyor ve Allah 
katında besleni-
yorlar. 

Allah yolunda öldü-
rülenleri sakın ger-
çekten ölmüş 
sanma. Öyle değil, 
ebedî hayat içinde-
ler. 

Allah yolunda 
öldürülenleri 
sakın ölü 
sanmayın, bi-
lakis onlar di-
ridirler, Rabb-
ları katında rı-
zıklandırılırlar. 

Fakat, Allah yolun-
da öldürülenleri ölü 
saymayın. Hayır, 
onlar diridir! Rızık-
ları, Rableri katın-
dadır; 

3. 
170 ..     sevinirler=ف ِرِحينِ 

ا آت اه مِ ..بِم  =kendilerine..verdiklerinden    

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =keremiyle    

ونِ  ي ْست ْبِشر      sevinçli..olarak=و 

ق وا..ل مِْ..بِالَِذينِ  ي ْلح  =henüz..yetişemeyen

lere..de    ِْبِِهم=kendilerine    

ْلِفِهمِْ..ِمنِْ خ  =arkalarından    

ْوفِ ..أ لَِ خ  =korku..olmadığına    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

لِ  ن ونِ ..ه مِْ..و  ي ْحز  =onların..da..üzüntüy

e..uğramayacaklarına 

Allah´ın, kere-
miyle kendilerine 
sunduğu nimet-
lerden dolayı 
sevinç içindedir-
ler. Arkadaki he-
nüz kendilerine 
katılmamış olan-
lar için korku ve 
üzüntü söz ko-
nusu değil diye 
onlar adına se-
vinçlidirler. 

Allah'ın kendilerine 
verdiği saadetle 
bahtiyar olarak 
mabudlarının ya-
nında cennet ni-
metiyle merzûk 
oluyorlar. Ve şe-
hadetle arkaların-
dan yetişemeyen 
mücahidler için 
korku olmadığı, 
onların da acı 
görmeyeceği müj-
desini alarak ferah-
lanıyorlar. 

Allah´ın kere-
miyle kendile-
rine verdikle-
rinden sevine-
rek arkaların-
dan henüz 
kendilerine ka-
tılmayanlara; 
kendilerine 
korku olmadı-
ğını ve üzül-
meyeceklerini, 
müjdelemek 
isterler. 

Allah'ın lütfuyla 
kendilerine bağış-
ladığı (şehitlikten) 
övünç duyarlar. Ve 
arkada kalıp henüz 
kendilerine katıl-
mamış olan (kar-
deş)lerine, bir kor-
ku ve üzüntü duy-
mayacakları müj-
desinde bulunmak-
tan zevk alırlar: 

3. 
171 ,, ونِ      sevinirler=ي ْست ْبِشر 

ةِ بِِ نِْعم  =nimetine     ِاّلَلِِ,,ِمن =Allah’ın    

ف ْضلِ  أ نَِ    ve,,lütfuna=و      ve,,muhakkak=و 

    Allah’ın=اّلَل ِ

ي ِضيعِ ,,لِ  =zayi,,etmeyeceğine    

ْؤِمنِينِ     ecrini=أ ْجرِ   müminlerin=اْلم 

Onların sevinci 
Allah´tan gelen 
nimet ve lütuf ile 
O´nun müminle-
rin mükâfatını 
kayba uğratma-
yacağı müjde-
sinden kaynak-
lanıyor. 

Allah'ın sevabı ve 
o sevabın fevkin-
deki lütfu ve 
mü'minlerin ecrini 
Allah'ın hiçbir za-
man zâyi etmeye-
ceği müjdesiyle fe-
rahlanıyorlar. 

Onlar Al-
lah´tan gelen 
bir nimet ve 
kerem ile ve 
Allah´ın 
mü´minlerin 
mükafatını za-
yi etmeyeceği 
müjdesiyle 
sevinirler. 

Onlar, Allah katın-
dan ulaşan bir lüt-
fu, bir nimeti ve Al-
lah'ın inananların 
hak ettiği ödülü za-
yi etmeyeceği (va-
adini) müjdelemek 
isterler. 

3. 
172 ..     O(mü’mi)nler..ki=الَِذينِ 

اب وا     çağrısına..uydular=اْست ج 

ِِ الَرس ولِِ    Allah’ın=ّلِلَ     ve..Elçinin=و 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra..bile    

ا مِ ..م  اب ه  أ ص  =isabet..ettikten    

    yara=اْلق ْرح ِ 

أ ْحس ن وا..ِللَِذينِ  =güzel..davrananlar    

مِْ     onlardan=ِمْنه 

اتَق ْوا     ve..korunanlar..için=و 

رِ أ جِْ =ecir..vardır     ِع ِظيم=pek..büyük 

O müminler ki, 
yaralandıktan 
sonra Allah´ın ve 
peygamberin 
savaşma çağrı-
sına uydular, on-
lardan «İhsan» 
(Allah´ı görü-
yormuş gibi iba-
det etmek - Mü-
tercim-) ilkesine 
uyanlar ile takva 
sahiplerini büyük 
bir ödül bekle-
mektedir. 

Uhud'da kendileri-
ne yara değmişken 
yine Allah'ın ve 
Peygamberin em-
rine icabet eden 
mü'minler yok mu? 
İşte o fedâkâr, o 
saygılı kulları azîm 
bir ecir bekliyor. 

Kendileri yara 
aldıktan sonra 
yine Allah´ın 
ve peygambe-
rin davetine 
koşanlar, ih-
san edenler 
ve sakınanlar 
için pek büyük 
mükafat var-
dır. 

O inananlar ki baş-
larına gelen bela-
dan sonra Allah'ın 
ve Elçisi'nin çağrı-
sına uydular. İyilik 
yapmada sebat 
edenleri ve Allah'a 
karşı sorumlulukla-
rının bilincinde 
olanları muhteşem 
bir karşılık bekliyor: 

3. 
173 ,,     deyince=ق الِ     onlar,,ki=الَِذينِ 

مِ      halk=النَاسِ     kendilerine=ل ه 

النَاسِ ,,إِنَِ =(Düşman),,İnsanlar    

    muhakkak=ق دِْ

ع وا م      toplamışlar,,(ordu)=ج 

    size,,karşı=ل ك مِْ

    onlardan,,korkun=ف اْخش ْوه مِْ

اد ه مِْ     onların,,artırdı,,(bu,,söz)=ف ز 

انًا ق ال وا    imanını=إِيم      ve,,dediler=و 

ْسب ن ا     Allah=اّلَل ِ    bize,,yeter=ح 

نِْعمِ  ِكيلِ     ne,,güzel=و   vekildir=اْلو 

O kimseler ki, 
insanlar kendile-
rine «Düşmanla-
rınız size saldır-
mak için yığınak 
yaptılar, onlar-
dan korkmalısı-
nız» dediklerin-
de, bu sözden 
imanları daha 
güçlenerek 
´Allah bize yeter, 
O ne güzel bir 
vekildir» dediler. 

O kulları ki birta-
kımları gelip de 
"Herifler sizin için 
kuvvetlerini topla-
dılar, onlardan 
korkmalısınız" de-
dikleri zaman bu 
haber imanlarını 
arttırdı da "Bize Al-
lah yeter, ne güzel 
muhafızdır O!" ce-
vabını verdiler. 

Onlar ki: Bir 
takım kimseler 
kendilerine; 
düşmanlarınız 
sizin için kuv-
vetlerini topla-
dılar onlardan 
korkun dedik-
leri zaman, bu 
haber onların 
imanını artırır 
da, Allah bize 
kafidir. O ne 
güzel vekildir, 
derler. 

O inananlar ki baş-
ka insanlar tarafın-
dan, Bakın, size 
karşı bir ordu top-
lanmış, onlardan 
kendinizi koruyun! 
şeklinde uyarılmış-
lardı, ama bu, onla-
rın sadece imanını 
arttırdı ve Allah bi-
ze kafidir; O, ne 
mükemmel bir ko-
ruyucudur! diye 
cevap verdiler; 

3. 
    bundan..dolayı..geri..döndüler=ف اْنق ل ب وا.. 174

ةِ  اّلَلِِ..ِمنِ     bir..nimet=بِنِْعم  =Allah’tan    

ف ْضلِ      ve..bollukla=و 

مِْ..ل مِْ ي ْمس ْسه  =kendilerine..dokunmadı    

    hiçbir..kötülük=س وءِ 

اتَب ع وا     ve..uydular=و 

انِ      Allah’ın=اّلَلِِ     rızasına=ِرْضو 

اّلَل ِ ف ْضلِ ..ذ و    Allah=و  =lütuf..sahibidir    

 büyük=ع ِظيمِ 

Bundan dolayı 
Allah´tan gelen 
nimet ve lütufla 
geri döndüler, 
kendilerine hiçbir 
zarar dokunma-
dı, Allah´ın rıza-
sına uydular. Hiç 
kuşkusuz Allah 
büyük lütuf sahi-
bidir. 

Bunun üzerine de 
kendilerine hiçbir 
ziyan gelmeksizin 
Allah'ın nimetiyle 
döndüler, kazançla 
döndüler. Ve hep-
sinden başka Al-
lah'ın rızasına uy-
muş oldular. 
Mü’minlere Allah'ın 
fazlı büyük. 

Sonra da ken-
dilerine hiç bir 
kötülük do-
kunmadan Al-
lah´tan bir ni-
met ve bolluk-
la geri döndü-
ler. Allah´ın rı-
zasına uydu-
lar. Ve Allah, 
çok büyük lu-
tuf sahibidir. 

ve Allah'ın lütfu ve 
nimeti ile (savaş-
tan) bir zarara uğ-
ramadan döndüler: 
Çünkü onlar, Al-
lah'ın rızası için 
çabalıyorlardı; ve 
Allah, yüceliğinde 
ve lütfunda sınır-
sızdır. 

3. 
ا,, 175 ِلك مِ     Şüphesiz=إِنَم 

    işte,,o=ذ َٰ

    şeytan=الَشْيط انِ 

فِ  ِ و      sizi,,korkutuyor=ي خ 

ه ِ     kendi,,dostlarından=أ ْوِلي اء 

ِ اف وه مِْ,,ف َل  ت خ  =onlardan,,korkmayın    

اف ونِِ خ      eğer=إِنِْ    benden,,korkun=و 

ْؤِمنِينِ مِ     iseniz=ك ْنت مِْ =inanmış 

O şeytan sizi 
yardakçıları ile 
korkutur, o halde 
eğer gerçekten 
mümin iseniz on-
lardan değil, 
benden korku-
nuz. 

Ey mü'minler! 
Siz[e] o haberi ge-
tiren şeytandan 
başkası değil, böy-
lelikle kendi arka-
daşlarını korkuya 
düşürecek (Ey 
mü'minler! Size bu 
haberi getiren o 
şeytan herif ancak 
kendi arkadaşlarını 
korkuya düşürebi-
lir). Siz onlardan 
korkmayın, gerçek-
ten mü'minlerseniz 
Bana isyandan 
korkun.  

O şeytan, an-
cak kendi 
dostlarını kor-
kutur. Mü´min 
iseniz onlar-
dan korkma-
yın, Benden 
korkun. 

Kendi dostlarından 
korkmayı (içinize) 
yerleştiren Şeytan-
dan başkası değil-
dir: Öyleyse onlar-
dan değil, yalnızca 
Benden korkun, 
eğer gerçek mü-
minler iseniz! 

3. 
176 .. لِ  ْنكِ ..و  ي ْحز  =seni..üzmesin    

ي س اِرع ونِ ..الَِذينِ  =koşanlar    

اْلك ْفِرِ ..فِي =inkâra    ِْم     onlar=إِنَه 

وا..ل نِْ ي ض رُّ =zarar..veremezler    

ْيئًاِ     Allah’a=اّلَل ِ     istiyor=ي ِريد ِ    hiçbir=ش 

ي ْجع لِ ..أ لَِ    Allah=اّلَل ِ =koymamak    

مِْ ظًّا    onlara=ل ه      hiçbir..nasip=ح 

ةِِ ..فِي اْْلِخر  =ahirette    

مِْ ل ه      azab=ع ذ ابِ     onlar..için..vardır=و 

Doludizgin küfre 
koşanlar seni 
üzmesin. Onlar 
Allah´a hiçbir za-
rar veremezler. 
Allah onlara hiç-
bir pay bırak-
mamayı diliyor. 
Onları büyük bir 
azap bekliyor. 

Yâ Muhammed! 
Küfre koşanların 
hâli seni mahzun 
etmesin, iyi bil ki 
ebediyen Allah'ın 
dinine zerre kadar 
ziyan eriştiremez-
ler. Allah onların 
âhirette nasipleri 
olmamasını diliyor 
ve kendilerini bü-
yük bir azap bek-
lemekte. 

Küfre koşan-
lar, seni üz-
mesin. Şüp-
hesiz onlar, 
Allah´a zarar 
veremezler. 
Allah, onlara 
ahirette hiç bir 
nasib verme-
mek istiyor. 
Onlar için bü-
yük bir azab 
vardır. 

Hakikati inkarda 
birbirleriyle yarı-
şanlardan dolayı 
üzülme: Onlar, Al-
lah'a hiçbir zarar 
veremezler. Onla-
rın ahiret(in nimet-
lerin)den hiç pay 
alamamaları Al-
lah'ın muradıdır ve 
onları şiddetli bir 
azap beklemekte-
dir. 
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 büyük..bir=ع ِظيمِ 

3. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 177

ا,,الَِذينِ  و  اْشت ر  =satın,,alanlar    

    inkârı=اْلك ْفرِ 

انِِ يم      iman,,karşılığında=بِاْْلِ

وا,,ل نِْ ي ض رُّ =zarar,,vermezler    

ْيئًا    Allah’a=اّلَل ِ     hiçbir=ش 

مِْ ل ه  ابِ ع ذ ِ    onlar,,için,,vardır=و  =azab    

 acı,,bir=أ ِليمِ 

İman karşılığın-
da kâfirliği satın 
alanlar Allah´a 
hiçbir zarar ve-
remezler. Onları 
acıklı bir azap 
bekliyor. 

İmanı satıp küfrü 
alanlar bilsinler ki 
ebediyen Allah'ın 
dinine zerre kadar 
ziyan eriştireme-
yeceklerinden 
başka dayanılmaz 
bir azap kendilerini 
bekliyor. 

İman karşılığı 
küfrü satın 
alanlar; Al-
lah´a hiç bir 
şey ile zarar 
veremezler. 
Onlar için 
elem verici bir 
azab vardır. 

İman karşılığında 
inkarı satın alanlar 
hiçbir surette Al-
lah'a zarar vere-
mezler, tersine on-
ları şiddetli bir azap 
beklemektedir. 

3. 
178 .. لِ  ي ْحس ب نَِ..و  =sanmasınlar..ki    

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ا ن ْمِلي..أ نَم  =süre..vermemiz    

مِْ ْيرِ     kendilerine=ل ه      hayırlıdır=خ 

    kendileri..için=ِْل ْنف ِسِهْمِ 

ا ن ْمِلي..إِنَم  =biz..süre..veriyoruz..ki    

مِْ     artırsınlar=ِلي ْزد اد وا    onlara=ل ه 

مِْ    günahı=إِثًْماِ  ل ه      onlar..için..vardır=و 

ِهينِ     bir..azab=ع ذ ابِ   alçaltıcı=م 

Kafirler, sakın 
kendilerine müh-
let vermemizin, 
fırsat tanımamı-
zın iyiliklerine ol-
duğunu sanma-
sınlar. Onlara 
sırf günahları 
artsın diye müh-
let tanıyor, fırsat 
veriyoruz. Onları 
onur kırıcı bir 
azap bekliyor. 

Allah'ı tanımayan-
lar hiç sanmasınlar 
ki hallerine bırak-
mamız haklarında 
hayırlı bir şeydir. 
Onlara ancak gü-
nahları artsın diye 
meydan veriyoruz. 
Ve uğrayanı rüs-
vay edici bir azap 
onları bekliyor. 

Küfredenler, 
kendilerine 
mühlet verişi-
mizi; sakın 
kendileri için 
hayırlı sanma-
sınlar, Biz on-
lara sırf gü-
nahları çoğal-
sın diye müh-
let veriyoruz. 
Onlar için al-
çaltıcı bir azab 
vardır. 

Ve onlar -hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlar- sanmasın-
lar ki kendilerine 
mühlet vermemiz 
onların hayrınadır, 
onlara mühlet ver-
dik ki günahkarlık-
ları artsın; sonuçta 
onları utanç verici 
bir azap beklemek-
tedir. 

3. 
179 ,, ا ك انِ ,,م  =değildir    ِ اّلَل=Allah    

ؤِْ    bırakacak=ِلي ذ رِ  ِمنِينِ اْلم  =müminleri    

    üzerinde,,(şu)=ع ل ىَِٰ

ا أ ْنت مِْ,,م  =bulunduğunuz    

ل ْيهِِ تَىَِٰ    hal,,üzere=ع      kadar=ح 

بِيثِ     ayırıncaya=ي ِميزِ      pis,,olanı=اْلخ 

الَطي ِِبِ ,,ِمنِ  =temizden    

ا م  ك انِ ,,و  =ve,,değildir    ِ اّلَل=Allah    

    sizi,,vakıf,,kılacak=ِلي ْطِلع ك مِْ

اْلغ ْيبِِ,,ع ل ى =gaybe    َِِكن ل َٰ     fakat=و 

    Allah=اّلَل ِ

    seçer,,(onu,,gaybe,,vakıf,,kılar)=ي ْجت بِي

س ِلهِِ,,ِمنِْ ر  =elçilerinden    

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

    Allah’a=بِاّلَلِِ    o,,halde,,inanın=ف آِمن وا

ِلِهِ  س  ر  إِنِْ    ve,,elçilerine=و      eğer=و 

    inanır=ت ْؤِمن وا

ت تَق وا     ve,,(günahlardan),,korunursanız=و 

    mükâfat=أ ْجرِ     sizin,,için,,vardır=ف ل ك مِْ

 büyük=ع ِظيمِ 

Allah müminleri, 
şimdi içinde bu-
lunduğunuz du-
rumda bırakacak 
değildir, pis olanı 
temiz olandan 
ayıracaktır. Ayrı-
ca Allah sizi, 
gaybın bilgisine 
de erdirecek de-
ğildir. Fakat Al-
lah bunun için 
peygamberlerin-
den dilediğini 
seçer. O halde 
Allah´a ve O´nun 
peygamberlerine 
inanınız. Eğer 
iman eder ve 
günahlardan sa-
kınırsanız size 
büyük bir ödül 
vardır. 

Allah murdarı te-
mizden ayırmadık-
ça mü'minleri şu 
bulunduğunuz hal-
de bırakacak değil. 
Hem Allah sizleri 
gaybdan haberdar 
edecek de değil. 
Lâkin Allah bunun 
için peygamberle-
rinden dilediğini 
seçer. Allah'a iman 
getirin, peygam-
berlerine inanın, 
eğer iman eder ve 
isyandan çekinir-
seniz sizlere büyük 
bir ecir var. 

Allah; 
mü´minleri ol-
dukları halde 
bırakacak de-
ğildir. Nihayet 
murdarı te-
mizden ayıra-
caktır. Allah, 
size gaybı da 
bildirecek de-
ğildir. Fakat 
Allah, pey-
gamberlerin-
den dilediğini 
seçer. Bunun 
için siz, Al-
lah´a ve pey-
gamberlerine 
inanın. İnanır 
ve sakınırsa-
nız; size çok 
büyük bir mü-
kafat vardır. 

(Ey hakikati inkar 
edenler!) Müminle-
rin sizin hayat tar-
zınıza uymalarına 
göz yummak, Al-
lah'ın istediği bir 
şey değildir: So-
nunda Allah iyiyi 
kötüden ayıracak-
tır. Ve Allah, insan 
idrakini aşan şeyle-
ri kavrama gücünü 
size verecek değil-
dir: (Bunun için) Al-
lah, elçileri arasın-
dan dilediğini se-
çer. Öyleyse Al-
lah'a ve elçilerine 
inanın; zira eğer 
O'na inanır ve O'na 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olursanız o zaman 
bilin ki, sizi muhte-
şem bir karşılık 
beklemektedir. 

3. 
180 .. لِ  ي ْحس ب نَِ..و  =sanmasınlar    

ل ونِ ..الَِذينِ  ي ْبخ  =cimrilik..edenler    

ا آت اه مِ ..بِم  =kendilerine..verdiğine    

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =kereminden    

ْيًرا    onu=ه وِ      hayırlı=خ 

ْمِ      bilakis..(hayır)=ب لِْ    kendileri..için=ل ه 

ْمِ     şerlidir=ش رِ     o=ه وِ      kendileri..için=ل ه 

boyunlarına..dolandırılacaktı=س ي ط َوق ونِ 

r    ا     şeyler=م 

بِهِِ..ب ِخل وا =cimrilik..ettikleri     ِي ْوم=günü    

ِةِ  ِِ    kıyamet=اْلِقي ام  ّلِلَ     Allah’ındır=و 

اثِ  اتِِ    mirası=ِمير  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ اّلَل ِ    ve..yerin=و      Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيرِ   haber..alandır=خ 

Allah´ın lütuf ola-
rak bağışladığı 
şeylerde cimrice 
davrananlar sa-
kın bu tutumları-
nın kendileri he-
sabına hayırlı 
olduğunu san-
masınlar. Tersi-
ne bu, onlar he-
sabına kötüdür. 
Cimrilikle yanla-
rında tuttukları 
mal kıyamet gü-
nü boyunlarına 
dolanacaktır. 
Göklerin ve yer-
yüzünün mirası 
Allah´a aittir. Hiç 
kuşkusuz Allah 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Allah'ın fazlından 
kendilerine verdiği 
malı başkalarından 
esirgeyenler sakın 
bunu haklarında 
hayırlı sanmasın-
lar. Bildikleri gibi 
değil, o başlarına 
belâ: Vermeyip 
esirgedikleri hak-
kın vebâli kıyamet 
günü boyunlarına 
geçirilecek, kaldı ki 
göklerin, yerin mi-
rası hep Allah'ın. 
Allah işlediklerin-
den haberdar. 

Allah´ın fazl-ı 
kereminden 
verdiği şeyler-
de cimrilik 
edenler; bu-
nun kendileri 
için hayırlı ol-
duğunu san-
masınlar. Bi-
lakis bu, onlar 
için şerlidir. 
Cimrilik ettikle-
ri şey; kıyamet 
günü boyunla-
rına dolana-
caktır. Gökle-
rin ve yerin mi-
rası Al-
lah´ındır. Ve 
Allah, işlediği-
niz şeylerden 
haberdardır. 

Onlar, -Allah'ın, lüt-
fundan kendilerine 
verdiklerine cimrice 
sarılanlar- bunun 
kendileri için hayırlı 
olduğunu sanma-
sınlar: Aksine, bu 
onlar için kötüdür. 
(Bu kadar) cimrice 
sarıldıkları şey, Kı-
yamet Günü bo-
yunlarına asılacak-
tır: Zira, göklerin ve 
yerin mirası (yal-
nız) Allah'a aittir: 
Ve Allah, yaptığınız 
her şeyden haber-
dardır. 

3. 
    Allah=اّلَل ِ    işitti=س ِمعِ     doğrusu=ل ق دِْ,, 181

اق ال و,,الَِذينِ     sözünü=ق ْولِ  =diyenlerin    

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak=إِنَِ

ن ْحنِ     fakirdir=ف ِقيرِ      biz=و 

ن ْكت بِ     zenginiz=أ ْغنِي اء ِا     yazacağız=س 

ا ق ال وا,,م  =onların,,dediklerini    

مِ  ق تْل ه      ve,,öldürmelerini=و 

    peygamberleri=اْْل ْنبِي اءِ 

ِ ,,بِغ ْيرِِ ق  ح  =haksız,,yere    

ن ق ولِ      tadın=ذ وق وا    ve,,diyeceğiz=و 

ِريقِِ    azabını=ع ذ ابِ   yangın=اْلح 

Allah fakir, biz 
ise zenginiz di-
yenlerin sözünü 
Allah işitti. Gerek 
bu sözlerini ve 
gerekse sebep-
siz yere pey-
gamberleri öl-
dürmelerini he-
saplarına yaza-
cak ve onlara 
«Kavurucu azabı 
tadın bakalım» 
diyeceğiz. 

"Allah fakir, bizler-
se zenginleriz" di-
yenlerin sözünü 
elbette Allahu Zül-
celâl işitti. Biz onla-
rın hem şu söyle-
diklerini, hem pey-
gamberleri nâhak 
yere öldürdüklerini 
yazacağız ve ken-
dilerine "Tadın ba-
kalım yangın 
azâbını! 

Gerçekten, Al-
lah, fakirdir, 
bizler zengi-
niz, diyenlerin 
lafını; Allah 
işitmiştir. De-
diklerini ve 
haksız yere 
peygamberleri 
öldürdüklerini 
yazacağız. 
Ve: Tadın o 
yangın azabı-
nı, diyeceğiz. 

Allah fakirdir, ama 
biz zenginiz! diyen-
lerin sözlerini Allah 
duymuştur. Onların 
hem söylediklerini, 
hem de peygam-
berleri haksız yere 
öldürdüklerini kay-
dedeceğiz ve (He-
sap Günü onlara) 
diyeceğiz: Tadın 
bakalım ateşin 
azabını 

3. 
182 .. ِلكِ      bu=ذ َٰ

ا تِْ..بِم  ق دَم  =yapıp..öne..sürdürdüğünün..k

arşılığıdır    ِِيك مِْأ ْيد =sizin..ellerinizin    

أ نَِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=و 

    zulmedici=بِظ ََلمِ     asla..değildir=ل ْيسِ 

 kullara=ِلْلع بِيدِِ

Bu kendi elleriniz 
ile yaptıklarınız 
yüzündendir. 
Yoksa Allah´ın, 
kullara haksızlık 
etmesi kesinlikle 
söz konusu de-
ğildir. 

Bu, işte ellerinizle 
işlediklerinizin ce-
zası. Yoksa hiçbir 
zaman Allah kulla-
rına zulmeder de-
ğil", diyeceğiz. 

Bu, yaptığını-
zın karşılığı-
dır. Allah kul-
larına asla 
zulmedici de-
ğildir. 

ellerinizle işledikle-
rinizin karşılığı ola-
rak; zira Allah, kul-
larına en ufak bir 
haksızlık yapmaz! 

3. 
183 ,, ق ال وا,,الَِذينِ  =onlar,,dediler    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

    bize=إِل ْين ا    and,,verdi,,ki=ع ِهد ِ

ن ْؤِمنِ ,,أ لَِ =inanmayalım    

Ateşin yakıp yi-
yeceği bir kur-
ban mucizesi 
göstermedikçe 
hiçbir peygam-
bere inanmaya-
lım diye Allah bi-
ze kesin direktif 
verdi diyenlere 

Onlar ki "Hangi 
peygamber olursa 
olsun bizlere gök-
ten inecek ateşle 
külü savrulacak bir 
kurban getirmedik-
çe kendisine iman 
etmemekliğimiz 
için Allah bizlerden 

Doğrusu, ate-
şin yiyeyceği 
bir kurban ge-
tirmedikçe; 
hiçbir pey-
gambere 
inanmamamız 
için Allah, bize 
and verdi, di-

Allah, yakılarak 
sunulan bir kurban 
getirmedikçe, hiçbir 
elçiye inanmama-
mızı bize emret-
miştir iddiasında 
bulunanlara gelin-
ce, (Ey Peygam-
ber, onlara) de ki: 
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س ولِ  تَىَِٰ    hiçbir,,elçiye=ِلر      kadar=ح 

    bize,,getirinceye=ي أْتِي ن ا

    yiyeceği=ت أْك ل ه ِ    bir,,kurban=بِق ْرب انِ 

    elbette=ق دِْ    de,,ki=ق لِْ    ateşin=النَار ِ 

ك مِْ اء  س لِ     size,,gelmişti=ج      elçiler=ر 

ق ْبِلي,,ِمنِْ =benden,,önce    

    açık,,deliller,,getiren=بِاْلب ي ِن اتِِ

بِالَِذي ق ْلت مِْ,,و  =ve,,bu,,dediğinizi,,de    

وه مِْ    niçin=ف ِلمِ      onları,,öldürdünüz=ق ت ْلت م 

    idiyseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ

اِدقِينِ   doğru=ص 

de ki; «Benden 
önce size açık 
belgeler getiren 
ve sözünü ettiği-
niz mucizeyi 
gösteren pey-
gamberler geldi. 
Eğer doğru söy-
lüyorsanız, onla-
rı niçin öldürdü-
nüz?» 

ahid aldı" diyorlar. 
Yâ Muhammed, 
onlara şöyle söyle: 
"Benden evvelki 
peygamberler ki 
sizlere açık muci-
zeler getirmiş, o 
söylediklerinizi de 
getirmişti. Dava-
nızda doğru iseniz 
neden kendilerini 
öldürmüştünüz?" 

yenlere; ben-
den önce nice 
peygamberler 
size apaçık 
delillerle ve 
dediğiniz şey-
lerle geldi. 
Doğru söylü-
yorsanız niçin 
onları öldür-
dünüz? de. 

Benden önce de 
peygamberler size 
hakikatin tüm ka-
nıtlarını ve o hak-
kında konuştuğu-
nuzu getirmişlerdi: 
Peki, söylediğiniz-
de samimi idiyse-
niz neden onları 
katlettiniz? 

3. 
    seni..yalanladılarsa=ك ذَب وكِ     eğer=ف إِنِْ.. 184

بِ     doğrusu=ف ق دِْ     yalanlanmıştı=ك ذ ِ

س لِ      peygamberler..de=ر 

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce    

وا اء  اْلب ي ِن اتِِبِِ    getiren=ج  =açık..deliller    

ب رِِ الزُّ     hikmetli..sahifeler=و 

اْلِكت ابِِ     ve..Kitabı=و 

نِيرِِ  aydınlatıcı=اْلم 

Bunlar eğer seni 
yalanlıyorlarsa 
(bilesin ki) sen-
den önce açık 
mucizeler, sayfa-
lar ve aydınlatıcı 
kitap getiren bir-
çok peygamberi 
de yalanlamış-
lardı. 

Yâ Muhammed, 
sana yalancı diyor-
larsa o mucizeler, 
hikmetler insanları 
nûra çıkaracak ki-
taplar getiren sen-
den evvelki pey-
gamberlere de ya-
lancı denmişti. 

Seni yalanla-
dılarsa sen-
den önce açık 
mucizeler, sa-
hifeler ve nur-
lu kitabı geti-
renler de ya-
lanlanmıştı. 

Ve şayet seni ya-
lanlıyorlarsa (bil ki) 
aynı şekilde, sen-
den önce hakikatin 
tüm kanıtlarını, ila-
hi hikmet yüklü ki-
tapları ve aydınlık 
saçan vahyi getiren 
(diğer) peygamber-
ler de yalanlanmış 
bulunuyorlar. 

3. 
185 ,, ِ    her=ك لُِّ     can=ن ْفس 

ق ة ِذ ائِِ =tadacaktır     ِْوِت     ölümü=اْلم 

ا إِنَم      şüphesiz=و 

فَْونِ      size,,eksiksiz,,verilecektir=ت و 

ك مِْ ور      günü=ي ْومِ     ecirleriniz=أ ج 

ِةِ  نِْ    kıyamet=اْلِقي ام      kim,,ki,,hemen=ف م 

ْحِزحِ      çekilip,,kurtarılır,,da=ز 

النَارِِ,,ع نِِ =ateşin,,elinden    

أ ْدِخلِ  نَة ِ    sokulursa=و      cennete=اْلج 

    kurtuluşa,,ermiştir=ف از ِ     işte,,o=ف ق دِْ

ا م  ي اة ِ    değildir=و      hayatı=اْلح 

    başka,,bir,,şey=إِلَِ    dünya=الدُّْني ا

ت اع ِ ورِِ    zevkten=م   aldatıcı=اْلغ ر 

Herkes kesinlikle 
ölümü tadacak-
tır. Yaptıklarını-
zın karşılıkları, 
kıyamet günü, 
size eksiksiz ola-
rak verilecektir. 
O zaman kim 
Cehennem ate-
şinden uzak tu-
tulur da Cen-
net´e konursa 
gerçekten başa-
rıya ulaşmıştır. 
Dünya hayatı al-
datıcı bir hazdan 
başka birşey 
değildir. 

Her nefis ölümü 
tadacak. Dünyada 
işlediklerinizin kar-
şılığı ise ancak kı-
yamet günü öde-
necek. Kim ateşten 
uzak tutulur da 
cennete konulursa 
işte necat bulan o. 
Dünya hayatına 
gelince, aldatıcı 
metâdan başka bir 
şey değil. 

Her nefis, 
ölümü tada-
caktır. Kıya-
met günü ecir-
leriniz size ek-
siksiz verile-
cektir. O vakit, 
kim ateşten 
uzaklaştırılır, 
cennete soku-
lursa; artık o, 
kurtulmuştur. 
Zaten dünya 
hayatı, aldatıcı 
geçimlikten 
başka bir şey 
değildir. 

Her can ölümü ta-
dacaktır: Böylece 
Kıyamet Günü (ya-
pıp ettiklerinizin) 
karşılığı size tam 
olarak ödenecektir; 
orada ateşten 
uzaklaştırılıp cen-
nete sokulacak 
olanlar, gerçek bir 
zafer kazanmış 
olacaklardır: Zira 
bu dünya hayatı(na 
düşkünlük), kendi 
kendini aldatma 
zevkinden başka 
bir şey değildir. 

3. 
نَِ.. 186     deneneceksiniz=ل ت ْبل و 

اِلك مِْ..فِي أ ْمو  =mallarınız..hususunda    

أ ْنف ِسك مِْ     ve..canlarınız=و 

ع نَِ ل ت ْسم      duyacaksınız..(sözler)=و 

أ وت وا..الَِذينِ ..ِمنِ  =kendilerine..verilenler

den     ِاْلِكت اب=Kitap    

ق ْبِلك مِْ..ِمنِْ =sizden..önce    

ِمنِ  كِ ..الَِذينِ ..و  واأ ْشر  =ve..ortak..koşanl

ardan    أ ذًى=incitici     ِثِيًرا     çok=ك 

إِنِْ وا    ama=و      sabreder=ت ْصبِر 

ت تَق وا     şüphesiz=ف إِنَِ    korunursanız=و 

ِلكِ      işte..bunlar=ذ َٰ

ع ْزمِِ..ِمنِْ =yapmağa..değer    

ورِِ  işlerdendir=اْْل م 

Mallarınız ve 
canlarınız konu-
sunda kesinlikle 
deneyden geçiri-
leceksiniz, gerek 
kitap ehlinden ve 
gerekse müşrik-
lerden birçok in-
citici söz işite-
ceksiniz. Eğer 
(bunlara karşı) 
sabreder ve Al-
lah´tan korkar-
sanız, bu tutum 
azimliliğinizin, 
kesin kararlılığı-
nızın bir belirtisi-
dir. 

Kasem ederim ki: 
Mallarınızdan, ca-
nınızdan mutlak 
birçok imtihanlar 
geçireceksiniz. 
Kasem ederim ki: 
Gerek sizlerden 
evvel kendilerine 
Kitap verilenler-
den, gerek müşrik-
lerden birçok inci-
necek sözler işite-
ceksiniz. Eğer sab-
reder ve Allah'ın 
emrine isyandan 
çekinirseniz, işte 
bu azmedilecek 
hareketlerdendir. 

And olsun ki; 
mallarınız ve 
nefisleriniz 
konusunda 
deneneceksi-
niz. Sizden 
önce kendile-
rine kitab veri-
lenlerden ve 
Allah´a şirk 
koşanlardan 
birçok incitici 
şeyler işite-
ceksiniz. Eğer 
sabreder ve 
sakınırsanız 
işte bu, azme 
değer işler-
dendir. 

Mallarınızla ve 
canlarınızla mutla-
ka sınanacaksınız: 
Ve doğrusu, hem 
sizden önce vahiy 
verilenlerden hem 
de Allah'tan başka 
varlıklara ilahlık 
yakıştıranlardan 
birçok incitici söz 
işiteceksiniz. Ama 
eğer zorluklara sa-
bırla katlanır ve 
O'na karşı sorum-
luluğunuzun bilin-
cinde olursanız; bi-
lin ki bu, azimle sa-
rılınacak bir iştir. 

3. 
إِذِْ,, 187 ذ ِ    hani=و      Allah=اّلَل ِ    almıştı=أ خ 

    diye,,söz=ِميث اقِ 

أ وت وا,,الَِذينِ  =kendilerine,,verilenlerden    

    Kitap=اْلِكت ابِ 

ي ِن نَه ِل ت ب ِ =onu,,mutlaka,,açıklayacaksınız    

    insanlara=ِللنَاِسِ

لِ  ون ه ِ,,و  ت ْكت م  =gizlemeyeceksiniz    

fakat,,onlar,,(verdikleri,,sözü),,attıla=ف ن ب ذ وه ِ

r     ِاء ر      ardına=و 

    sırtlarının=ظ ه وِرِهمِْ

ْوا اْشت ر      karşılığında=بِهِِ    ve,,aldılar=و 

نًا     birkaç=ق ِليًَلِ     para=ث م 

    ne,,kötü,,şey=ف بِئْسِ 

ا ونِ ,,م  ي ْشت ر  =satın,,alıyorlar 

Hani Allah, ken-
dilerine kitap ve-
rilenlerden «Bu 
kitabı insanlara 
mutlaka açıkla-
yacaksınız, onu 
asla saklamaya-
caksınız» diye 
söz almıştı. Fa-
kat onlar bu söz-
lerine sırt çevire-
rek o kitabı bir-
kaç paraya sattı-
lar. Almış olduk-
ları o karşılık ne 
kötü bir şeydir! 

Hani Allahu Zül-
celâl kendilerine ki-
tap verilen ümmet-
lerin ulemâsından 
"Onu halka anlata-
caksınız ve içinde-
ki hakikatleri gizli 
tutmayacaksınız" 
diye misak almıştı. 
Onlarsa tuttular bu 
misakı omuzlarının 
arkasına atarak 
ona karşılık sefil 
bir menfaat elde 
ettiler. Bu ne kötü 
alışveriş! 

Hani Allah, 
kendilerine ki-
tab verilenler-
den; onu mut-
laka insanlara 
açıklayacak-
sınız, gizle-
meyeceksiniz, 
diye söz al-
mıştı. Onlar 
ise bunu arka-
larına attılar 
ve az bir de-
ğere değişti-
ler. Satın al-
dıkları şey ne 
kötüdür. 

Allah, geçmişte 
kendilerine vahiy 
verilenlere, Bunu 
insanlara açıklayın 
ve ondan hiçbir şe-
yi gizlemeyin! (bu-
yurduğunda, bunu 
yapacaklarına) dair 
onlardan güçlü bir 
taahhüt almıştı. 
Ama onlar bu ta-
ahhütlerini kulak 
arkasına attılar ve 
küçük bir kazançla 
değiştirdiler: Ne kö-
tü bir alışverişti bu! 

3. 
188 .. ت ْحس ب نَِ..لِ  =sanma    

ونِ ..الَِذينِ  ح  ي ْفر  =sevinen    

ا أ ت ْوا..بِم  =o..ettiklerine    

ي ِحبُّونِ      sevenlerin=و 

د وا..أ نِْ ي ْحم  =övülmeyi    

ا ي ْفع ل وا..ل مِْ..بِم  =yapmadıkları..şeylerle    

ِ ب نَه مِْ..ف َل  ت ْحس  =ve..zannetme    

ة ِ ف از      kurtulacaklarını=بِم 

اْلع ذ اِبِ ..ِمنِ  =azabdan    

مِْ ل ه      azab=ع ذ ابِ     onlar..için..vardır=و 

 acı..bir=أ ِليمِ 

Yaptıklarına se-
vinen ve yap-
madıklarına kar-
şılık övülmekten 
hoşlananlar var 
ya, sakın onların 
azaptan kurtula-
bileceklerini 
sanma, onları 
acıklı bir azap 
beklemektedir, 

Yâ Muhammed! 
Gördükleri bu işe 
sevinen ve gözet-
medikleri bir ahidle 
-sanki onu yerine 
getirmiş gibi- 
medholunmak is-
teyen kimseleri sa-
kın azâbından 
selâmette sanma. 
Evet, sakın onları 
azâbdan selâmette 
sanma. Dayanıl-
maz bir azab onları 
bekliyor. 

Ettikleri ile se-
vinen ve yap-
madıkları şey-
lerle övülmeyi 
sevenlerin 
azabtan kurta-
rılacaklarını 
sanma. Onlar 
için pek acıklı 
bir azab var-
dır. 

Sanma ki bu şekil-
de başardıklarıyla 
övünen ve yapma-
dıkları ile övülmek-
ten hoşlananlar 
azaptan kurtulabi-
lecekler. Onları 
(ahirette) şiddetli 
bir azap beklemek-
tedir. 

3. 
189 ,,ِِ ّلِلَ ْلكِ     Allah’ındır=و      mülkü=م 

اتِِالَسمِ  او  =göklerin    

اْْل ْرِض ِ اّلَل ِ    ve,,yerin=و      Allah=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeye    

Göklerin ve yer-
yüzünün ege-
menliği Allah´ın 
tekelindedir. Hiç 
kuşkusuz Al-
lah´ın gücü her-
şeye yeter. 

Gökler, yerler Al-
lah'ın mülkü, yalnız 
Allah'ın mülkü. Al-
lah herşeye kâdir. 

Göklerin ve 
yerin mülkü 
Allah´ındır. Al-
lah, her şeye 
Kadir´dir. 

Göklerde ve yeryü-
zünde hükümranlık 
Allah'a aittir: ve Al-
lah, her şeyi yap-
maya kadirdir. 
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 kadirdir=ق ِديرِ 

3. 
ْلقِِ..فِي    elbette=إِنَِ.. 190 خ  =yaratılışında    

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve..yerin=و 

فِِ اْختَِل      gidip..gelişinde=و 

ارِِ    gecenin=اللَْيلِِ النَه      ve..gündüzün=و 

ي اتِ      ibretler..vardır=ْل 

    sahipleri..için=ِْل وِلي

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ

Göklerin ve yer-
yüzünün yaratı-
lışında, gece ile 
gündüzün birbi-
rini kovalayışın-
da derin düşün-
celiler için birçok 
ibret dersi vardır. 

Göklerin, yerlerin 
yaratılmasında, 
gece ile gündüz-
den herbirinin di-
ğeri ardınca gitme-
sinde o idrak sa-
hipleri için Allah'ın 
kudretine burhan-
lar var ki 

Muhakkak ki 
göklerin ve ye-
rin yaratılışın-
da, gece ile 
gündüzün bir-
biri ardınca 
gelmesinde; 
akıl sahibleri 
için elbette 
ayetler vardır. 

Kuşkusuz, göklerin 
ve yerin yaratılı-
şında ve gece ile 
gündüzün birbirini 
izlemesinde derin 
kavrayış sahipleri 
için alınacak ders-
ler vardır, 

3. 
191 ,, ونِ ,,ينِ الَذِِ ي ْذك ر  =onlar,,anarlar    

    ayakta=قِي اًما    Allah’ı=اّلَل ِ

ق ع ودًا     oturarak=و 

ع ل ىَِٰ ن وبِِهمِْ,,و  ج  =ve,,yanları,,üzerine,,yat

arken     ِون ي ت ف َكر      düşünürler=و 

ْلقِِ,,فِي خ  =yaratılışı,,üzerinde    

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve,,yerin=و 

بَن ا     Rabbimiz,,(derler)=ر 

ا ل ْقتِ ,,م  خ  =yaratmadın    ذ ا     bunu=ه َٰ

    boş,,yere=ب اِطًَلِ

ان كِ      bizi,,koru=ف ِقن ا    sen,,yücesin=س ْبح 

 ateş=النَارِِ    azabından=ع ذ ابِ 

Onlar ayakta, 
otururken ve ya-
tarken Allah´ı 
anarlar; göklerin 
ve yeryüzünün 
yaratılışı hak-
kında kafa yorar-
lar ve derler ki; 
«Ey Rabbimiz, 
sen bu evreni 
boşuna yarat-
madın, sen (böy-
le bir anlamsız-
lıktan) münez-
zehsin, bizi Ce-
hennem azabın-
dan koru! 

ayakta iken, bir ta-
raflarına yatmışken 
hep Allah'ı anarlar; 
göklerin, yerin ya-
ratılmasını düşü-
nürler: "Yâ Rab-
be'l-âlemîn! Sen 
bunu boşuna ya-
ratmış değilsin, 
iraden abesden 
münezzeh (iradeni 
abesden tenzih 
ederiz). Bizleri 
nârın azâbından 
esirge.  

Onlar ki; ayak-
ta, oturarak ve 
yanları üstü 
yatarken Al-
lah´ı anarlar, 
göklerin ve ye-
rin yaratılışını 
düşünürler. 
Rabbımız; 
Sen bunları 
boşuna ya-
ratmadın. Sen 
pak ve mü-
nezzehsin. Bi-
zi, o ateş aza-
bından koru. 

Onlar ki ayakta du-
rurken, otururken 
ve uyumak için 
uzandıklarında Al-
lah'ı anar, (ve) gök-
lerin ve yerin yara-
tılışı üzerinde ince-
den inceye düşü-
nürler: Ey Rabbi-
miz! Sen bunları(n 
hiç birini) anlamsız 
ve amaçsız yarat-
madın. Sen yüce-
likte sınırsızsın! Bi-
zi ateşin azabından 
koru! 

3. 
بَن ا.. 192 نِْ    sen=إِنَكِ     Rabbimiz=ر      birini=م 

    ateşe=النَارِ     soktun..mu=ت ْدِخلِِ

    muhakkak=ف ق دِْ

ْيت ه ِ      onu..perişan..etmişsindir=أ ْخز 

ا م      zalimlerin=ِللَظاِلِمينِ     yoktur=و 

ارِ ..ِمنِْ أ ْنص  =yardımcıları 

Ey Rabbimiz, 
sen birini Ce-
hennem´e atınca 
onu perişan 
edersin. Zalimle-
rin hiçbir yardım 
edeni yoktur. 

Yâ Rabbe'l-âlemîn! 
Sen kimi nâra so-
karsan onu rüsvay 
eder bitirirsin (Sen 
birini nâra soktun 
mu artık onu rüs-
vay ettin bitirdin). 
Ve o zâlimlerin im-
dadına gelecekler 
bulunmayacak. 

Rabbımız; 
Sen, kimi ate-
şe sokarsan; 
şüphesiz onu 
perişan eder-
sin. Zalimlerin 
hiç yardımcıla-
rı yoktur. 

Ey Rabbimiz! Kimi 
ateşe mahkum 
edersen, kuşkusuz, 
onu (bu dünyada) 
alçaltmış olursun: 
Ve bu zalimler, 
hiçbir yardımcı da 
bulamazlar. 

3. 
بَن ا,, 193     şüphesiz,,biz=إِنَن ا    Rabbimiz=ر 

ن اِديًا    işittik=س ِمْعن ا     bir,,davetçi=م 

انِِ    çağıran=ي ن اِدي يم      imana=ِلْلِ

آِمن وا,,أ نِْ =inanın,,(diyerek)    

ب ِك مِْ     Rabbinize=بِر 

نَاِ  بَن ا    hemen,,inandık=ف آم      Rabbimiz=ر 

ل ن ا,,ف اْغِفرِْ =bağışla    

    bizim,,günahlarımızı=ذ ن وب ن ا

ك ف ِرِْ ع نَا,,و  =ört    

ي ِئ اتِن ا     kötülüklerimizi=س 

فَن اوِ  ت و  =canımızı,,al     ِع     beraber=م 

ارِِ  iyilerle=اْْل ْبر 

Ey Rabbimiz, biz 
«Rabbinize ina-
nınız» diye ses-
lenen bir davet-
çinin çağrısını 
işittik ve hemen 
iman ettik. Ey 
Rabbimiz, gü-
nahlarımızı af-
feyle, kusurları-
mızı ört ve iyiler 
ile birlikte canı-
mızı al. 

Yâ Rabbe'l-âlemîn! 
Bizler yüksek sesle 
imana çağıran bir 
davetçi duyduk, 
"Rabbinize iman 
getirin!" diye nida 
ediyordu. Onun 
üzerine iman getir-
dik (hemen iman 
getirdik). Yâ Rab-
be'l-âlemîn! Sen 
günahlarımızı ba-
ğışla, kabahatleri-
mizi ört ve bizleri 
Sana ermiş kulla-
rınla beraber yanı-
na al! 

Rabbımız; 
doğrusu biz: 
Rabbınıza 
inanın, diye 
imana çağıran 
bir davetçiyi 
işittik ve ima-
na geldik. Ey 
Rabbımız; gü-
nahlarımızı 
bağışla, ku-
surlarımızı ört, 
canımızı da 
iyilerle birlikte 
al. 

Ey Rabbimiz! (Bizi) 
imana çağıran bir 
ses duyduk; 'Rab-
binize iman edin!' 
Ve böylece imana 
geldik. Ey Rabbi-
miz! Günahları-
mızdan ötürü bizi 
affet ve kötülükle-
rimizi sil; ve gerçek 
erdem sahipleri 
olarak canımızı al! 

3. 
بَن ا.. 194 آتِن ا    Rabbimiz=ر      bize..ver=و 

ا ع دْت ن ا..م  و  =vadettiğini    

س ِلكِ ..ع ل ىَِٰ ر  =elçilerine    

لِ  ت ْخِزن ا..و  =bizi..rezil,..perişan..etme    

    günü=ي ْومِ 
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ت ْخِلفِ ..لِ     zira..sen=إِنَكِ  =caymazsın    

 verdiğin..sözden=اْلِميع اد ِ

Ey Rabbimiz, 
peygamberleri-
nin ağzından 
vaad ettiklerini 
bize ver, kıyamet 
günü bizi peri-
şan etme, kuşku 
yok ki sen sö-
zünden caymaz-
sın.» 

Yâ Rabbe'l-âlemîn! 
Hakkımızda pey-
gamberlerinin lisa-
nıyla va'd buyur-
duklarını bizlere 
ihsan et! Kıyamet 
günü yüzlerimizi 
kara çıkarma! 
Mîâdından şaşmak 
şüphe yok ki Senin 
şânından değil." 

Rabbımız; bi-
ze peygam-
berlerinin va´d 
ettiklerini ver 
ve kıyamet 
günü rezil et-
me bizi. Sen, 
sözünden asla 
dönmezsin. 

Ey Rabbimiz! Elçi-
lerin vasıtasıyla 
vaad ettiğin şeyi 
bize bahşet ve Kı-
yamet Günü bizi 
mahcup etme! 
Şüphesiz, sen sö-
zünden asla cay-
mazsın! 

3. 
195 ,, ابِ  مِْ    karşılık,,verdi=ف اْست ج      onlara=ل ه 

مِْ بُّه      Ben=أ ن ِي    Rableri=ر 

أ ِضيعِ ,,لِ  =zayi,,etmeyeceğim    

لِ      hiçbir,,çalışanın=ع اِملِ     işini=ع م 

ذ ك رِ ,,ِمنِْ    sizden=ِمْنك مِْ =erkek    

ِ     veya=أ وِْ     kadın=أ ْنث ىَٰ

ك مِْ     hepiniz=ب ْعض 

ب ْعض  ِ,,ِمنِْ =birbirinizdensiniz    

وا,,ف الَِذينِ  ر  ه اج  =göç,,edenler    

وا أ ْخِرج      çıkarılanlar=و 

ِدي اِرِهمِْ,,ِمنِْ =yurtlarından    

أ وذ وا     işkence,,edilenler=و 

س بِيِلي,,فِي =benim,,yolumda    

ق ات ل وا     vuruşanlar=و 

ق تِل وا     ve,,öldürülenler=و 

نَِ     elbette,,örteceğim=ْل  ك ف ِر 

مِْ ي ِئ اتِِهمِْ    onların=ع ْنه      kötülüklerini=س 

مِْ ْل  ْدِخل نَه      ve,,onları,,sokacağım=و 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

ابًا     bir,,karşılık,,olarak=ث و 

ِعْندِِ,,ِمنِْ =katından     ِِاّلَل=Allah    

اّلَل ِ     katındadır=ِعْند ه ِ    Allah=و 

ْسنِ  ابِِ    en,,güzeli=ح   karşılıkların=الثَو 

Rabbleri onlara 
cevap verdi ki; 
«Ben birbiriniz-
den meydana 
gelmiş bir bütün 
oluşturan sizler-
den, erkek- ka-
dın, hiçbir iyi 
amel işleyenin 
emeğini boşa çı-
karmam. Buna 
göre göç edenle-
rin, yurtlarından 
sürülenlerin, be-
nim yolumda 
eziyet çekenle-
rin, savaşanların 
ve öldürülenlerin 
kusurlarını örte-
cek ve kendileri-
ni Allah tarafın-
dan verilmiş bir 
ödül olarak altla-
rından ırmaklar 
akan Cennetlere 
koyacağım. 
Ödüllerin güzeli 
yalnız Allah ka-
tındadır. 

Ettikleri niyazı ma-
budları kabul ile 
buyurdu ki: Ben 
içinizden erkek ol-
sun kadın olsun 
hiçbir hayır işleye-
nin işlediğini heder 
edecek değilim. 
Hepiniz birsiniz. 
Benim için hicret 
edenlerin, yurtla-
rından çıkarılanla-
rın, Benim yolum-
da işkenceye uğ-
rayanların, cihada 
gidenlerin ve bu 
uğurda öldürülen-
lerin günahlarını 
bağışlayacağım, 
kendilerini altından 
nehirler akan cen-
netlere koyacağım. 
Bu, onlara Al-
lah'tan mükâfat ki 
mükâfatın en gü-
zeli böyle Allah'ın 
yanında olur. 

Nihayet Rabb-
ları, onlara 
icabet etti: 
Birbirinizden 
meydana ge-
len sizlerden; 
gerek erkek 
olsun gerek 
dişi olsun, ça-
lışanın işini 
boşa çıkar-
mam. Hicret 
edenlerin, 
yurtlarından 
çıkarılanların, 
benim yolum-
da işkenceye, 
hakarete, zi-
yana uğrayan-
ların, muhare-
be edenlerin 
ve öldürülen-
lerin suçlarını 
elbette örte-
ceğim, Allah 
katından mü-
kafat olmak 
üzere; onları 
altlarından ır-
maklar akan 
cennetlere ko-
yacağım. Se-
vabın en gü-
zeli, Allah ka-
tındadır. 

Ve Rableri onların 
dualarını şöyle ce-
vaplar: İster erkek, 
ister kadın olsun, 
(Benim yolumda) 
çaba gösterenler-
den hiç kimsenin 
çabasını boşa çı-
karmayacağım: 
(çünkü) hepiniz 
birbirinizin soyun-
dan gelirsiniz. Zu-
lüm ve kötülük di-
yarından kaçanla-
ra, yurtlarından sü-
rülenlere, Benim 
yolumda eziyet çe-
kenlere ve (bu yol-
da) savaşıp öldürü-
lenlere gelince; on-
ların kötülüklerini 
mutlaka sileceğim 
ve onları, Allah'tan 
bir mükafat olarak, 
içinden ırmaklar 
akan hasbahçelere 
sokacağım: Zira 
mükafatların en 
güzeli, Allah katın-
da olanıdır. 

3. 
196 .. ي غ َرنَكِ ..لِ  =seni..aldatmasın    

    gezip..dolaşması=ت ق لُّبِ 

Kafirlerin (zevk 
içinde) diyar di-
yar gezinmeleri 
sakın seni al-
datmasın. 

Yâ Muhammed! 
Allah'ı tanımayan-
ların kazanç ile di-
yar diyar dolaşma-
ları sakın seni al-

Küfredenlerin 
diyar diyar 
dönüp dolaş-
maları sakın 
seni aldatma-

Hakikati inkara 
şartlanmış olanla-
rın yeryüzünde di-
lediklerini yapabilir 
görünmeleri, seni 
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وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerin    

دِِ..فِي اْلبَِل  =şehirlerde 

datmasın. sın. yanıltmasın: 

3. 
ت اع ,, 197     az,,bir=ق ِليلِ     bu,,geçimdir=م 

اه مِْ    sonra=ث مَِ أْو      gidecekleri,,yer=م 

نَم ِ  ه      cehennemdir=ج 

بِئْسِ      ne,,kötü,,bir=و 

اد ِ  yataktır,,orası=اْلِمه 

Sadece az bir 
hazdır bu. Sonra 
varacakları yer 
Cehennem´dir. 
Orası ne kötü bir 
barınaktır! 

Onların bu refahı 
kıymetsiz bir metâ, 
sonunda sığına-
cakları yerse ce-
hennem ki o ne kö-
tü bir döşek! 

Az bir geçim. 
Sonra vara-
cakları yer ce-
hennemdir. O 
ne kötü yatak-
tır. 

o, gelip geçici bir 
tatmin(den iba-
ret)tir, ama sonun-
da varacakları yer 
cehennemdir -o, ne 
kötü bir mesken-
dir!- 

3. 
ِكنِِ.. 198     fakat=ل َٰ

اتَق ْوا..الَِذينِ  =korkanlar..için    

مِْ بَه  مِْ    Rablerinden=ر      vardır=ل ه 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetler=ج 

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    ebedi..kalacaklar=خ      orada=فِيه 

لًِ     ağırlanacaklardır=ن ز 

ِعْندِِ..ِمنِْ =tarafından     ِِاّلَل=Allah    

ا م      bulunan..(ödüller)..ise=و 

    Allah=اّلَلِِ    yanında=ِعْند ِ

ْيرِ      daha..hayırlıdır=خ 

ارِِ  iyiler..için=ِلِْل ْبر 

Fakat Rabble-
rinden korkanlar 
için altlarından 
ırmaklar akan 
Cennetler vardır. 
Onlar Allah´ın 
konukları olarak 
orada süresiz 
kalacaklardır. Al-
lah´ın iyi kullara 
yönelik mükafatı 
daha hayırlıdır. 

Lâkin mabudlarına 
isyandan çekinen-
lere gelince (lâkin 
Allah'ın saygılı kul-
larına gelince) 
bunları da altından 
nehirler akan o 
içinde ebediyen 
kalacakları cennet-
ler, Allah'ın kendi-
lerine ikramı olarak 
bekliyor. Allah'ın 
yanında ne varsa 
sevgili kulları için o 
hayırlıdır.  

Fakat Rabbla-
rından korkan-
lar için; altla-
rından ırmak-
lar akan cen-
netler var. 
Orada temelli 
kalacaklar. Al-
lah tarafından 
ağırlanacak-
lar. Allah ka-
tında olanlar 
kendileri için 
daha hayırlı-
dır. 

Ama Rablerine 
karşı sorumlulukla-
rının bilincinde 
olanlar, içinden ır-
maklar akan has-
bahçelere kavuşa-
caklardır: Allah'tan 
ne güzel bir karşı-
lama! Ve Allah ka-
tında olan, gerçek 
erdem sahipleri için 
en hayırlı olandır. 

3. 
إِنَِ,, 199 أ ْهلِِ,,ِمنِْ    doğrusu=و  =ehlinden    

نِْ    Kitap=اْلِكت ابِِ     öyleleri,,var,,ki=ل م 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanırlar=ي ْؤِمنِ 

ا م  أ ْنِزلِ ,,و  =indirilene,,(inanırlar)    

ا    size=إِل ْيك مِْ م  أ ْنِزلِ ,,و  =indirilene    

    ve,,kendilerine=إِل ْيِهمِْ

اِشِعينِ      saygılıdırlar=خ 

ِِ     Allah’a,,karşı=ّلِلَ

ونِ ,,لِ  ي ْشت ر  =satmazlar    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

نًا     birkaç=ق ِليًَلِ     paraya=ث م 

ئِكِ  مِْ    onların,,da=أ ول َٰ     vardır=ل ه 

ه مِْ     katında=ِعْند ِ    ödülleri=أ ْجر 

ب ِِهْمِ      şüphesiz=إِنَِ    Rableri=ر 

    çabuk,,görendir=س ِريعِ     Allah=اّلَل ِ

 hesabı=اْلِحس ابِِ

Kuşkusuz kitap 
ehlinden Allah´a 
size indirilen ve 
kendilerine indi-
rilmiş olan mesa-
ja, Allah korkusu 
içinde, inanan-
lar, Allah´ın ayet-
lerini birkaç pa-
raya satmayan-
lar vardır. Bunlar 
Rabbleri katında 
ödüllerini alacak-
lardır. Hiç şüp-
hesiz Allah´ın 
hesaplaşması 
pek çabuktur. 

Şüphe yok Ehl-i Ki-
tab'ın arasında öy-
leleri var ki Allah'a 
karşı huşû içinde 
olarak Allah'a iman 
getirdikleri gibi, ge-
rek sizlere indiri-
len, gerek kendile-
rine indirilen kitap-
lara inanırlar. Al-
lah'ın âyetleri[ni] 
sefil bir menfaat 
bahasına feda et-
mezler (satmazlar / 
hasis bir menfaate 
değişmezler). İşte 
bunların ecirleri 
mabudlarının ya-
nında kendilerini 
bekliyor. Allahu 
Zülcelâl'in muha-
sebesi çok serî' ol-
duğunda şüphe 
yok.  

Ehl-i Kitab´tan 
öyleleri vardır 
ki; Allah´a, si-
ze indirlen ve 
kendilerine in-
dirilmiş olana, 
Allah´a huşu´ 
duyarak ina-
nırlar. Allah´ın 
ayetlerini az 
bir pahaya 
değişmezler. 
İşte onların 
ecirleri Rabb-
ları katındadır. 
Allah, şüphe-
siz hesabı ça-
buk görendir. 

Doğrusu, geçmiş 
vahyin mensupları 
arasında (gerçek-
ten) Allah'a iman 
edenler ve hem si-
ze hem de kendile-
rine indirilene ina-
nanlar vardır. Böy-
leleri, Allah'tan 
korkarlar, O'nun 
mesajlarını ufak bir 
kazanç için değiş-
tirmezler. Onların 
mükafatı, Rableri 
katındadır; çünkü 
Allah, hesap gör-
mede hızlıdır! 

3. 
200 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

وا     sabredin=اْصبِر 

وا ابِر  ص      sabırda..direnin=و 

ابِط وا ر  savaşa..hazırlıklı,..uyanık..bulu=و 

nun    اتَق وا     ve..korkun..ki=و 

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ    Allah’tan=اّلَل ِ

ونِ   başarıya..eresiniz=ت ْفِلح 

Ey müminler, 
sabırlı olunuz, 
sabır yarışında 
düşmanlarınızı 
geride bırakınız, 
sürekli savaşa 
hazırlıklı olunuz 
ve Allah´tan kor-
kunuz ki, kurtu-
luşa eresiniz. 

Ey iman edenler! 
Sebat edin ve se-
bat etmekte ha-
sımlarınızı geçin. 
Cihada hazır bulu-
nun ve Allah'a is-
yandan sakının ki 
felâha erebilesiniz. 

Ey iman eden-
ler; sabredin, 
sebat göste-
rin, düşmana 
karşı durun ve 
Allah´tan sa-
kının ki, felah 
bulasınız. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Zorluklara 
sabırla katlanın ve 
birbirinizle sabırda 
yarışın, (doğru ola-
nı yapmaya) her 
zaman hazır olun 
ve Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci du-
yun ki mutluluğa 
erebilesiniz! 

4. 
1 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِالنَاس=insanlar    

بَك مِ     korkun=اتَق وا     Rabbinizden=ر 

ل ق ك مِْ,,الَِذي خ  =sizi,,yaratan    

ِ,,ِمنِْ ن ْفس  =nefisten    ِ اِحد ة     bir,,tek=و 

ل قِ  خ  ا    yaratıp=و      ondan=ِمْنه 

ا ه  ْوج  ب ثَِ    eşini=ز      ve,,üreten=و 

ا الًِ    ikisinden=ِمْنه م      erkekler=ِرج 

ثِيًرا اًءِ     birçok=ك  نِس      ve,,kadınlar=و 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ    sakının=و 

ل ونِ ,,الَِذي ت س اء  =birbirinizden,,dilekte,,b

ulunduğunuz    ِِبِه=adına    

ام ِ  اْْل ْرح  ve,,akrabalık(bağlarını,,kırma=و 

k)tan    َِإِن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

ل ْيك مِْ,,ك انِ  ع  =sizin,,üzerinizde    

قِيبًا  gözetleyicidir=ر 

Ey insanlar, 
Rabbinizden 
korkunuz. Ki O 
sizi tek bir kişi-
den türetti, o tek 
kişinin eşini de 
kendi özünden 
yarattı, sonra bu 
çiftten çok sayı-
da erkek ve ka-
dın meydana ge-
tirerek yeryüzü-
ne yaydı. Karşı-
lıklı dileklerinizi 
adına bağladığı-
nız Allah´tan ve 
akrabalık bağla-
rını çiğnemekten 
sakınınız. Hiç 
kuşkusuz Allah 
sizi sürekli gö-
zetmektedir. 

Ey insanlar! Ma-
budunuz o Rab-
bü’l-âlemîn'e karşı 
gelmekten sakının 
ki sizleri, yoktan 
var ettiği ve eşini 
yine ondan vücuda 
getirdiği tek bir ki-
şiden meydana çı-
kardı. Sonra bu 
ikisinden birçok er-
kekler, kadınlar 
üretti. O Allah'a 
karşı gelmekten 
sakının ki ismine 
and veriyorsunuz 
ve o karâbet râbı-
talarını kesmekten 
korkun ki onunla 
da and veriyorsu-
nuz. Allah'ın üzeri-
nizde gözcü oldu-
ğunda şüpheniz 
olmasın. 

Ey insanlar; 
sizi bir tek ne-
fisten yaratan, 
ondan eşini 
var eden ve 
ikisinden bir 
çok erkek ve 
kadın üreten 
Rabbınızdan 
korkun. Ken-
disi adına bir-
birinizden di-
lekte bulundu-
ğunuz Al-
lah´dan kor-
kun da, akra-
balık bağını 
kesmekten 
sakının. Mu-
hakkak ki Al-
lah; sizin üze-
rinizde tam bir 
gözeticidir. 

Ey insanlar! Sizi bir 
tek can(lı)dan yara-
tan, ondan eşini 
var eden ve her 
ikisinden pek çok 
kadın ve erkek 
meydana getiren 
Rabbinize karşı so-
rumluluğunuzun bi-
lincinde olun. Ken-
disi adına birbiri-
nizden (haklarınızı) 
talep ettiğiniz Al-
lah'a karşı sorum-
luluk bilinci duyun 
ve bu akrabalık 
bağlarını gözetin. 
Şüphesiz Allah, 
üzerinizde daimi bir 
gözetleyicidir. 

4. 
آت وا.. 2 ىَِٰ    verin=و      öksüzlere=اْلي ت ام 

ال هِ  ْمِ أ ْمو  =mallarını    

لِ  ت ت ب دَل وا..و  =değiştirmeyin    

بِيثِ      pis..olanı=اْلخ 

    temiz..olanla=بِالَطي ِِبِ 

لِ  ت أْك ل وا..و  =yemeyin    

مِْ ال ه      onların..mallarını=أ ْمو 

ْمِ ..إِل ىَِٰ اِلك  أ ْمو  =sizin..mallarınıza..katarak    

وبًا..ك انِ     çünkü..bu=إِنَه ِ ح  =günahtır    

بِيًرا  büyük..bir=ك 

Yetimlere malla-
rını veriniz, temiz 
malı murdarı ile 
değiştirmeyiniz, 
onların mallarını 
kendi mallarınıza 
katarak yemeyi-
niz, çünkü bu 
büyük bir vebal-
dir. 

Yetimlere büyü-
dükleri zaman mal-
larını verin ve hiç-
bir vakit helâli ha-
rama değişmeyin. 
Sakın onların mal-
larını kendi malla-
rınıza katıp yeme-
yin ki bunun büyük 
bir günah olduğu 
meydanda. 

Yetimlere mal-
larını verin. 
Temizi murda-
ra değişmeyin. 
Onların malla-
rını kendi mal-
larınıza kata-
rak yemeyin. 
Çünkü bu, bü-
yük bir günah-
tır. 

O halde yetimlere 
mallarını verin, 
(kendi) değersiz 
malları(nızı) (onla-
ra ait) güzel şeyler 
ile değiştirmeyin ve 
onların mallarını 
kendi mallarınız ile 
birleştirerek tüket-
meyin. Bu, doğrusu 
büyük bir suçtur. 

4. 
إِنِْ,, 3     korkarsanız=ِخْفت مِْ    şayet=و 

ت ْقِسط وا,,أ لَِ =adaleti,,yerine,,getiremeyec

eğinizden    

ىَِٰ,,فِي اْلي ت ام  =öksüz(kızlar),,hakkında    

وا ا    alın=ف اْنِكح  ط ابِ ,,م  =helal,,olan    

الن ِس اءِِ,,ِمنِ     size=ل ك مِْ =kadınlardan    

ثْن ىَِٰ ثِ     ikişer=م  ث َل      üçer=و 

Eğer gözetiminiz 
altındaki yetim 
kızları ile evlen-
diğiniz takdirde 
onların haklarını 
gerektiği gibi gö-
zetemeyeceği-
nizden korkar-
sanız size nikahı 
düşen kadınlar-
dan ikisi, üçü ya 
da dördü ile ev-
lenebilirsiniz. 

Şayet yetimlerin 
haklarında âdil 
davranamayacağı-
nızdan korkarsanız 
size helâl olan ka-
dınlardan ikişer, 
üçer, dörder alın. 
Bunların da arala-
rında adalet göze-
temeyeceğinizden 
korkarsanız o za-
man bir tane alın, 
yahut cariyelerinizi 

Eğer yetim 
kızların hakla-
rını gözete-
meyeceğiniz-
den korkarsa-
nız; size helal 
olan diğer ka-
dınlardan iki-
şer, üçer ve 
dörder olmak 
üzere nikahla-
yın. Şayet ara-
larında adalet 

Eğer yetimlere kar-
şı adil davrana-
mamaktan korku-
yorsanız, o zaman, 
size helal olan (di-
ğer) kadınlardan 
biri ile evlenin -
(hatta) ikisi, üçü 
veya dördü (ile); 
ama onlara adil bir 
tarafsızlıkla mua-
mele edemeyece-
ğinizden korkarsa-
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ب اع ِ  ر      yine=ف إِنِْ    dörder=و 

    korkarsanız=ِخْفت مِْ

ت ْعِدل وا,,أ لَِ =adalet,,yapamayacağınızdan    

اِحد ةًِ     yahut=أ وِْ    bir,,tane,,alın=ف و 

ا ل ك تِْ,,م  م  =bulunan(cariye)lerle,,yetinin    

ان ك ْمِ  ِلكِ     ellerinizin,,altında=أ ْيم      budur=ذ َٰ

    en,,uygun,,olan=أ ْدن ىَِٰ

ت ع ول وا,,أ لَِ =Cevr,,(ve,,haksızlık),,etmeme

niz,,için 

Ama eğer onlar 
arasında adil 
davranamaya-
cağınızdan kor-
karsanız tek ka-
dınla evleniniz, 
ya da eliniz al-
tındaki cariye ile 
yetininiz. Haksız-
lığa düşmemeniz 
için en uygun 
hareket budur. 

alın ki haksızlığa 
kaçmamanıza bu 
daha yakındır. 

yapamayaca-
ğınızdan endi-
şe ederseniz; 
o zaman, bir 
tane. Veya 
sağ ellerinizin 
sahip oldukla-
rı. Bu adalet-
ten sapma-
manıza daha 
uygundur. 

nız, o zaman (sa-
dece) bir tane ile- 
yahut meşru şekil-
de sahip oldukları-
nız ile (evlenin). 
Bu, doğru yoldan 
sapmamanız için 
daha uygundur. 

4. 
آت وا.. 4     kadınlara=الن ِس اءِ     verin=و 

د ق اتِِهنَِ     mehirlerini=ص 

    eğer=ف إِنِْ    bir..hak..olarak=نِْحل ةًِ 

    size=ل ك مِْ    bağışlarlarsa=ِطْبنِ 

ش ْيءِ ..ع نِْ =bir..kısmını    

    ondan..(mehirden)=ِمْنه ِ

    kendi..istekleriyle=ن ْفًسا

    onu..yiyin=ف ك ل وه ِ

نِيئًا ِريئًا..ه  م  =afiyetle 

Kadınların me-
hirlerini gönül 
hoşnutluğu ile 
veriniz. Fakat 
eğer onlar me-
hirlerinin bir bö-
lümünü gönüllü 
olarak size ba-
ğışlarlar ise bu-
nu afiyetle yiyi-
niz. 

Bir de kadınlara 
mehirlerini gönül 
hoşluğu ile verin, 
şayet onlar mehir-
lerinden birazını 
kendileri isteye is-
teye sizlere bağış-
lıyorlarsa onu afi-
yetle, güzelce yer-
siniz. 

Kadınların 
mehirlerini se-
ve seve verin. 
Şayet ondan 
bir kısmını 
gönül hoşluğu 
ile size bağış-
lar iseler, onu 
afiyetle yiyin. 

Kadınlara mehirle-
rini hiçbir karşılık 
beklemeden verin; 
ama eğer onlar, 
kendi rızalarıyla bir 
kısmını size bıra-
kırlarsa ondan 
hoşnutluk ve gönül 
rahatlığıyla fayda-
lanın. 

4. 
5 ,, لِ  ت ْؤت وا,,و  =vermeyin    

اءِ      aklı,,ermezlere=السُّف ه 

ال ك مِ      mallarınızı=أ ْمو 

ع لِ ,,الَتِي ج  =yaptığı    ِ اّلَل=Allah’ın    

    geçim,,kaynağı=قِي اًما    sizin,,için=ل ك مِْ

ق وه مِْ اْرز      onları,,besleyin=و 

ا اْكس وه مِْ    o,,mallarla=فِيه      giydirin=و 

ق ول وا مِْ    ve,,söyleyin=و      onlara=ل ه 

وفًا    söz=ق ْولًِ ْعر   güzel=م 

Allah´ın, sizi ba-
şına diktiği mal-
ları aptalların 
(aklî dengesi ye-
rinde olmayanla-
rın) ellerine ver-
meyiniz. Fakat 
onları bu mallar-
dan besleyiniz, 
giydiriniz ve 
kendilerine güzel 
söz söyleyiniz. 

Ey veliler! Allah'ın 
sizler için hayat 
olmasını dilediği 
mallarınızı sakın 
sefihlere vermeyin 
ve bunların birike-
ceği kazançtan ye-
timleri hem doyu-
run, hem giydirin 
ve kendilerine ileri-
si için tatlı sözler 
söyleyin. 

Allah´ın sizi 
başına diktiği 
mallarınızı be-
yinsizlere 
vermeyin. 
Kendileribi 
bunların geliri 
ile rızıklandırıp 
giydirin ve on-
lara güzel söz 
söyleyin. 

Allah'ın koruyası-
nız diye sizin so-
rumluluğunuza bı-
raktığı malları mu-
hakeme yeteneği 
zayıf kimselere 
emanet etmeyin; 
ama bu mallarla 
onların geçimlerini 
karşılayın, onları 
giydirin ve onlarla 
nazik bir şekilde 
konuşun. 

4. 
اْبت ل وا.. 6 ىَِٰ    deneyin=و      öksüzleri=اْلي ت ام 

تَىَِٰ ب ل غ وا..إِذ ا    kadar=ح  =varıncaya    

    eğer=ف إِنِْ    nikah..çağına=الن ِك احِ 

مِْ    görürseniz=آن ْست مِْ     onlarda=ِمْنه 

ْشدًا     verin=ف اْدف ع وا    bir..olgunluk=ر 

ْمِ     kendilerine=إِل ْيِهمِْ ال ه      mallarını=أ ْمو 

لِ  ت أْك ل وه ا..و  =yemeğe..kalkmayın    

افًا بِد اًرا    israf..ile=إِْسر      tez..elden=و 

واِ ي ْكب ِ..أ نِْ ر  =büyüyüp..(geri..alacaklar)..diy

e    ِْن م      olan=ك انِ     kimse=و 

نِيًّا     çekinsin=ف ْلي ْست ْعِفْف ِ    zengin=غ 

نِْ م      olan=ك انِ     kimse..de=و 

    yesin=ف ْلي أْك لِْ    yoksul=ف ِقيًرا

وِف ِ ْعر      uygun..şekilde=بِاْلم 

ت مِْد ف عِْ    zaman..da=ف إِذ ا =geri..verdiğiniz    

مِْ    onlara=إِل ْيِهمِْ ال ه      mallarını=أ ْمو 

    şahid..bulundurun=ف أ ْشِهد وا

ل ْيِهْمِ  ك ف ىَِٰ    yanlarında=ع      yeter=و 

ِسيبًا    Allah=بِاّلَلِِ  hesapçı..olarak..da=ح 

Yetimleri evlen-
me çağına gele-
ne kadar dene-
yiniz. Eğer ol-
gunlaştıklarını 
görürseniz he-
men mallarını 
kendilerine tes-
lim ediniz. Ye-
timler büyüyecek 
endişesi ile bu 
malları savur-
ganca yemeyi-
niz. Zengin veli-
ler bu mallara 
hiç el sürmesin. 
Fakir veliler ise 
bu malların ge-
leneklere uygun 
düşecek kadarı-
nı yesin. Yetim-
lere mallarını 
teslim ederken 
yanınızda şahit 
bulundurunuz. 
Gerçi hesap 
sorma merci ola-
rak Allah yeterli-
dir. 

Evlenme çağına 
gelmelerine kadar 
yetimlerin hâlini 
daima gözden ge-
çirin. Rüşdü bul-
duklarını anladığı-
nız gibi mallarını 
kendilerine verin. 
Hem sakın büyü-
yecekler de elleri-
ne alacaklar diye 
bu malları hakkınız 
yokken bir an ev-
vel yemeye bak-
mayın. Velilerden 
kimin ihtiyacı yok-
sa tamamiyle tok 
gözlü kalsın, kim 
muhtaç ise o da 
ancak ihtiyacı ka-
dar bir şey yesin. 
Hem mallarını 
kendilerine verdi-
ğiniz zaman şahit 
bulundurun. Hesa-
bınızı doğru tut-
manız için Allah'ın 
harekâtınızı hesa-
ba çekmekte ol-
ması elverir. 

Öksüzleri ev-
lenme çağına 
gelene kadar 
deneyin. O 
vakit kendile-
rinde bir ol-
gunlaşma gö-
rürseniz; mal-
larını kendile-
rine teslim 
edin. Büyüye-
cekler de geri 
alacaklar diye 
onları israf 
edip de tez el-
den yemeyin. 
Zengin olan 
sakınsın. Fakir 
olan da uygun 
bir şekilde ye-
sin. Mallarını 
kendilerine 
verdiğinizde 
yanlarında 
şahid bulun-
durun. Hesab 
sorucu olarak 
Allah kafidir. 

(Sorumluluğunuz 
altındaki) yetimleri 
evlenebilecekleri 
yaşa gelinceye ka-
dar deneyin; sonra 
aklen olgunlaştıkla-
rını tesbit ederse-
niz, mallarını onla-
ra iade edin; (sa-
kın,) onlar büyü-
meden önce, ace-
leyle ve müsrifçe 
harcayarak malla-
rını tüketmeyin. 
Zengin olan kimse-
yi (vesayeti altın-
dakinin malından) 
tamamen uzak tu-
tun. Fakiri ise on-
dan uygun bir şe-
kilde istifade ettirin. 
Mallarını kendileri-
ne teslim ettiğiniz-
de, onlar adına şa-
hitler bulundurun 
ve (unutmayın ki) 
nihai hesap sorucu 
olarak Allah kafidir. 

4. 
الِِ,, 7 ج      erkeklere=ِللر ِ

    pay,,vardır=ن ِصيبِ 

كِ ,,ِمَما ت ر  =geriye,,bıraktıklarından    

اِلد انِِ     ana,,babanın=اْلو 

ب ونِ  اْْل ْقر      ve,,akrabanın=و 

ِللن ِس اءِِ     kadınlara,,da=و 

    pay,,vardır=ن ِصيبِ 

كِ ,,ِمَما ت ر  =geriye,,bıraktıklarından    

اِلد انِِ     ana,,babanın=اْلو 

ب ونِ  اْْل ْقر      gerek=ِمَما    ve,,akrabanın=و 

ِمْنه ِ,,ق لَِ =azından    ِْأ و=gerek    

ث ر ِ      bir,,hisse=ن ِصيبًا    çoğundan=ك 

وًضا ْفر   ayrılmıştır=م 

Ana- babanın ve 
yakın akrabala-
rın bıraktıkları 
mirasta erkekle-
rin payı olduğu 
gibi kadınların 
da payı vardır. 
Bu miras ister 
az, ister çok ol-
sun, onda erke-
ğin ve kadının 
belirlenmiş pay-
ları vardır. 

Ana baba ile yakın 
hısımlar ne bırak-
mışlarsa ondan er-
keklerin payı var. 
Ana baba ile yakın 
hısımlar az olmuş 
çok olmuş ne bı-
rakmışlarsa ondan 
kadınların da payı 
var. 

Ana-babanın 
ve yakınların 
bıraktıklarında 
erkeklere bir 
pay vardır. 
Ana-babanın 
ve yakınların 
bıraktıklarında 
kadınlara da 
bir pay vardır. 
Bunlar; az ve-
ya çok farz kı-
lındığı şekilde 
bir paydır. 

Ebeveynin ve ak-
rabanın geride bı-
raktıklarından er-
kekler bir pay ala-
caklardır. Ebevey-
nin ve akrabanın 
bıraktığında, ister 
az ister çok olsun, 
kadınların da bir 
payı olacaktır; (Al-
lah tarafından) ta-
yin edilen bir pay-
dır bu! 

4. 
8 .. إِذ ا رِ ..و  ض  ح  =hazır..bulunursa    

ة ِ     taksim(in)de..(miras)=اْلِقْسم 

اْلق ْرب ىَِٰ..أ ول و =akrabalar    

ىَِٰ اْلي ت ام      öksüzler=و 

س اِكينِ  اْلم      yoksullar..da=و 

ق وه مِْ     onları..da..rızıklandırın=ف اْرز 

ق ول وا    ondan=ِمْنه ِ     ve..söyleyin=و 

مِْ     söz=ق ْولًِ    onlara=ل ه 

وفًا ْعر   güzel=م 

Eğer miras bölü-
şümü sırasında 
pay sahibi olma-
yan uzak akra-
balar, yetimler 
ve yoksullar ha-
zır bulunursa on-
lara da bir şeyler 
veriniz ve kendi-
lerine gönül alıcı 
sözler söyleyiniz. 

Her iki tarafa ve-
rilmesi farz olan bir 
pay miras taksim 
olunurken uzak hı-
sımlarla yetimler 
ve bîçâreler de bu-
lunuyorlarsa hem 
kendilerine ondan 
biraz bir şey verin, 
hem gönüllerini 
alacak sözler söy-
leyin. 

Miras taksim 
olunurken; ya-
kınlar, yetimler 
ve miskinler 
de hazır bulu-
nursa, onları 
da rızıklandı-
rın. Hem de 
güzel söz söy-
leyin. 

(Mirasın) bölüştü-
rülmesi sırasında 
(öteki) akrabalar, 
yetimler ve muh-
taçlar hazır bulun-
duklarında, onlara 
geçinmeleri için bir 
kısmını ayırın ve 
onlarla nazik bir 
şekilde konuşun. 

4. 
9 ,, ْلي ْخشِ  الَِذينِ ,,و  =endişe,,edecek,,olanlar    

ك وا    takdirde=ل وِْ     bıraktıkları=ت ر 

ْلِفِهمِْ,,ِمنِْ خ  =geriye    ِِ يَةًِذ ر =çocuklar    

اف وا    zayıf=ِضع افًا     çekinsinler=خ 

ل ْيِهمِْ     onların,,durumundan=ع 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korksunlar=ف ْلي تَق وا

ْلي ق ول وا     söz=ق ْولًِ    ve,,söylesinler=و 

Arkalarında güç-
süz çocuklar bı-
rakıp ölecek ol-
salar çocukları-
nın hali nice olur 
diye kaygı du-
yanlar yetimlere 
haksızlık etmek-
ten korksunlar, 
Allah´tan sakın-
sınlar ve doğru 
konuşsunlar. 

Evet, vasîleri ol-
dukları yetimler 
hesabına da kork-
malı. O kimseler ki 
şayet arkalarında 
henüz başlarını 
kurtarmaktan âciz 
bir zürriyet bıraka-
caklarını görselerdi 
perişan olacaklar 
diye korkacaklardı. 
Onun için Allah'tan 
korksunlar ve ağır-
başlı sözler söyle-
sinler. 

Arkalarında 
küçük ve aciz 
çocuklar bı-
raktıkları tak-
dirde, onlar 
için endişe 
edecek olan-
lar, haksızlık-
tan çekinsin-
ler, Allah´tan 
sakınsınlar ve 
sözü de dos-
doğru söyle-
sinler. 

Ve onlar, (o kanuni 
mirasçılar) (Al-
lah'tan) korksunlar; 
eğer kendileri arka-
larında kendi hak-
larını koruyamaya-
cak durumda olan 
çocuklar bıraksa-
lardı onlar için mut-
laka endişe duyar-
lardı; işte böyleleri, 
Allah'a karşı so-
rumluluklarının bi-
lincinde olsunlar ve 
(yoksulların hakları 
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 doğru=س ِديدًا
konusunda) dürüst 
ve insaflı olan ney-
se onu dile getir-
sinler. 

4. 
    şüphesiz=إِنَِ.. 10

ي أْك ل ونِ ..الَِذينِ  =yiyenler    

الِ  ىَِٰ    mallarını=أ ْمو      öksüzlerin=اْلي ت ام 

ا    zulüm..ile=ظ ْلًما     doğrusu=إِنَم 

    koymaktadırlar=ي أْك ل ونِ 

ب ط ونِِهمِْ..فِي =karınlarına    

    sadece..ateş=ن اًراِ 

س ي ْصل ْونِ      ve..gireceklerdir=و 

 çılgın..bir..ateşe=س ِعيًرا

Yetimlerin malla-
rını haksız bi-
çimde yiyenler, 
midelerini ateşle 
doldurmaktan 
başka birşey 
yapmıyorlar. Za-
ten kudurmuş 
alevlerin içine 
atılacaklardır. 

Yetimlerin malları-
nı haksız yere yi-
yenler bilsinler ki: 
Karınları dolusu 
ateş yiyorlar, baş-
ka bir şey değil ve 
sonra ateşe gire-
cekler. 

Yetimlerin 
mallarını zul-
men yiyenler; 
karınlarına 
sadece ateş 
doldurmuş 
olurlar. Zaten 
onlar çılgın bir 
ateşe girecek-
lerdir. 

Yetimlerin mallarını 
günahkarca yiyip 
bitirenler, sadece 
karınlarını ateşle 
doldurmuş olurlar. 
Çünkü (öteki dün-
yada) yakıcı bir 
ateşe mahkum 
olacaklar. 

4. 
11 ,, يك مِ ي وِصِ =size,,tavsiye,,eder    ِ اّلَل=Allah    

ْمِ ,,فِي ِدك  أ ْول  =çocuklarınız(ın,,alacağı,,mi

ras),,hakkında    ِِِللذَك ر=erkeğe    

ظ ِِ    kadar=ِمثْلِ      payı=ح 

    eğer=ف إِنِْ    iki,,kadının=اْْل ْنث ي ْيِنِ 

    fazla=ف ْوقِ     kadın=نِس اءًِ    iseler=ك نَِ

    onlarındır=ف ل ه نَِ    ikiden=اثْن ت ْينِِ

ا    üçte,,ikisi=ث ل ث ا ك ِ ,,م  ت ر  =bıraktığının    

إِنِْ     ise=ك ان تِْ    eğer,,(çocuk)=و 

اِحد ةًِ ا    yalnız,,bir,,kadın=و      onundur=ف ل ه 

    yarısı,,(mirasın)=الن ِْصف  ِ

ْيهِِ ِْل ب و      her=ِلك ل ِِ    ana,,babasından=و 

اِحدِ  ا    birinin=و      vardır=ِمْنه م 

    altıda,,bir,,hissesi=السُّد سِ 

كِ ,,ِمَما ت ر  =bıraktığı,,mirasta    ِْإِن=eğer    

    onun,,(ölenin)=ل ه ِ    varsa=ك انِ 

ل د ِ      eğer=ف إِنِْ    çocuğu=و 

ي ك نِْ,,ل مِْ =yok,,da    ِ ل ه=onun    

ل د ِ     çocuğu=و 

ِرث ه ِ و      ona,,varis,,oluyorsa=و 

اه ِ     ana,,babası=أ ب و 

هِِ     anasına,,düşer=ف ِِل م ِ
    üçte,,bir=الثُّل ث ِ 

    onun=ل ه ِ    varsa=ك انِ     eğer=ف إِنِْ

ة ِ هِِ    kardeşleri=إِْخو      anasının,,payı=ف ِِل م ِ

    altıda,,birdir=السُّد س  ِ

ْعدِِب ِ,,ِمنِْ =(bu,,hükümler),,sonradır    

ِصيَةِ      vasiyetten=و 

ا,,ي وِصي بِه  =yapacağı    ِْأ و=ya,,da    

ك مِْ    borcundan=د ْين ِ      babalarınız=آب اؤ 

ك مِْ أ ْبن اؤ      ve,,oğullarınızdan=و 

ونِ ,,لِ  ت ْدر  =bilmezsiniz    

مِْ     hangisinin=أ يُّه 

بِ      size=ل ك مِْ    daha,,yakın,,olduğunu=أ ْقر 

    fayda,,bakımından=ن ْفعًاِ 

ةًِ     bunlar,,koyulmuş,,haklardır=ف ِريض 

اّلَلِِ ,,ِمنِ  =Allah,,tarafından    َِإِن=şüphesiz    

ِليًما,,ك انِ     Allah=اّلَل ِ ع  =bilendir    

ِكيًما  hikmet,,sahibidir=ح 

Çocuklarınızın 
mirastaki duru-
mu hakkında Al-
lah size şöyle 
ferman buyuru-
yor: Erkeğe iki 
dişinin hissesi 
kadardır. Eğer 
kadınlar ikinin 
üstünde ise bı-
rakılan malların 
üçte ikisi onla-
rındır. Şayet tek 
ise yarısı onun-
dur. Ölenin ço-
cuğu varsa, ana 
ve babadan her 
birine bırakılan 
malın altıda biri. 
Çocuğu olmayıp 
da ona ana ve 
babası mirasçı 
olduysa üçte biri 
anasınındır. 
Kardeşleri varsa 
o vakit altıda biri 
anasınındır. Bu 
hükümler, ölenin 
borcu ödenip, 
yaptığı vasiyetler 
yerine getirildik-
ten sonradır. Siz, 
babalarınızdan 
ve oğullarınız-
dan hangisinin 
size fayda bakı-
mından daha 
yakın olduğunu 
bilmezsiniz. Bun-
lar, Allah’tan bi-
rer farizadır. 
Doğrusu Allah; 
hakkıyla bilen ve 
Hakim olandır. 

Allah çocuklarınıza 
kalacak mirası siz-
lere gösteriyor: Er-
keğe iki kadının 
alacağı kadar pay 
düşer, şayet ço-
cuklar hepsi kadın 
olmak üzere ikiden 
ziyade iseler ken-
dilerine ölenin bı-
raktığından üçte 
ikisi düşer. Eğer 
çocuk tek bir kızsa 
o zaman ona yarısı 
düşer. Ölenin ana-
sına, babasına da 
şayet kendisinin 
çocuğu varsa, bı-
raktığından altıda 
biri düşer, çocuğu 
yok da anası ba-
bası vâris oluyorsa 
anasına bıraktı-
ğından üçte bir dü-
şer. Eğer ölenin 
kardeşleri de varsa 
o vakit ettiği vasi-
yetin ifasından ya-
hut borcunun eda-
sından sonra ana-
sına altıda bir dü-
şer. Babalarınız, 
oğullarınız nâfi ol-
mak itibariyle sizle-
re hangileri daha 
yakındır bilemez-
siniz de onun için 
Allah bunları üze-
rinize farz buyuru-
yor. Allah'ın alîm 
olduğunda, hakîm 
olduğunda şüphe 
yok. 

Çocuklarınızın 
mirastaki du-
rumu hakkın-
da Allah, size 
şöyle emir bu-
yuruyor: Erke-
ğe iki dişinin 
hissesi kadar-
dır. Eğer ka-
dınlar ikinin 
üstünde ise; 
bırakılan mal-
ların üçte ikisi 
onlarındır. Şa-
yet kız tek ise, 
yarısı onun-
dur. Ölenin 
çocuğu varsa; 
ana ve baba-
dan herbirine 
bırakılan ma-
lın altıda biri; 
çocuğu olma-
yıp da ona 
ana ve babası 
mirasçı olduy-
sa; üçte biri, 
anasınındır. 
Kardeşleri 
varsa; o vakit, 
altıda bir ana-
sınındır. Bu 
hükümler öle-
nin borcu 
ödenip yaptığı 
vassiyetler ye-
rine getirildik-
ten sonradır. 
Babalarınız ve 
oğullarınızdan 
hangisinin 
fayda bakı-
mından size 
daha yakın ol-
duğunu bil-
mezsiniz. Al-
lah´tan bir fa-
riza olarak. 
Doğrusu Al-
lah; Alim, Ha-
kim olandır. 

Çocuklarınız(ın va-
risliği) konusunda 
Allah size (şunu) 
emreder: Erkek, iki 
kadının hissesine 
eşit (bir miktar) 
alacaktır; ama iki-
den fazla kadın 
varsa, onlara, 
(ebeveynlerinin) 
geride bıraktıkları-
nın üçte ikisi veri-
lecektir; sadece bir 
tane varsa, onun 
yarısını alacaktır. 
(Ölenin) anne-
babasına gelince, 
geride bir çocuk bı-
rakması durumun-
da, her biri tereke-
nin altıda birini ala-
caktır; ama hiç ço-
cuk bırakmamışsa 
ve anne-babası 
onun (tek) mirasçı-
sı ise, annesi üçte 
birini alacaktır; 
eğer (ölenin) erkek 
ve kız kardeşleri 
varsa, o zaman 
annesine, yapmış 
olduğu herhangi bir 
vasiyeti veya 
(ödemek zorunda 
olduğu) borcu dü-
şüldükten sonra 
(terekenin) altıda 
biri verilecektir. 
Anne-babalarınıza 
ve çocuklarınıza 
gelince, hangisinin 
sizin bırakacağınız 
fayda ve imkanlara 
daha layık olduğu-
nu bilemezsiniz. 
(İşte bu nedenledir) 
Allah'tan gelen 
emirler... Şüphesiz 
Allah her şeyi bi-
lendir, hikmet sahi-
bidir. 

4. 
ل ك مِْ.. 12     yarısı=نِْصفِ     sizindir=و 

ا كِ ..م  ت ر  =bıraktıkları..mirasın    

ك مِْ اج      eğer=إِنِْ    eşlerinizin=أ ْزو 

ي ك نِْ..ل مِْ =yoksa    َِل ه ن=onların    

ل د ِ      eğer=ف إِنِْ    çocukları=و 

ل ه نَِ..ك انِ  =varsa    ِ ل د     çocukları=و 

ب عِ     sizindir=ف ل ك مِ      dörtte..biri=الرُّ

ْكن ِ ..ِمَما ت ر  =bıraktıklarının    

دِِب عِْ..ِمنِْ =sonra     ِِصيَة     vasiyetten=و 

ا..ي وِصينِ  بِه  =yapacakları    ِْأ و=veya    

ل ه نَِ    borçtan=د ْين ِ      onlarındır=و 

ب عِ      dörtte..biri=الرُّ

ْكت مِْ..ِمَما ت ر  =bıraktığınızın    ِْإِن=eğer    

ي ك نِْ..ل مِْ =yoksa    ِْل ك م=sizin..de    

ل د ِ      eğer=ف إِنِْ    çocuğunuz=و 

    sizin=ل ك مِْ    varsa=ك انِ 

ل د ِ     onlarındır=ف ل ه نَِ    çocuğunuz=و 

نِ      sekizde..biri=الثُّم 

ْكت ْمِ ..ِمَما ت ر  =bıraktığınızın    

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra     ِِصيَة     vasiyet=و 

ا..ت وص ونِ  بِه  =yapacağınız    ِْأ و=veya    

إِنِْ    borçtan=د ْين ِ      ise=ك انِ     eğer=و 

لِ  ج  ثِ     erkeğin=ر      miras..bırakan=ي ور 

ل ةًِ     evladı..ve..ana..babası..olmayıp=ك َل 

أ ة ِ    veya=أ وِِ ل ه ِ    kadının=اْمر      varsa=و 

    veya=أ وِْ    bir..erkek=أ خِ 

    her=ف ِلك ل ِِ    bir..kız..kardeşi=أ ْختِ 

اِحدِ  ا    birine=و      onlardan=ِمْنه م 

Karılarınızın ço-
cukları yoksa ge-
riye bıraktıkları-
nın yarısı sizin-
dir. Çocukları 
varsa bıraktıkla-
rının dörtte biri 
sizindir. Bunlar 
yaptıkları vasiyet 
ve borç ödendik-
ten sonradır. Si-
zin çocuğunuz 
yoksa bıraktıkla-
rınızın dörtte biri 
karılarınızındır. 
Şayet çocuğu-
nuz varsa bırak-
tıklarınızın se-
kizde biri onla-
rındır. Ancak bu, 
yaptığınızı vasi-
yet ve borç 
ödendikten son-
radır. Eğer mira-
sı aranan erkek 
veya kadın ço-
cuğu ve babası 
olmayan bir kim-
se olur da onun 
erkek veya kız 
kardeşi bulunur-
sa bunların her 
birine altıda bir 
düşer. Eğer on-
lar ikiden çoksa-
lar zarara uğra-
tılmaksızın üçte 
birine ortak olur-
lar. Bunlar yap-
tıkları vasiyet ve 
borcu ödendik-
ten sonradır. 
Bunlar, Allah’tan 
bir vasiyet ve 
emirdir. Ve Al-
lah, Alim’dir, Ha-
lim’dir. 

Haremlerinizin bı-
raktıklarından, et-
tikleri vasiyet yeri-
ne getirildikten ya-
hut borçları veril-
dikten sonra ço-
cukları olmadığı 
takdirde sizlere ya-
rısı düşer; çocukla-
rı varsa o zaman 
sizlere dörtte biri 
düşer. Sizin bırak-
tığınızdan da etti-
ğiniz vasiyet yerine 
getirildikten yahut 
borcunuz verildik-
ten sonra ne kalır-
sa çocuğunuz ol-
madığı takdirde 
onlara dörtte biri 
düşer. Miras bıra-
kan erkeğin yahut 
kadının ne çocuğu 
ne babası yok da 
kardeşi yahut 
hemşiresi varsa o 
mirastan ızrar dü-
şüncesi olmaksızın 
edilen vasiyet yeri-
ne getirildikten 
sonra yahut borç-
lar verildikten son-
ra her birine altıda 
biri düşer. Eğer 
bundan ziyade ise-
ler o zaman hepsi 
üçte bir üzerinden 
ortak olurlar. Allah 
bunları sizlere emir 
buyuruyor. Allah'ın 
ilmine had, hilmine 
pâyân yok. 

Çocukları 
yoksa; eşleri-
nizin geriye bı-
raktıklarının 
yarısı, sizindir. 
Çocukları var-
sa; bıraktıkla-
rının dörtte bi-
ri, sizindir. 
Bunlar; yaptık-
ları vasiyyet 
ve borç öden-
dikten sonra-
dır. Çocuğu-
nuz yoksa; si-
zin bıraktıkla-
rınızın dörtte 
biri, eşlerini-
zindir. Şayet 
çocuğunuz 
varsa; bırak-
tıklarınızın se-
kizde biri, on-
larındır. Ancak 
bu; yaptığınız 
vasiyyet ve 
borç ödendik-
ten sonradır. 
Eğer miras bı-
rakan erkek 
veya kadın 
çocuğu ve 
ana-babası 
olmayan bir 
kimse olur da 
bir erkek veya 
bir kız kardeşi 
bulunursa; 
bunlardan 
herbirine, altı-
da bir düşer. 
Eğer onlar 
bundan çok-
salar; zarara 
uğratılmaksı-
zın üçte birine 
ortak olurlar. 
Bunlar; yaptık-
ları vasiyyet 
ve borç öden-
dikten sonra-
dır. Allah´tan 
bir vasiyyet 
olarak, Allah; 

Çocukları olmayan 
kadınlarınızın tere-
kelerinin yarısı si-
zin olacaktır; ama 
bir çocuk bıraktı-
larsa, yapmış ol-
dukları vasiyet ve-
ya (ödemek zorun-
da oldukları) borç-
ları (düşüldük)ten 
sonra terekelerinin 
dörtte-birini ala-
caksınız. Eğer ço-
cuğunuz yoksa, dul 
zevceleriniz, tere-
kenizin dörtte-birini 
alacaktır; ama eğer 
geride çocuğunuz 
varsa, yapmış ol-
duğunuz vasiyet 
veya (ödemek zo-
runda olduğunuz) 
borçlar düşüldük-
ten sonra terekeni-
zin sekizde-birine 
sahip olacaklardır. 
Eğer kadın veya 
erkek, birinci dere-
ceden bir mirasçı-
ya sahip değilse, 
ama bir erkek veya 
kız kardeşi varsa, 
bunların her birine 
altıda-bir düşer; 
ama ikiden fazla 
kişi varsa, o za-
man, yapılmış olan 
vasiyetler veya 
(ödenmekle yü-
kümlü olunan) 
borçlar (düşül-
dük)ten sonra (ka-
lan mirasın) üçte-
birini alacaklardır. 
Bu her iki durumda 
da (mirasçılar) bir 
zarara uğratılma-
malıdır. (Bu), Al-
lah'ın bir emri(dir); 
ve Allah, her şeyi 
bilendir, halimdir. 
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    eğer=ف إِنِْ    altıda..bir..düşer=السُّد س  ِ

    fazla=أ ْكث رِ     iseler=ك ان وا

ِلكِ ..ِمنِْ ذ َٰ =bundan    ِْم     onlar=ف ه 

ك اءِ      ortaktırlar=ش ر 

الثُّل ِثِ ..فِي =üçte..bire    

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonradır     ِِصيَة     vasiyetten=و 

ىَِٰ ا..ي وص  بِه  =yapılan    ِْأ و=veya    

ْيرِ     borçtan=د ْينِ      olmayan=غ 

ار  ِ  ض  ِصيَةًِ    zarar..verici=م      vasiyettir=و 

اّلَلِِ ..ِمنِ  =Allah’tan    ِ اّلَل     Allah=و 

ِليمِ  ِليمِ     bilendir=ع   halimdir=ح 

Alim´dir, Ha-
lim´dir. 

4. 
13 ,, د ود ِ    bunlar=تِْلكِ      sınırlarıdır=ح 

نِْ    Allah’ın=اّلَلِِ  م      kim=و 

    Allah’a=اّلَل ِ    itaat,,ederse=ي ِطعِِ

س ول ه ِ ر      ve,,Elçisine=و 

    sokar,,(Allah,,onu)=ي ْدِخْله ِ

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ      sürekli,,kalacakları=خ 

اِ  ِلكِ     içinde=فِيه  ذ َٰ     işte,,budur=و 

 büyük=اْلع ِظيمِ     başarı=اْلف ْوزِ 

Bunlar Allah´ın 
koyduğu sınır-
lardır. Kim Al-
lah´a ve Pey-
gamber´e itaat 
ederse Allah on-
ları içinde ebedi 
olarak kalacakla-
rı, altlarından ır-
maklar akan 
Cennetlere yer-
leştirir. İşte bü-
yük kurtuluş, bü-
yük başarı bu-
dur. 

İşte şu ahkâm-ı 
ilâhî, Allah'ın sizler 
için çizdiği hududu. 
Allah kendisine ve 
Peygamberine it-
aat edenleri o için-
de ebediyen kala-
cakları altından ır-
maklar akan cen-
nete koyacak ki 
azîm olan necat iş-
te budur. 

İşte bunlar; Al-
lah´ın hudu-
dudur. Kim, 
Allah´a ve 
O´nun elçisine 
itaat ederse; 
Allah onu, al-
tından ırmak-
lar akan cen-
netlere koya-
caktır. İşte bu; 
en büyük kur-
tuluştur. 

Bunlar Allah tara-
fından konulan sı-
nırlardır. Kim Al-
lah'a ve Elçisi'ne 
tabi olursa, Allah 
onu, mesken ola-
rak içinden ırmak-
lar akan hasbahçe-
lere koyacaktır; bu 
büyük bir mazhari-
yettir. 

4. 
نِْ.. 14 م      karşı..gelir=ي ْعِصِ    kim..de=و 

س ول ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ ر      ve..Elçisi’ne=و 

ي ت ع دَِ     aşarsa=و 

د ود ه ِ     O’nun..sınırlarını=ح 

    ateşe=ن اًرا    sokar..(Allah..onu)=ي ْدِخْله ِ

اِلدًا ا    sürekli..kalacağı=خ      içinde=فِيه 

ل ه ِ     bir..azab=ع ذ ابِ     onun..için..vardır=و 

ِهينِ   alçaltıcı=م 

Buna karşılık 
kim Allah´a ve 
Peygamber´e 
karşı gelir, 
O´nun çizdiği sı-
nırları aşarsa Al-
lah onu, içinde 
ebedi olarak 
kalmak üzere 
Cehennem´e 
atar. Onun için 
onur kırıcı bir 
azap vardır. 

Kim Allah ile Pey-
gamberine karşı 
gelir, Allah'ın çiz-
diği ahkâmın hu-
dudunu aşarsa 
onu ebediyen ka-
lacağı nâra sokar; 
uğrayanı zelîl edici 
bir azap ise baş-
kaca onu bekle-
mekte. 

Kim de Allah´a 
ve O´nun elçi-
sine isyan 
eder de hudu-
du aşarsa, 
onu da içinde 
temelli kalmak 
üzere ateşe 
sokar. Hor ve 
hakir edici bir 
azab vardır 
onun için. 

Kim de Allah'a ve 
Elçisi'ne isyan eder 
ve O'nun (koydu-
ğu) sınırları ihlal 
ederse, onu içinde 
yerleşip kalacağı 
ateşe atacaktır; ve 
onu alçaltıcı bir 
azap beklemekte-
dir. 

4. 
الََلتِي,, 15     gelince=ي أْتِينِ     yapanlara=و 

    fuhuş=اْلف اِحش ة ِ

نِس ائِك مِْ,,ِمنِْ =kadınlarınızdan    

    şahid,,getirin=ف اْست ْشِهد وا

ل ْيِهنَِ     dört=أ ْرب ع ةًِ    karşı=ع 

ْمِ      eğer=ف إِنِْ    içinizden=ِمْنك 

    onlar,,şahidlik,,ederlerse=ش ِهد وا

    tutun,,(dışarı,,çıkarmayın)=ف أ ْمِسك وه نَِ

اْلب ي وتِِ,,فِي =evlerde    َِٰتَى     kadar=ح 

فَاه نَِي ِ ت و  =o,,kadınları,,alıncaya    

ْوتِ      ya,,da=أ وِْ    ölüm=اْلم 

    Allah=اّلَل ِ    gösterinceye=ي ْجع لِ 

 bir,,yol=س بِيًَلِ    onların,,yararına=ل ه نَِ

Zina suçu işle-
yen kadınlarını-
zın aleyhinde 
dört kişinin şahit-
liklerine başvu-
runuz. Eğer dört 
kişi aleyhte şa-
hitlik ederse o 
kadınları, ölün-
ceye kadar ya 
da Allah kendile-
ri hakkında baş-
ka bir yol göste-
rinceye kadar 
evlerinizden dı-
şarı salmayınız. 

Kadınlarınızdan 
fuhşu irtikâb eden-
lerin aleyhine siz-
lerden dört şahit 
getirin, eğer şeha-
det ederlerse ölüm 
kendilerini alıp gö-
türünceye kadar 
yahut Allah kendi-
lerine bir yol açın-
caya kadar evler-
den dışarı bırak-
mayın. 

Kadınlarınız-
dan fuhuş ya-
panlara karşı, 
içinizden dört 
şahid getirin. 
Onlar şehadet 
ederlerse; 
ölünceye veya 
Allah onlara 
bir yol göste-
rinceye kadar 
evlerde tutun. 

Hayasızca davra-
nışlarda bulunan 
kadınlarınıza gelin-
ce, aranızdan onla-
rın işlediği suça 
şahit olan dört kişi 
çağırın; bunlar 
onun için şahitlik 
yaparlarsa, suçlu 
kadınları ölüm alıp 
götürünceye yahut 
Allah onlara (tevbe 
etmeleri suretiyle) 
bir kapı açıncaya 
kadar evlerine 
hapsedin. 

4. 
اللَذ انِِ.. 16     iki..kişi=و 

ا     fuhuş..yaparsa=ي أْتِي انِه 

    içinizden=ِمْنك مِْ

اِ      eğer=ف إِنِْ    onlara..eziyet..edin=ف آذ وه م 

    tevbe..eder=ت اب ا

ا أ ْصل ح      ve..uslanırlarsa=و 

وا     artık..vazgeçin=ف أ ْعِرض 

اِ  م      çünkü=إِنَِ    onlardan=ع ْنه 

    Allah=اّلَل ِ

ت َوابًا..ك انِ  =tevbeleri..çok..kabul..edendir    

ِحيًما  çok..esirgeyendir=ر 

Zina suçu işle-
yen çiftin her iki-
sini de eziyetli 
cezaya çarptırı-
nız. Fakat eğer 
tevbe eder de 
uslanırlarsa artık 
yakalarını bıra-
kınız. Çünkü Al-
lah tevbeleri ka-
bul eder ve mer-
hametlidir. 

Onu sizlerden ir-
tikâb edenlerin de 
her ikisini cezaya 
çarpın, eğer tevbe 
eder ve halâs[ı] ele 
alırlarsa cezaların-
dan vazgeçin (yap-
tıklarını görmemiş 
olun). Allah'ın tev-
belere karşı bağış-
layıcı, kulları hak-
kında rahîm oldu-
ğunda şüphe yok.  

Sizden fuhuş 
yapanların her 
ikisine de ezi-
yet edin. Tev-
be edip ıslah 
olurlarsa; artık 
onlardan vaz-
geçin. Çünkü 
Allah, Tevvab, 
Rahim olandır. 

Suçluların her iki-
sini de (böyle) ce-
zalandırın; ama 
eğer ikisi de tevbe 
eder ve gidişatları-
nı düzeltirlerse, on-
ları kendi hallerine 
bırakın: çünkü Al-
lah tevbeleri kabul 
edendir, rahmet 
kaynağıdır. 

4. 
ا,, 17     şüphesiz=إِنَم 

    göre=ع ل ى    tevbesi,,makbuldür=التَْوب ة ِ

    şu,,kimselerin=ِللَِذينِ     Allah’a=اّلَلِِ

ل ونِ      bir,,kötülük=السُّوءِ     yapıp=ي ْعم 

ال ةِ  ه      sonra=ث مَِ    cahillikle=بِج 

    dönerler,,(tevbe,,ederler)=ي ت وب ونِ 

ق ِريبِ ,,ِمنِْ =hemen,,ardından    

ئِكِ      işte=ف أ ول َٰ

    Allah=اّلَل ِ    tevbesini,,kabul,,eder=ي ت وبِ 

ل ْيهِِ ْمِ ع  =onların     ِك ان اّلَل ِ,,و  =Allah    

ِليًما     bilendir=ع 

ِكيًما  hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Allah, kötülüğü 
bilmeyerek işle-
yip de fazla geç 
kalmaksızın tev-
be edenlerin 
tevbelerini kabul 
edeceğini vaad 
etmiştir. Hiç kuş-
kusuz Allah her-
şeyi bilir ve hik-
met sahibidir. 

Allah yalnız onların 
tevbesini kabul bu-
yurur ki cahillik 
sâikasıyla günah 
işler de sonra bir 
zaman geçince 
tevbe ederler. İşte 
bunların tevbelerini 
Allah kabul buyu-
rur. Allah alîmdir, 
hakîmdir. 

Allah için tev-
be ancak, bil-
meyerek kötü-
lük yapıp da 
hemen tevbe 
edenlerin tev-
besidir. İşte 
Allah, onların 
tevbesini ka-
bul eder. Ve 
Alim, Hakim 
olandır. 

Doğrusu, Allah'ın 
tevbeleri kabul et-
mesi, ancak bilme-
yerek kötülük işle-
yen ve sonra, za-
man geçirmeden 
tevbe edenlere 
mahsustur. Allah 
onlara rahmetiyle 
tekrar yönelecektir, 
zira Allah her şeyi 
bilendir, hikmet sa-
hibidir. 

4. 
ل ْيس تِِ.. 18     yoksa..değildir=و 

    tevbe..(af)=التَْوب ة ِ

ل ونِ ..ِللَِذينِ  ي ْعم  =yapıp..yapıp..da    

تَىَِٰ    kötülükler=الَسي ِئ اتِِ     nihayet=ح 

رِ ..إِذ ا ض  ح  =gelip..çatınca    

د ه مِ  ْوتِ     kendilerine=أ ح      ölüm=اْلم 

    ben=إِن ِي    diyenlere=ق الِ 

    şimdi=اْْلنِ     tevbe..ettim=ت ْبتِ 

لِ  وت ونِ ..الَِذينِ ..و  ي م  =ve..ölenlere..(deği

Yoksa sürekli 
kötülük yapıp 
dururken ölümün 
eşiğine gelince 
«Şimdi tevbe et-
tim» diyenler ile 
kâfir olarak ölen-
lerin tevbesi ge-
çerli değildir. Biz 
böyleleri için acı 
bir azap hazırla-
dık. 

Yoksa Allah ne on-
ların tevbesini ka-
bul buyurur ki, gü-
nah işler dururlar, 
ta içlerinden biri 
son nefesine ge-
lince "İşte ben 
şimdi tevbe ettim" 
der; ne de onların 
ki, kâfir oldukları 
halde can verirler, 
bunlar için Bizler 
dayanılmaz azap 
âmâde eyledik. 

Kötülükleri iş-
leyip durur-
ken, ölüm ge-
lip çatınca: 
Şimdi işte 
gerçekten 
tevbe ettim, 
diyenlerin ve 
kafir olarak 
ölenlerin tev-
besi kabul de-
ğildir. İşte on-
lar için, elem 
verici bir azab 
hazırlamışız-
dır. 

Oysa ne ölüm anı-
na kadar kötülük 
işleyip duran, ama 
o an gelip çattığın-
da Şimdi tevbe 
ediyorum! diyenle-
rin tevbesi kabul 
edilecektir, ne de 
hakikat inkarcısı 
olarak ölenlerin; 
Biz, işte böylelerine 
şiddetli bir azap 
hazırlamışızdır. 
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ldir)    ِْه م     kâfir=ك فَار ِ     olarak=و 

ئِكِ      hazırlamışızdır=أ ْعت دْن ا    işte=أ ول َٰ

مِْ     azab=ع ذ ابًا    onlar..için=ل ه 

 acı..bir=أ ِليًما

4. 
19 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ي ِحلُِّ,,لِ  =helal,,değildir    ِْل ك م=size    

ت ِرث وا,,أ نِْ =miras,,yoluyla,,almanız    

    zorla=ك ْرًهاِ     kadınları=الن ِس اءِ 

لِ  ل وه نَِ,,و  ت ْعض  =onları,,sıkıştırmayın    

    alıp,,götürmek,,için=ِلت ْذه ب وا

    bir,,kısmını=بِب ْعِضِ

ا وه نَِ,,م  آت ْيت م  =onlara,,verdiklerinizin    

ي أْتِينِ ,,أ نِْ    başka=إِلَِ =şayet,,yaparlarsa    

    edepsizlik=بِف اِحش ةِ 
ب ي ِن ة ِ      açık,,bir=م 

وه نَِ ع اِشر      onlarla,,geçinin=و 

وِف ِ ْعر      eğer=ف إِنِْ    iyi=بِاْلم 

وه نَِ     onlardan,,hoşlanmazsanız=ك ِرْهت م 

    bilin,,ki=ف ع س ىَِٰ

ه وا,,أ نِْ ت ْكر  =sizin,,hoşlanmadığınız    

ْيئًا     bir,,şeye=ش 

ي ْجع لِ      Allah=اّلَل ِ    koymuş,,olabilir=و 

ْيًرا    ona=فِيهِِ ثِيًرا    hayır=خ   çok=ك 

Ey müminler, ak-
rabalarınızın dul 
eşlerini zorla ni-
kahlamanız helal 
değildir. İspat-
lanmış bir edep-
sizlik işlemedik-
leri sürece ken-
dilerine verdiği-
niz mehrin bir 
kısmını geri al-
mak amacı ile 
onlara baskı 
yapmayınız. On-
lara karşı iyi dav-
ranınız. Eğer on-
lardan hoşlan-
mıyorsanız, bili-
niz ki; hoşlan-
madığınız birşeyi 
Allah hakkınızda 
çok hayırlı kılmış 
olabilir. 

Ey iman edenler, 
sizlere zorla kadın-
ların vârisi olmanız 
helâl olmadığı gibi, 
verdiğiniz mehrin 
birazını kurtara-
caksınız diye ken-
dilerine eza etme-
niz de helâl olmaz. 
Meğer ki açık bir 
fuhuş irtikâb eyle-
miş olsunlar. Gelin 
onlarla güzel güzel 
geçinin, şayet 
kendilerinden hoş-
lanmadınızsa bıra-
kıvermeyin. Siz öy-
le bir şeyden hoş-
lanmayabilirsiniz ki 
Allah onda sizin 
için birçok hayırlar 
takdir buyurmuş 
olur. 

Ey iman eden-
ler; kadınlara 
zorla varis ol-
maya kalkma-
nız size helal 
değildir. Apa-
çık hayasızlık 
etmedikçe on-
lara verdiği-
nizden mehrin 
bir kısmını alıp 
götürmeniz 
için onları sı-
kıştırmayın, 
onlarla iyi ge-
çinin. Eğer on-
lardan bo-
şanmıyorsa-
nız; olabilir ki 
bir şey, sizin 
hoşunuza git-
mez de Allah 
onu çok daha 
hayırlı kılar. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Hanımları-
nıza, onların arzu-
su hilafına (baskı 
yaparak) mirasçı 
olma(ya çalış-
ma)nız helal değil-
dir. Ve açık bir şe-
kilde hayasızca 
davranma suçu iş-
lemedikçe vermiş 
olduğunuz herhan-
gi bir şeyi geri al-
mak amacıyla on-
lara baskı yapma-
yın. Ve hanımları-
nızla güzel bir şe-
kilde geçinin; çün-
kü onlardan hoş-
lanmıyor olsanız 
bile, olabilir ki hoş-
lanmadığınız bir 
şeyi Allah büyük bir 
hayra vesile kılmış 
olabilir. 

4. 
20 .. إِنِْ دْت مِ ..و  أ ر  =almak..istediğiniz..takdirde    

ْوج ِ    başka=اْستِْبد الِ      bir..eş=ز 

ك انِ  ْوج ِ    yerine=م      bir..eşin=ز 

آت ْيت مِْ     vermiş..olsanız..dahi=و 

    onlardan..birine=إِْحد اه نَِ

    kantarlarca..mal=قِْنط اًرا

ِ ذ وا..ف َل  ت أْخ  =geri..almayın    

    ondan..(verdiğinizden)=ِمْنه ِ

ْيئًاِ      hiçbir..şeyi=ش 

ذ ون ه ِ     ?verdiğinizi..alacak..mısınız=أ ت أْخ 

ت انًاب هِْ =iftira..ederek    

إِثًْما بِينًا    ve..günaha..girerek=و   açıkça=م 

Eğer eşinizi bı-
rakıp başka bir 
kadınla evlen-
mek isterseniz 
önceki eşinize 
gayet yüklü mik-
tarda bir mehir 
vermiş olsanız 
bile bundan hiç-
bir şey geri al-
mayınız. Yoksa 
kadına iftira ata-
rak ve apaçık bir 
günaha girerek 
mi verdiğinizi ge-
ri alacaksınız? 

Bir kadını bıraka-
rak yerine diğer bir 
kadını getirmek is-
tiyorsanız evvelki-
ne yüklerle mehir 
vermiş bulunsanız 
içinden bir şey al-
mayın. Hem ne di-
ye alacaksınız? Et-
tiğiniz bühtanın, iş-
lediğiniz açık gü-
nahın bedeli diye 
mi? 

Bir eşin yerine 
başka bir eş 
almak istedi-
ğiniz takdirde; 
öncekine yük-
lerle mehir 
vermiş olsanız 
bile, bir şey 
almayın. İftira 
ederek ve gü-
naha girerek 
ona verdiğiniz 
geri alır mısı-
nız? 

Ama eğer bir kadı-
nı bırakıp yerine 
başka birini almak 
isterseniz, birinci-
sine verdiğiniz hiç-
bir şeyi -ne kadar 
çok da olsa- geri 
almayın. Ona iftira 
ederek ve bu yüz-
den açık bir günah 
işleyerek verdiğini-
zi geri almak hiç 
olur mu? 

4. 
21 ,, ك ْيفِ  ذ ون ه ِ    nasıl=و      alırsınız,,ki=ت أْخ 

ق دِْ     andolsun=و 

ىَِٰ     geçmiş,,(içli,,dışlı,,olmuş),,idiniz=أ ْفض 

ك مِْ ِ,,إِل ىَِٰ,,ب ْعض  ب ْعض  =birbirinize    

ْذنِ  أ خ      ve,,onlar,,almışlardı=و 

    teminat=ِميث اقًا    sizden=ِمْنك مِْ

 sağlam=غ ِليًظا

Verdiğinizi nasıl 
geri alırsınız ki, 
sizler birbirinizle 
içli- dışlı olmuş-
sunuz ve onlar 
sizden güçlü bir 
güvence almış-
lardır. 

Nasıl alırsınız ki 
birbirinize o dere-
celerde mahrem 
olmuştunuz. Bun-
dan başka kendile-
ri sizden kuvvetli 
bir misak almışlar-
dı. 

Onu nasıl alır-
sınız ki; birbi-
rinize karışıp 
katıldınız. Ve 
onlar, sizden 
kuvvetli 
te´minat aldı-
lar. 

Kendinizi birbirinize 
adadıktan ve eşiniz 
sizden sağlam bir 
taahhüt aldıktan 
sonra onu nasıl ge-
ri alabilirsiniz? 

4. 
22 .. لِ  وا..و  ت ْنِكح  =artık..evlenmeyin    

ا ن ك حِ ..م  =evlendiği    

ك مِْ     babalarınızın=آب اؤ 

ن ِس اءِِال..ِمنِ  =kadınlarla    َِإِل=hariç    

ا س ل ف  ِ..ق دِْ    olanlar=م  =geçmişte    

    çünkü..bu=إِنَه ِ

ف اِحش ةًِ..ك انِ  =edepsizliktir    

ْقتًا م      hışm(ı)dır..(Allah’ın)=و 

س اءِ   bir..yoldur=س بِيًَلِ    ve..iğrenç=و 

Geçmiş uygula-
malar bir yana, 
bundan böyle 
babalarınızın ev-
lenmiş olduğu 
kadınlar ile ev-
lenmeyiniz. Bu 
bir edepsizlik, iğ-
renç bir hareket 
ve son derece 
çirkin bir gele-
nektir. 

Bir de babalarını-
zın aldıkları kadın-
ları almayın, me-
ğer ki eskiden (ca-
hiliyet zamanında) 
almış bulunasınız. 
Bu meslek şüphe 
yok [çirkin ve] iğ-
renç idi. Hem mes-
lek edinen için ne 
kötü bir yoldu! 

Babalarınızın 
nikahladığı 
kadınları ni-
kahlamayın. 
Geçmişte 
olanlar artık 
geçmiştir. 
Çünkü o, çok 
çirkin ve iğ-
renç bir şeydi. 
Ve o, fena 
adetti. 

Babalarınızın daha 
önce evlenmiş ol-
duğu kadınlarla ev-
lenmeyin, ama 
geçmişte olanlar 
geçmişte kalmıştır. 
Bu, kesinlikle utanç 
verici bir fiildir, çir-
kin bir şeydir ve kö-
tü bir yoldur. 

4. 
تِْ,, 23 م  ر ِ haram,,kı,,(şunlarla,,evlenmeniz)=ح 

lındı    ِْل ْيك م     size=ع 

ات ك مِْ     analarınız=أ َمه 

ب ن  ات ك مِْو  =kızlarınız    

ات ك مِْ و  أ خ      kız,,kardeşleriniz=و 

ع َمات ك مِْ     halalarınız=و 

ت ك مِْ ال  خ      teyzeleriniz=و 

ب ن اتِ  خِِ    kızları=و 
    kardeş=اْْل 

ب ن اتِ      kız,,kardeş=اْْل ْختِِ    kızları=و 

ات ك مِ  أ َمه      analarınız=و 

عِْ,,الََلتِي ن ك مِْأ ْرض  =sizi,,emziren    

ات ك مِْ و  أ خ      bacılarınız=و 

اع ةِِ,,ِمنِ  الَرض  =süt    

اتِ  أ َمه      anaları=و 

    karılarınızın=نِس ائِك مِْ

ب ائِب ك مِ  ر      üvey,,kızlarınız=و 

    ki,,olmuştur=الََلتِي

وِرك مِْ,,فِي ج  ح  =birleştiğiniz    

نِس ائِك مِ ,,ِمنِْ =karılarınızdan    

ْلت مِْ,,الََلتِي بِِهنَِ,,د خ  =evlerinizde,,bulun

an    ِْف إِن=eğer    

ْلت مِْ,,ت ك ون وا,,ل مِْ د خ  =henüz,,birleşmemişs

eniz    َِبِِهن=onlarla    

ِ ن احِ ,,ف َل  ج  =bir,,günah,,yoktur    

ل ْيك مِْ ئِلِ     üzerinize=ع  َل  ح      karıları=و 

Geçmiş uygula-
malar bir yana, 
bundan böyle 
analarınız, kızla-
rınız, kardeşleri-
niz, halalarınız, 
teyzeleriniz, er-
kek kardeşlerini-
zin kızları, kız 
kardeşlerinizin 
kızları, sizi emzi-
ren sütanneleri-
niz, sütkardeşle-
riniz, kaynanala-
rınız, cinsel iliş-
kide bulunduğu-
nuz eşlerinizden 
doğan gözetimi-
niz altındaki 
üvey kızlarınız - 
eğer anaları ile 
cinsel ilişkide bu-
lunmamış iseniz 
bu kızlar ile ev-
lenmenizin sa-
kıncası yoktur- 
öz oğullarınızın 
eşleri ile evlen-
meniz ve iki kız 
kardeşi birlikte 
nikahınız altında 
bulundurmanız 
size haram kılın-
dı. Hiç kuşkusuz 
Allah affedici ve 
merhametlidir. 

Analarınız, kızları-
nız, hemşireleriniz, 
halalarınız, teyze-
leriniz, kardeşleri-
nizin kızları, hem-
şirelerinizin kızları 
ve sizi emziren süt 
analarınızla süt 
hemşireleriniz, 
kaynanalarınız ve 
kendileriyle zifafa 
girdiğiniz kadınla-
rınızın kızı olup el-
lerinizde büyüyen 
üvey kızlarınız siz-
lere haram kılındı. 
Şayet analarıyla zi-
fafa girmemişseniz 
kızlarını almanız 
size günah değil. 
Sonra kendi sul-
bünüzden gelmiş 
oğullarınızın kadın-
ları da, iki hemşi-
reyi bir araya ge-
tirmeniz de sizlere 
haram kılındı. Me-
ğer ki eskiden al-
mış bulunasınız. 
Allah'ın afvi had-
siz, rahmeti 
pâyânsız olduğun-
da şüphe yok. 

Analarınız, 
kızlarınız, kız 
kardeşleriniz, 
halalarınız, 
teyzeleriniz, 
kardeşlerinizin 
kızları, kız 
kardeşlerinizin 
kızları, sizi 
emziren süt 
anneleriniz, 
süt kardeşleri-
niz, karılarını-
zın anaları, 
gerdeğe girdi-
ğiniz karıları-
nızdan evleri-
nizde bulunan 
üvey kızları-
nız, size ha-
ram kılındı. 
Eğer üvey kız-
larınızın ana-
ları ile gerde-
ğe girmemiş-
seniz, onlarla 
evlenmenizde 
bir vebal yok-
tur. Öz oğulla-
rınızın karıları 
ile evlenmeniz 
ve iki kızkar-
deşi birlikte 
nikahlamanız 
da haramdır. 
Geçmişte 
olanlar artık 
geçmiştir. 
Şüphesiz ki 
Allah, Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Anneleriniz, kızla-
rınız, kız kardeşle-
riniz, halalarınız ve 
teyzeleriniz; kız ve 
erkek kardeşlerini-
zin kızları; ve süt 
anneleriniz ile süt 
kardeşleriniz; eşle-
rinizin anneleri; ve 
kendileriyle gerde-
ğe girmiş olduğu-
nuz eşlerinizden 
doğmuş olan üvey 
kızlarınız -ki onlar 
sizin evlatlıkları-
nızdır- size haram 
kılınmıştır; fakat 
gerdeğe girmemiş-
seniz (kızlarıyla ev-
lenmenizde) bir 
günah yoktur; ve 
kendi sulbünüzden 
gelen oğullarınızın 
eşleri de (size ha-
ramdır); aynı anda 
ve birlikte iki kız 
kardeşi (eş olarak) 
almanız da (yasak-
lanmıştır); ama 
geçmişte olanlar 
geçmiştir. Çünkü 
Allah, çok bağışla-
yıcıdır, rahmet 
kaynağıdır. 
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    oğullarınızın=أ ْبن ائِك مِ 

بِك مِْ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  أ ْصَل  =kendi,,sulbünüz

den,,gelen    ِْأ ن ع وا,,و  ت ْجم  =ve,,almanız    

    iki,,kız,,kardeşi=اْْل ْخت ْينِِ    bir,,arada=ب ْينِ 

ا    ancak,,hariç=إِلَِ     olanlar=م 

س ل ف  ِ,,ق دِْ =geçmişte    َِإِن=şüphesiz    

    Allah=اّلَل ِ

غ ف وًرا,,ك انِ  =çok,,bağışlayan    

ِحيًما  çok,,esirgeyendir=ر 

4. 
24 .. ن اتِ  ْحص  اْلم  evli..olanlarla..da..(evlen=و 

meniz..haramdır)    

الن ِس اءِِ..ِمنِ  =kadınlardan    َِإِل=dışında    

ا ل ك تِْ..م  م  =geçen(cariye)ler    

ان ك ْمِ      ellerinize=أ ْيم 

    yazdığı(yasaklar)dır=ِكت ابِ 

ْمِ     Allah’ın=اّلَلِِ ل ْيك      size=ع 

أ ِحلَِ     size=ل ك مِْ    helal..kılındı=و 

ا اءِ ..م  ر  و  =ötesini    ِِْلك م     bunlardan=ذ َٰ

ت ْبت غ وا..أ نِْ =istemeniz..(evlenmeniz)    

ا ِلك مِْبِأ ْمو  =mallarınızla    

ْحِصنِينِ      iffetli..yaşamak=م 

ْيرِ      şartıyla=غ 

س افِِحين ِ      zina..etmemek=م 

ا بِهِِ..اْست ْمت ْعت مِْ..ف م  =O..halde..yararlanma

nıza..karşılık    َِِمْنه ن=onlardan    

    onlara..verin=ف آت وه نَِ

ه نَِ ور      kesilen..ücretlerini=أ ج 

ةًِ      bir..hak..olarak=ف ِريض 

لِ  ن احِ ..و  ج  =bir..günah..yoktur    

ل ْيك مِْ     üzerinize=ع 

ا ْيت مِْ..فِيم  اض  بِهِِ..ت ر  =karşılıklı..anlaşman

ızda    ِْب ْعدِِ..ِمن =sonra    

ِةِ      hakkın..kesiminden=اْلف ِريض 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

يًماع لِِ..ك انِ  =bilendir    

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Savaş tutsağı 
olarak elinize 
geçmiş cariyeler 
dışında evli ka-
dınlar ile evlen-
meniz haramdır. 
Bunlar Allah´ın 
üzerinize yazdığı 
yasaklardır. Bun-
ların dışında ka-
lan kadınları if-
fetli yaşamanız, 
zina işlememe-
niz şartı ile me-
hirlerini vererek 
nikahlamanız si-
ze helâl kılındı. 
Bu kadınlardan 
sağladığınız 
faydanın karşılı-
ğı olarak kendi-
lerine aranızda 
kararlaştırdığınız 
mehirlerini hak-
ları olarak veri-
niz. Daha önce 
belirlenen mehri 
eşinizle anlaşa-
rak yeni bir mik-
tara bağlamanı-
zın sakıncası 
yoktur. Hiç kuş-
kusuz Allah her-
şeyi bilir ve hik-
met sahibidir. 

Sizlere harp esiri 
olarak elinizde bu-
lunanlar müstesna 
olmak üzere kadın-
ların kocalı olanları 
da haram kılındı. 
İşte Allah'ın sizlere 
hürmetini emir bu-
yurduğu bunlar. 
Bunlardan başka-
ları sizler emvâlini-
zi namusa bağla-
narak ve zina et-
meyerek sarfede-
siniz diye hakkı-
nızda helâl kılındı. 
O halde hangile-
rinden nikâh ile 
müstefid oldunuz-
sa mehirlerini ken-
dilerine verin ki 
farzdır. Bununla 
beraber o mehir-
den sonra aranız-
da razı olduğunuz 
bir karardan dolayı 
üzerinize mes'ûli-
yet gelmez. Al-
lah'ın alîm olduğu, 
hakîm olduğu 
âşikâr. 

Evli kadınlarla 
evlenmeniz 
de. Sağ elleri-
nizin sahib ol-
dukları müs-
tesna. Bunlar; 
Allah´ın size 
farz kıldığı hü-
kümlerdir. Ge-
riye kalanları 
ise; zinadan 
kaçınıp iffetli 
yaşamanız 
şartı ile malla-
rınızla isteme-
niz size helal 
kılındı. Onlar-
dan yararlan-
dığınızın kar-
şılığı olarak 
kararlaştırılmış 
olan mehirle-
rini verin. Ka-
rarlaştırdıktan 
sonra, aranız-
da anlaştığınız 
hususta size 
bir sorumluluk 
yoktur. Şüp-
hesiz ki Allah, 
Alim, Hakim 
olandır. 

Meşru şekilde (ni-
kah yoluyla) sahip 
olduklarınız dışın-
da bütün evli ka-
dınlar (size haram-
dır). Bu, üzerinize 
farz olan Allahın 
buyruğudur. Bunla-
rın dışında kalan 
bütün (kadınlar), 
kendilerine mal 
varlığınızdan (bir 
kısmını) vermeniz 
ve gayri meşru bir 
ilişki ile değil de ev-
lilik bağı yoluyla 
meşru şekilde al-
mak kaydıyla size 
helaldir. Kendileriy-
le evlenmek istedi-
ğiniz kadınlara hak 
ettikleri mehirlerini 
verin; ama bu meş-
ru yükümlülük 
(üzerinde anlaş-
tık)tan sonra (baş-
ka) bir şey üzerin-
de serbestçe an-
laşmanızda sizin 
için bir sakınca 
yoktur. Şüphesiz 
Allah her şeyi bi-
lendir, hikmet sahi-
bidir. 

4. 
نِْ,, 25 م      kimse=و 

ي ْست ِطعِْ,,ل مِْ =gücü,,yetmeyen    

    hür=ط ْولًِ    içinizden=ِمْنك مِْ

ي ْنِكحِ ,,أ نِْ =evlenmeğe    

ن ا ْحص  تِِاْلم  =kadınlarla    

ْؤِمن اتِِ     inanmış=اْلم 

ا,,ف ِمنِْ ل ك تِْ,,م  م  =altında,,bulunan    

ان ك مِْ     elleriniz=أ ْيم 

ف ت ي اتِك مِ ,,ِمنِْ =genç,,kızlarınızdan,,alsın    

ْؤِمن اِتِ  اّلَل ِ    inanmış=اْلم      Allah=و 

    daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ 

ْمِ  انِك      sizin,,imanınızı=بِإِيم 

ك مِْ     hepiniz=ب ْعض 

ب ْعض  ِ,,ِمنِْ =birbirinizdensiniz    

وه نَِ     öyle,,ise,,onlarla,,evlenin=ف اْنِكح 

    sahiplerinin=أ ْهِلِهنَِ    izniyle=بِإِْذنِِ

آت وه نَِ     verin=و 

ه نَِ ور      ücretlerini,,(mehirlerini),,de=أ ج 

وفِِ ْعر      güzelce=بِاْلم 

ن اتِ  ْحص      iffetli,,yaşamaları=م 

ْيرِ  اتِ ,,غ  س افِح  م  =zina,,etmemeleri    

لِ  تَِخذ اتِِ,,و  م  =ve,,gizli,,olarak,,tutmamal

arı,,(şartıyla)     ِ أ ْخد ان=dost    ف إِذ ا=şayet    

    yaparlarsa=أ ْحِصنَِ

أ ت ْينِ ,,ف إِنِْ =evlendikten,,sonra    

ش ةِ بِف احِِ =bir,,fuhuş    َِف ع ل ْيِهن=onlara    

    yarısı,,uygulanır=نِْصفِ 

ا ن اتِِ,,ع ل ى,,م  ْحص  اْلم  =hür,,kadınlara    

اْلع ذ اِبِ ,,ِمنِ  =yapılan,,işkencenin    

ِلكِ      bu,,(cariye,,ile,,evlenme)=ذ َٰ

نِْ ِشيِ     içindir=ِلم      korkanlar=خ 

    sıkıntıya,,düşmekten=اْلع ن تِ 

ْمِ  أ نِْ    içinizden=ِمْنك      fakat=و 

وا     sabretmeniz,,ise=ت ْصبِر 

ْيرِ  ْمِ     daha,,iyidir=خ      sizin,,için=ل ك 

اّلَل ِ     bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=و 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

İçinizden mâli 
durumu mümin 
ve özgür kadın-
larla evlenmeye 
elverişli olma-
yanlar, ellerini-
nizde bulunan 
mümin cariyeler 
ile evlensinler. 
Hanginizin imanı 
olduğunu en iyi 
Allah bilir. Hepi-
niz aynı soydan-
sınız. Onlarla; 
namuslu olmala-
rı, zinadan uzak 
durmaları ve gizli 
dost tutmamış 
olmaları halinde 
velilerinden izin 
alarak evleniniz. 
Ve kendilerine 
geleneğe uya-
cak miktarda 
mehir veriniz. 
Eğer evli iken zi-
na işlerlerse 
kendilerine öz-
gür kadınlara ve-
rilecek cezanın 
yarısını uygula-
yınız. Bu, içiniz-
den günaha gi-
receklerinden 
korkanlara tanı-
nan bir imkândır. 
Yoksa eğer sab-
rederseniz sizin 
için daha iyi olur. 
Allah affedici ve 
merhametlidir. 

İçinizden her kim 
hür olan mü'min 
kadınları alacak 
genişliğe mâlik de-
ğilse o zaman eli-
nizin altındaki 
mü'min cariyeler-
den alsın. Onlara 
rüchanınız ancak 
Allah'ın bileceği 
iman rüchanıyla 
olur. Yoksa hepiniz 
birsiniz. Evet, na-
musla yaşadıkları, 
ne alenî fuhuşta 
bulunur, ne de gizli 
dost edinir olma-
dıkları halde onları 
sahiplerinin izni ile 
nikâh edin ve me-
hirlerini güzellikle 
kendilerine verin. 
Şayet evlendikten 
sonra bir fuhuş ir-
tikâb ederlerse 
üzerlerine terettüp 
eden ceza hür ka-
dınlara terettüp 
edeceğin yarısıdır. 
Şu suret günaha 
dalmaktan korkan-
larınız için olup 
sabretmeniz hesa-
bınıza daha hayırlı 
çıkar. Bununla be-
raber Allah'ın 
gufranı hadsiz, 
rahmeti pâyânsız-
dır. 

Sizden; hür, 
inanmış ka-
dınlarla ev-
lenmeye güç 
yetiremeyen 
kimse, inan-
mış genç kız-
larınızdan sağ 
ellerinizin sa-
hib oldukların-
dan (alsın) . 
Allah sizin 
imanınızı da-
ha iyi bilir. Bir-
birinizdensi-
niz. Onlarla 
zinadan ka-
çınmaları, if-
fetli yaşamış 
ve gizli dost 
tutmamış ol-
maları halin-
de, velilerinin 
izniyle evlenin. 
Ve ma´ruf şe-
kilde mehirle-
rini verin. Ev-
lendiklerinde 
zina edecek 
olurlarsa; on-
lara hür kadın-
lara verilen 
cezanın yarısı 
verilir. Bu; içi-
nizden, güna-
ha girme kor-
kusu olanlara-
dır. Sabret-
meniz ise sizin 
için daha ha-
yırlıdır. Allah, 
Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Aranızdan her kim, 
içinde bulunduğu 
şartlardan dolayı 
hür bir mümin ka-
dın ile evlenecek 
durumda değilse, 
onu, meşru şekilde 
sahip olduğunuz 
mümin bakireler-
den biri (ile evlen-
dirin). Allah, imanı-
nız ile ilgili her şeyi 
bilir; her birini diğe-
rinizin bir benzeri-
dir. O halde fuhuş-
ta bulunmayan, 
dost tutmayan ve 
meşru evlilik bağını 
gözeten kadınlarla 
sahiplerinin iznini 
alarak evlenin ve 
mehirlerini uygun 
şekilde kendilerine 
verin. Onlar evlen-
dikten sonra gayri 
ahlaki bir davranış-
ta bulunurlarsa, hür 
evli kadınların tabi 
oldukları cezanın 
yarısıyla cezalandı-
rılırlar. Bu (cariye-
ler ile evlenme iz-
ni), günah işlemek-
ten korkanlarınız 
içindir. Fakat sabır-
la direnmeniz (ve 
bu tür evliliklerden 
kaçınmanız)sizin 
için daha hayırlıdır. 
Allah çok affedici-
dir, rahmet kayna-
ğıdır. 

4. 
    Allah=اّلَل ِ    istiyor=ي ِريد ِ.. 26

    size=ل ك مِْ    açıklamak=ِلي ب ي ِنِ 

ي ْهِدي ك مِْ     ve..sizi..iletmek=و 

    yasalarına=س ن نِ 

Allah size, helâl 
ile haramı açıkça 
bildirmek, sizden 
öncekilerin ya-
rarlı gelenekleri-
ni tanıtmak ve 
günahlarınızı 
bağışlamak ister. 

Allah sizlere bil-
mediklerinizi bil-
dirmek, sizlerden 
evvelkilerin yolları-
nı göstermek ve 
hulâsa rücû'unuzu 
görerek günahları-
nızı bağışlamak di-

Allah; size 
bilmediklerinizi 
açıkça bildir-
mek, sizden 
öncekilerin 
yollarını size 
göstermek ve 
tövbelerinizi 

Allah (bütün bunla-
rı) size açıklamak, 
öncekilerin (doğru) 
hayat tarzlarına sizi 
yöneltmek ve size 
bağışlayıcılığı ile 
yaklaşmak ister; zi-
ra Allah her şeyi bi-
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ق ْبِلك مِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =sizden..öncekilerin    

ي ت وبِ      ve..bağışlamak=و 

ل يِْ ك ْمِ ع  =günahlarınızı    ِ اّلَل     Allah=و 

ِليمِ      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Allah herşeyi bilir 
ve hikmet sahi-
bidir. 

liyor. Allah alîmdir, 
hakîmdir. 

kabul etmek 
ister. Allah Ha-
lim´dir, Ha-
kim´dir. 

lendir, hikmet sahi-
bidir. 

4. 
اّلَل ِ,, 27     istiyor=ي ِريد ِ    Allah=و 

ي ت وبِ ,,أ نِْ =tevbenizi,,kabul,,etmek    

ل ْيك مِْ ي ِريد ِ    sizin=ع      istiyorlar=و 

ي تَبِع ونِ ,,الَِذينِ  =uyanlar,,ise    

اتِِ و      şehvetlerine=الَشه 

ت ِميل وا,,أ نِْ =sizin,,düşmenizi    

يِْ ًَلِم  =sapıklığa    ع ِظيًما=büyük,,bir 

Allah sizin tevbe-
lerinizi kabuk 
etmek ister. Oy-
sa nefislerinin 
arzuları peşin-
den koşanlar si-
zin büyük bir sa-
pıklığa düşmeni-
zi isterler.. 

Allah salâhınızı gö-
rerek günahlarınızı 
bağışlamak diliyor. 
Hevesâtına uyan-
lar da bâtıla doğru 
müthiş bir in-
himâkinizi istiyor-
lar. 

Allah; sizin 
tövbelerinizi 
kabul etmek 
ister. Şehvet-
lerine uyan-
larda sizin bü-
yük bir sapık-
lığa düşmenizi 
isterler. 

Allah size bağışla-
yacağı ile yaklaşır-
ken (yalnızca) 
kendi ihtiraslarının 
ardından gidenler 
ise doğru yoldan 
sapmanızı isterler. 

4. 
    Allah=اّلَل ِ    istiyor=ي ِريد ِ.. 28

ف ِفِ ..أ نِْ ي خ  =(ağır..teklifleri)..hafifletmek    

ْمِ  ْنك  ِلقِ     sizden=ع  خ      yaratılmıştır=و 

ْنس انِ  ِعيفًا    insan=اْْلِ  zayıf=ض 

Allah yükümlü-
lüklerinizi hafif-
letmek ister. 
Çünkü insan za-
yıf yaratılmıştır. 

Allah üzerinizdeki 
tekâlifi böyle ruh-
satlarla kolaylaş-
tırmak diliyor. Zira 
insan zayıf yara-
tılmıştır. 

Allah (teklifle-
rini) sizden 
hafifletmek is-
tiyor. Ve in-
san, zayıf ya-
ratılmıştır. 

Allah yüklerinizi ha-
fifletmek ister; zira 
insan zayıf yaratıl-
mıştır. 

4. 
29 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت أْك ل وا,,لِ  =yemeyin    

ال ك مِْ     aranızda=ب ْين ك مِْ    mallarınızı=أ ْمو 

    batılla,,(haksız,,yere)=بِاْلب اِطلِِ

ت ك ونِ ,,أ نِْ    başka=إِلَِ =olursa    

ا ةًِتِج  ر  =ticaret    

ِ,,ع نِْ اض  ت ر  =rızanızla,,yaptığınız    

ْمِ  لِ     kendi=ِمْنك  ت ْقت ل وا,,و  =öldürmeyin    

ْمِ      doğrusu=إِنَِ    canlarınızı,,da=أ ْنف س ك 

بِك مِْ,,ك انِ     Allah=اّلَل ِ =size,,karşı    

ِحيًما  çok,,merhametlidir=ر 

Ey müminler, 
birbirinizin malla-
rını gayrı meşru 
yollar kullanarak 
değil, karşılıklı 
anlaşmaya da-
yalı ticaret yolu 
ile yiyiniz, kendi-
nizi öldürmeyi-
niz. Hiç şüphesiz 
Allah size karşı 
merhametlidir. 

Ey iman edenler! 
Meşru olmayan su-
retlerle mallarınızı 
aranızda yemeyin 
(Meşru olmayan 
suretlerle birbirini-
zin mallarınızı ye-
meyin). Lâkin rıza-
nızla akdedeceği-
niz bir ticaret olur-
sa ona diyecek 
yok. Bir de kendile-
rinizi öldürmeyin 
(birbirinizi öldür-
meyin / nefislerinizi 
öldürmeyin / ken-
dinizi öldürmeyin). 
Allah'ın hakkınızda 
rahîm olduğu 
âşikâr.  

Ey iman eden-
ler; mallarınızı 
aranızda kar-
şılıklı rıza ile 
gerçekleştirdi-
ğiniz ticaret 
yolu hariç, ba-
tıl yollarla ye-
meyin. Ve 
kendinizi öl-
dürmeyin. 
Şüphesiz ki 
Allah, sizin 
için Rahim 
olandır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Birbirinizin 
mallarını haksız 
yollarla -karşılıklı 
rızaya dayanan ti-
caret yoluyla da ol-
sa- heba etmeyin 
ve birbirinizi mah-
vetmeyin; zira Al-
lah, sizin için bir 
rahmet kaynağıdır. 

4. 
نِْ.. 30 م      yaparsa..(bilsin..ki)=ي ْفع لِْ    kim=و 

ِلكِ  انًا    bunu=ذ َٰ     düşmanlık=ع ْدو 

ظ ْلًما     ve..zulüm..ile=و 

ن ْصِليهِِ..ف س ْوفِ  =onu..sokacağız    

ك انِ     cehenneme=ن اًراِ  ِلكِ ..و  ذ َٰ =Bu    

اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a    ي ِسيًرا=kolaydır 

Kim zulüm ve 
saldırganlık yolu 
ile böyle yaparsa 
ilerde onu Ce-
hennem ateşine 
atacağız. Bunu 
yapmak Allah 
için gayet kolay-
dır. 

Kim haksızlık ede-
rek, zulmederek 
bunu işlerse ken-
disini ateşe soka-
cağız ki Allah'a gö-
re bu pek kolay. 

Kim, zulüm ve 
düşmanlıkla 
bunu yaparsa; 
yakında onu 
cehenneme 
sokacağız. Bu 
Allah´a kolay-
dır. 

Bunu düşmanca bir 
niyetle ve zulüm 
için yapana gelin-
ce, biz onu zamanı 
geldiğinde ateşin 
(azabın)a mahkum 
edeceğiz; zira bu 
Allah için kolay bir 
şeydir. 

4. 
    kaçınırsanız=ت ْجت نِب وا    eğer=إِنِْ,, 31

ب ائِرِ      büyük,,günahlardan=ك 

ا ْونِ ,,م  ع ْنه ِ,,ت ْنه  =size,,yasaklanan    

ْنك مِْعِ     örteriz=ن ك ف ِرِْ =sizin    

ي ِئ اتِك مِْ     küçük,,günahlarınızı=س 

ن ْدِخْلك مِْ     ve,,sizi,,sokarız=و 

ًَلِ ْدخ   güzel=ك ِريًما    bir,,yere=م 

Eğer size yasak-
lanan büyük gü-
nahlardan kaçı-
nırsanız, küçük 
günahlarınızı 
bağışlar ve sizi 
onurlu bir konuta 
yerleştiririz. 

Eğer sizler nehy 
edildiğiniz günah-
ların büyüklerinden 
uzak durursanız, 
küçük günahlarını-
zı örteriz ve sizleri 
cennetin o kerîm 
olan harîmine ko-
yarız. 

Size yasakla-
nan büyük 
günahlardan 
kaçınırsanız; 
küçük günah-
larınızı örter 
ve sizi şerefli 
bir mevkiye 
koyarız. 

Uzak durmanız 
emredilen büyük 
günahlardan kaçı-
nırsanız, (küçük) 
kusurlarınızı örteriz 
ve sizi şerefli bir 
meskene yerleştiri-
riz. 

4. 
32 .. لِ  نَْوا..و  ت ت م  =göz..dikmeyin    

ا ف َضلِ ..م  =üstün..kıldığı..şeylere    

ك مِْب ْعضِ     onunla=بِهِِ    Allah’ın=اّلَل ِ =sizi    

ب ْعض  ِ..ع ل ىَِٰ =birbirinizden    

الِِ ج      erkeklere..de=ِللر ِ

    bir..pay..var=ن ِصيبِ 

اْكت س ب واِ ..ِمَما =kazandıklarından    

ِللن ِس اءِِ     kadınlara..da=و 

    bir..pay..var=ن ِصيبِ 

اْكت س ْبن ِ ..ِمَما =kazandıklarından    

اْسأ ل وا     Allah’tan=اّلَل ِ    isteyin=و 

ف ْضِلِهِ ..ِمنِْ =O’nun..lütfunu    

    Allah=اّلَل ِ    kuşkusuz=إِنَِ

ش ْيءِ ..بِك ل ِِ..ك انِ  =her..şeyi    

ِليًما  bilendir=ع 

Aranızda derece 
farkı doğuran 
ilahi bağışlara 
özlem besleme-
yiniz. Erkekler 
kazançlarından 
pay aldıkları gibi 
kadınlar da ka-
zançlarından 
pay alırlar. İste-
diklerinizi Al-
lah´ın keremin-
den isteyiniz. Hiç 
şüphesiz Allah 
her şeyi bilir. 

Bir de sizler öyle 
şeyler temenni 
edip durmayın ki 
Allah onları sebep 
kılarak bir takımı-
nızı başkalarının 
üzerine geçirmiştir 
erkeklerin kendi 
kazandıklarından 
nasipleri olduğu 
gibi kadınların da 
kendi kazandıkla-
rından nasipleri 
var. Hem sizler is-
terken Allah'ın faz-
lından isteyin. Mu-
hakkak ki Allah'ın 
ilmi herşeyi muhît. 

Allah´ın sizi 
birbirinizden 
üstün kıldığı 
şeyleri özle-
meyin. Erkek-
lere kazandık-
larından bir 
pay vardır. 
Kadınlara da 
kazandıkların-
dan bir pay 
vardır. Allah´ın 
lütfundan iste-
yin. Muhakkak 
ki Allah; her-
şeyi bilici 
olandır. 

O halde Allahın 
kimilerinize diğerle-
rinden daha fazla 
bağışladığı nimet-
lere imrenmeyin. 
Erkekler kendi ka-
zançlarından bir 
fayda sağlarlar, 
kadınlar da kendi 
kazançlarından... 
Bu nedenle lüt-
fu(ndan size bah-
şetmesini) Allahtan 
dileyin; şüphesiz 
Allah, her şeyin 
tam bilgisine malik-
tir. 

4. 
33 ,, ِلك ل ِ  ع ْلن ا    her,,birine=و      kıldık=ج 

اِليِ  و      varisler=م 

كِ ,,ِمَما ت ر  =bıraktıklarından    

اِلد انِِ     ana,,babanın=اْلو 

ب ون ِ  اْْل ْقر      ve,,akrabanın=و 

الَِذينِ      kimselere,,de=و 

    bağladığı=ع ق د تِْ

ان ك مِْ     verin=ف آت وه مِْ    yeminlerinizin=أ ْيم 

ْمِ      şüphesiz=إِنَِ    hisselerini=ن ِصيب ه 

    Allah=اّلَل ِ

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ,,ك انِ  =herşeyi    

 görmektedir=ش ِهيدًا

Kadın erkek her-
kese ana baba-
ların, akrabaların 
ve yeminli söz-
leşmeler yaptı-
ğınız kimselerin 
miraslarından 
pay ayırdık. Bu 
pay sahiplerine 
paylarını veriniz. 
Hiç şüphesiz Al-
lah her şeyin 
şahididir. 

Ana baba ile yakın 
hısımların bıraktık-
ları bütün mala biz-
ler [vârisler] gös-
terdik. (Ana baba 
ile yakın hısımların 
bıraktıklarından 
kendilerini [vâris] 
kıldığımız her ce-
maatin nasibi 
var.)Aranızdaki 
ahdi yeminlerinizle 
bağladığınız (elle-
rinizle bağladığı-
nız) kimselere ge-
lince onlara nasip-
leri neyse verin. Al-
lah'ın herşeyi gör-
düğü meydanda. 

Ana-babanın 
ve akrabanın 
geriye bırak-
tıklarından her 
birine varisler 
kıldık. Yemin-
lerinizin bağ-
ladığı kimsele-
re hisselerini 
verin. Muhak-
kak ki; Allah 
herşeye şahid 
olandır. 

Herkes için (bir 
şeyler) bırakabile-
ceği mirasçılar ta-
yin etmişizdir: an-
ne-babalar, yakın 
akrabalar ve kendi-
leriyle ahitleştiğiniz 
kimseler; öyleyse 
onlara paylarını ve-
rin, zira Allah her 
şeye şahittir. 

4. 
34 .. الِ  ج      erkekler=الر ِ

ونِ ق وَِ ام  =yöneticidirler    

الن ِس اءِِ..ع ل ى =kadınlar..üzerinde    

ا ف َضلِ ..بِم  =üstün..kıldığı    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ه      insanları=ب ْعض 

ِ..ع ل ىَِٰ ب ْعض  =birbirinden    

ا بِم  أ ْنف ق وا..و  =ve..harcadıkları..için    

Allah’ın kimini 
kimine üstün 
kılmasından ötü-
rü ve erkeklerin, 
mallarından sarf 
etmelerinden do-
layı erkekler ka-
dınlar üzerine 
hakimdirler. İyi 
kadınlar; gönül-
den boyun eğer-
ler ve Allah’ın 
korunmasını em-
rettiğini, kocası-

Erkekler kadınlar 
üzerinde hâkimdir-
ler. Çünkü bir kere 
Allah ötekilerini be-
rikilerden üstün ya-
ratmış, sonra onlar 
bunların yolunda 
mallarını saçıp du-
ruyorlar. Onun için 
işleri salâh olan 
kadınlar, kocaları-
nın kendi üzerle-
rindeki haklarına 
boyun eğerler. Al-

Allah´ın kimini 
kimine üstün 
kılmış olması 
ve onların 
mallarından 
infak etmeleri 
sebebiyle er-
kekler, kadın-
lar üzerine 
hakimdirler. İyi 
kadınlar; itaatli 
olan ve Al-
lah´ın kendile-
rini koruması-

Erkekler, kadınları, 
Allahın kendilerine 
onlardan daha faz-
la bağışladığı ni-
metler ve sahip ol-
dukları servetten 
yapabilecekleri 
harcamalarla koru-
yup gözetirler. Dü-
rüst ve erdemli ka-
dınlar, gerçekten 
Allahın ko-
ru(nmasını bu-
yur)duğu mahremi-
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اِلِهْمِ ..ِمنِْ أ ْمو  =mallarından    

اتِ ف ا لَصاِلح  =bundan..dolayı..iyi..kadınlar    

    itaatkâr..olup=ق انِت اتِ 

افِظ اتِ      gizliyi=ِلْلغ ْيبِِ    korurlar=ح 

ا     karşılık=بِم 

ِفظِ      kendilerini..korumasına=ح 

الََلتِي    Allah’ın=اّلَل ِ      kadınlara=و 

اف ونِ      korktuğunuz=ت خ 

ه نَِ     hırçınlık..etmelerinden=ن ش وز 

    öğüt..verin=ف ِعظ وه نَِ

وه نَِ ر  اْهج      onlara..sokulmayın=و 

اِجعِِ..فِي ض  اْلم  =yataklarda    

اْضِرب وه َنِ      onları..dövün=و 

    eğer=ف إِنِْ

    size..itaat..ederlerse=أ ط ْعن ك مِْ

ِ ت ْبغ وا..ف َل  =artık..aramayın    

ل ْيهِِ نَِع  =onların..aleyhine    

بِيًَلِ      çünkü=إِنَِ    başka..bir..yol=س 

ِليًّا..ك انِ     Allah=اّلَل ِ ع  =yücedir    

بِيًرا  büyüktür=ك 

nın bulunmadığı 
zaman da koru-
yanlardır. Ser-
keşlik etmelerin-
den endişelen-
diğiniz kadınlara 
önce öğüt verin. 
Uslanmazlarsa, 
kendilerini yatak-
larında yalnız bı-
rakın. Yine din-
lemezlerse dö-
vün. Size itaat 
ettikleri takdirde 
incitmeye bir ba-
hane aramayın. 
Çünkü Allah çok 
yücedir, çok bü-
yüktür. 

lah'ın kendilerini 
korumasına muka-
bil kendileri de mu-
rakabe imkânı ol-
mayan vazîfe-i 
emanetleri korur-
lar. Kocalarına is-
yan edeceklerini 
sezerek endişeye 
düştüğünüz kadın-
lara gelince, ev-
velâ kendilerini ir-
şad edin, sonra 
yattıkları yerde 
yalnız başlarına bı-
rakın, yine dinle-
mezlerse dövün. 
Dinledikleri halde 
incitmeye vesile 
aramayın. Allah'ın 
yüksek olduğunu, 
büyük olduğunu bi-
lin. 

na karşılık, 
kendileri de 
gizliyi koru-
yanlardır. Ser-
keşlik etmele-
rinden endişe-
lendiğiniz ka-
dınlara öğüt 
verin, kendile-
rini yatakların-
da yalnız bıra-
kın, (yine us-
lanmazlarsa) 
dövün, sizi it-
aat ederlerse 
aleyhlerinde 
bir yol arama-
yın. Muhakkak 
ki Allah; Aliyy 
ve Kebir olan-
dır. 

yeti koruyan sadık 
ve itaatkar kadın-
lardır. Kötü niyetle-
rinden korktuğunuz 
kadınlara gelince, 
onlara (önce) nasi-
hat edin; sonra ya-
takta yalnız bıra-
kın; sonra dövün; 
ve bundan sonra 
itaat ederlerse on-
ları incitmekten ka-
çının. Allah gerçek-
ten yücedir, büyük-
tür. 

4. 
إِنِْ,, 35     endişe,,duyarsanız=ِخْفت مِْ    eğer=و 

    açılmasından=ِشق اقِ 

ا     gönderin=ف اْبع ث وا    aralarının=ب ْينِِهم 

ك ًما     bir,,hakem=ح 

أ ْهِلهِِ,,ِمنِْ =erkeğin,,ailesinden    

ك ًما ح      ve,,bir,,hakem=و 

ا,,ِمنِْ أ ْهِله  =kadının,,ailesinden    

    isterlerse=ي ِريد ا    eğer=إِنِْ

ًحا ف ِقِِي وِ     uzlaştırmak=إِْصَل  =bulur    

اِ     Allah=اّلَل ِ م      onların,,arasını=ب ْين ه 

    Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

ِليًما,,ك انِ  ع  =(herşeyi),,bilendir    

بِيًرا  haber,,alandır=خ 

Eğer karı koca-
nın arasının 
açılmasından 
endişe ederse-
niz onlara biri 
erkeğin ve öbürü 
kadının akrabası 
olan iki arabulu-
cu gönderiniz. 
Eğer bu arabu-
lucular karı-
kocayı barıştır-
mak isterlerse 
Allah onların 
arasını bulur. Hiç 
şüphesiz Allah 
herşeyi bilir ve 
herşeyden ha-
berdardır. 

Eğer kadınla erkek 
arasındaki geçim-
sizlikten (dargınlık-
tan / bozuşukluk-
tan) endişeye dü-
şerseniz onun ta-
rafından bir ha-
kem, bunun tara-
fından da bir ha-
kem gönderin. 
Bunlar barıştırmayı 
gerçekten isterse-
ler Allah araların-
daki dargınlığın ye-
rine geçim verir. 
Allah'ın herşeyi 
bildiği, herşeyden 
haberdar olduğu 
âşikâr.  

Eğer araları-
nın açılmasın-
dan endişeye 
düşerseniz; 
erkek tarafın-
dan bir ha-
kem, kadın ta-
rafından bir 
hakem gönde-
rin. Bunlar ba-
rıştırılmak is-
terlerse; Allah, 
onların arasını 
bulur. Muhak-
kak ki Allah; 
Alim, Habir 
olandır. 

Şayet (evli) bir çift 
arasında anlaş-
mazlık doğmasın-
dan korkarsanız, 
erkeğin ve kadının 
ailelerinden birer 
hakem tayin edin; 
eğer iki taraf da işi 
düzeltmek isterse, 
Allah onları uzlaştı-
rır. Bilin ki Allah, 
gerçekten her şeyi 
bilendir, her şey-
den haberdar 
olandır. 

4. 
اْعب د وا.. 36     Allah’a=اّلَل ِ    kulluk..edin=و 

لِ  ت ْشِرك وا..و  =ortak..koşmayın    

ْيئًاِ     O’na=بِهِِ     hiçbir..şeyi=ش 

اِلد ْينِِ بِاْلو      ana..babaya=و 

    iyilik..edin=إِْحس انًا

بِِذي اْلق ْرب ىَِٰ..و  =akrabaya    

ىَِٰ اْلي ت ام      öksüzlere=و 

س اِكينِِ اْلم      yoksullara=و 

ارِِ اْلج      komşuya=و 

اْلق ْرب ىَِٰ..ِذي =yakın    

ارِِ اْلج  ن بِِ    komşuya=و      uzak=اْلج 

الَصاِحبِِ     arkadaşa=و 

ْنبِِ     yan(ınız)daki=بِاْلج 

اْبنِِ الَسبِيلِِ..و  =yolcuya    

ا م  ل ك تِْ..و  م  =altında..bulunanlara    

ان ك ْمِ      şüphesiz=إِنَِ    ellerinizin=أ ْيم 

ي ِحبُِّ..لِ     Allah=اّلَل ِ =sevmez    

نِْ ْخت الًِ..ك انِ     insanları=م  م  =kurumlu    

وًرا  böbürlenen=ف خ 

Allah´a kulluk 
ediniz. O´na hiç-
bir şeyi ortak 
koşmayınız. 
Ana-babaya ak-
rabalara, yetim-
lere, yoksullara, 
yakın komşulara, 
uzak komşulara, 
yakın arkadaşla-
ra, yarı yolda ka-
lanlara, elinizin 
altındakilere iyilik 
ediniz. Allah 
kendini beğen-
miş kibirlileri ke-
sinlikle sevmez. 

Allah'a kulluk edin 
ve hiçbir şeyi Ken-
disine şirk koşma-
yın, sonra anaları-
nıza, babalarınıza, 
hısımlarınıza, ye-
timlere, bîçârelere, 
hısım komşulara, 
el komşulara (ya-
kın komşulara, 
uzak komşulara), 
yoldaşlara, yolda 
kalmışlara, elinizde 
esirlere (rakabesi-
ne mâlik oldukları-
nıza) karşı iyilikten 
ayrılmayın. İyi bilin 
ki etrafındakilere 
kibirlenen, kurulan 
adamları Allah 
sevmez.  

Allah´a ibadet 
edin. O´na hiç 
bir şeyi ortak 
koşmayın. 
Ana-babaya 
da iyilik. Ya-
kınlara, yetim-
lere, düşkün-
lere, yakın 
komşuya, 
uzak komşu-
ya, yakın ar-
kadaşa, yol-
cuya ve sağ 
elinizin sahib 
olduklarına 
da. Allah, 
kendini beğe-
nip böbürle-
nenleri elbette 
sevmez. 

(Yalnızca) Allaha 
kulluk edin ve On-
dan başka hiçbir 
şeye asla ilahlık 
yakıştırmayın. An-
ne-babanıza ve 
yakın akrabanıza, 
yetimlere ve muh-
taçlara, kendi çev-
renizden olan 
komşulara ve ya-
bancı komşulara, 
yanınızdaki-
yakınınızdaki arka-
daşa, yolcuya ve 
meşru yollarla ma-
lik olduklarınıza iyi-
lik yapın. Doğrusu 
Allah böbürlenerek 
küstahça davra-
nanları sevmez; 

4. 
37 ,,     bunlar=الَِذينِ 

ل ونِ      cimrilik,,ederler=ي ْبخ 

ونِ  ر  ي أْم      ve,,emrederler=و 

    cimriliği=بِاْلب ْخلِِ    insanlara,,da=النَاسِ 

ونِ  ي ْكت م      gizlerler=و 

ا مِ آت اهِ ,,م  =kendilerine,,verdiğini    

    Allah’ın=اّلَل ِ

ف ْضِلِهِ ,,ِمنِْ =bol,,hazinesinden    

أ ْعت ْدن ا     hazırlamışızdır,,(biz,,de)=و 

    o,,nankörlere=ِلْلك افِِرينِ 

ِهينًا    bir,,azab=ع ذ ابًا  alçaltıcı=م 

Bunlar kendileri 
cimrice davran-
dıkları gibi baş-
kalarına da cimri 
olmayı önerirler 
ve Allah´ın lütuf 
eseri olarak 
kendilerine ver-
diği imkânları 
gizlerler. Biz 
kâfirler için onur 
kırıcı bir azap 
hazırladık. 

O adamlar ki hem 
kendi mallarını 
muhtaç olanlardan 
esirgerler, hem 
esirgemeyi başka-
larına da tavsiye 
ederler. Ve Allah'ın 
fazlından verdiği 
nimetleri gizli tutar-
lar. Bizler kâfirler 
için, uğrayanı zelîl 
edici bir azap 
âmâde kıldık. 

Onlar ki; hem 
cimrilik eder-
ler, hem de 
insanlara cim-
rilik tavsiye 
ederler ve Al-
lah´ın kendile-
rine lütfundan 
verdiği şeyleri 
saklarlar. Biz, 
kafirler için hor 
ve rüsvay edi-
ci bir azab ha-
zırladık. 

(ve) cimrilik yapan, 
başkalarına da 
cimriliği tavsiye 
eden ve Allahın 
kendilerine bağış-
ladığı nimetleri giz-
leyenleri de... Böy-
lece hakikati inkar 
eden herkes için 
utanç verici bir 
azap hazırladık. 

4. 
38 .. الَِذينِ      verirler=ي ْنِفق ونِ     bunlar=و 

مِْ ال ه      gösteriş..için=ِرئ اءِ     mallarını=أ ْمو 

    insanlara=النَاِسِ

لِ  ي ْؤِمن ونِ ..و  =inanmazlar    

لِ     Allah’a=بِاّلَلِِ بِاْلي ْومِِ..و  =ve..gününe    

نِْ    ahiret=اْْلِخِرِ  م      ise=ي ك نِِ    kimin=و 

ق ِرينًا..ل ه ِ    şeytan=الَشْيط انِ  =arkadaşı    

    o(nun)..ne..kötü=ف س اءِ 

 bir..arkadaş(ı..var)dır=ق ِرينًا

Yine bunlar baş-
kalarına gösteriş 
olsun diye mal 
verirler, Allah´a 
ve ahiret gününe 
inanmazlar. Yol-
daşı şeytan ola-
nın ne kötü yol-
daşı vardır! 

Mallarını halka 
gösteriş için dağı-
tan, sonra ne Al-
lah'a, ne âhiret gü-
nüne inanmayanla-
ra gelince, işte bir 
kimseye ki şeytan 
arkadaş olur, o ne 
kötü bir arkadaş 
olur. 

Mallarını, in-
sanlara göste-
riş için sarfe-
den, Allah´a 
ve ahiret gü-
nüne inanma-
yanları da Al-
lah sevmez. 
Şeytan kime 
arkadaş olur-
sa; o, ne kötü 
bir arkadaştır. 

Allaha ve Ahiret 
Gününe inanma-
dıkları halde malla-
rından başkalarına 
(sırf) insanlar gö-
rüp takdir etsinler 
diye harcayanlar(ı 
Allah sevmez); ya-
kın dostu şeytan 
olan kişi, ne kötü 
dost sahibidir! 

4. 
اذ ا,, 39 م  ل ْيِهمِْ    ne,,olurdu=و      onlara=ع 

ن وا    sanki=ل وِْ     inansalardı=آم 

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve,,gününe=و 

Eğer onlar Al-
lah´a ve ahiret 
gününe inansa-
lar ve Allah´ın 
kendilerine ba-
ğışladığı malla-
rının bir bölümü-

Bunlar Allah'a 
iman getireydiler, 
âhiret gününe ina-
naydılar, Allah'ın 
kendilerini merzûk 
buyurduğu nimet-
lerden muhtaç 

Ne olurdu 
sanki onlar; 
Allah´a, ahiret 
gününe inan-
mış ve Al-
lah´ın verdiği 
rızıklardan in-

Onlar sadece Alla-
ha ve Ahiret Günü-
ne inanıyorlarsa ve 
Allahın kendilerine 
rızık olarak bağış-
ladığını (Onun yo-
lunda) harcıyorlar-
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    ahiret=اْْلِخرِِ

أ ْنف ق وا     ve,,harcasalardı=و 

مِ ,,ِمَما ق ه  ز  ر  =kendilerine,,verdiği,,rızıktan    

ك انِ     Allah’ın=اّلَل ِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    

ِليًما    onları=بِِهمِْ  biliyordu=ع 

nü hayr yolunda 
harcasalardı, ne 
olurdu? Hiç kuş-
kusuz Allah on-
ların yaptıkları 
her şeyi bilir. 

olanlara dağıtaydı-
lar acaba ne ziyan-
ları olurdu? Allah 
onların ettiklerini 
biliyor. 

fak etmiş olsa-
lardı. Allah on-
ları çok iyi bi-
lendir. 

sa neden korksun-
lar ki? Allah onlar 
hakkındaki her şeyi 
bilir. 

4. 
    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ.. 40

ي ْظِلمِ ..لِ  =haksızlık..etmez    

إِنِْ    zerre=ذ َرة ِ     kadar=ِمثْق الِ      eğer=و 

ن ةًِ    olsa=ت كِ  س      bir..iyilik..(zerre..miktarı)=ح 

ا اِعْفه      onu..kat..kat..yapar=ي ض 

ي ْؤتِِ     ve..verir=و 

ل د ْنه ِ..ِمنِْ =kendi..katından..da    

 büyük..bir=ع ِظيًما    mükâfat=أ ْجًرا

Hiç şüphesiz Al-
lah zerre kadar 
haksızlık etmez. 
Eğer bu bir iyilik 
olursa onu bir 
kaç kat büyütür 
ve karşılığında 
kendi katından 
büyük bir 
mükâfat verir. 

Allah kuluna zerre 
ağırlığınca zul-
metmez. Eğer ku-
lunun o zerre ağır-
lığınca işlediği iyilik 
ise karşılığını kat 
kat arttırdıktan 
başka taraf-ı 
Sübhânîsinden 
ona azîm ecir ih-
san buyurur. 

Allah; şüphe-
siz zerre ka-
dar haksızlık 
yapmaz. Ama 
zerre kadar 
iyilik yapılsa 
onu kat kat ar-
tırır. Ve kendi 
katından bü-
yük bir müka-
faat verir. 

Şüphesiz Allah, 
kimseye zerre ka-
dar haksızlık yap-
maz; eğer hayırlı 
bir iş varsa onu kat 
kat arttırır ve rah-
metinden büyük bir 
ödül bahşeder. 

4. 
41 ,,     zaman=إِذ ا    ?nice,,olur,,(halleri)=ف ك ْيفِ 

ك ل ِِ,,ِمنِْ    getirdiğimiz=ِجئْن ا =her    

    bir,,şahid=بِش ِهيدِ     ümmetten=أ َمةِ 

ِجئْن ا     seni,,de=بِكِ     ve,,getirdiğimiz=و 

ءِِ,,ع ل ىَِٰ ل  ؤ  ه َٰ =bunlara    ش ِهيدًا=şahid 

Her ümmete 
karşı birer şahid 
tutacağımız ve 
seni de kendile-
rine karşı birer 
şahid tutacağı-
mız ve seni de 
kendilerine karşı 
şahit gösterece-
ğimiz gün acaba 
onların halleri 
nasıl olacak? 

Her ümmetten 
kendilerine karşı 
bir şahit getirdiği-
miz, yâ Muham-
med seni de şunla-
ra şahit getirdiği-
miz gün acaba hal-
leri ne olacak? 

Her ümmetten 
bir şahid kıldı-
ğımız ve onla-
ra da seni şa-
hid getirdiği-
miz zaman ni-
ce olacak? 

Öyleyse (Hesap 
Günü), her topluluk 
içinden şahitler ge-
tireceğimiz ve seni 
(ey Peygamber) 
onlar aleyhinde 
şahit tutacağımız 
zaman, ne olacak 
(o günahkarların 
hali?) 

4. 
42 .. ئِذِ  دُِّ    o..gün=ي ْوم      isterler=ي و 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =nankörlük..edip    

ا و  ع ص      karşı..gelenler=و 

    Elçi(sin)e..(Allah’ın)=الَرس ولِ 

ت س َوىَِٰ..ل وِْ =bir..olmayı    

اْْل ْرضِ ..بِِهمِ  =yer..ile    

لِ  ونِ ..و  ي ْكت م  =ve..gizleyemezler    

ِديثًا    Allah’tan=اّلَل ِ  hiçbir..söz=ح 

Kâfirler ve Pey-
gamberlere karşı 
gelenler o gün 
yerle bir olmayı 
özlemle isterler. 
Onlar Allah´tan 
hiçbir söz sakla-
yamazlar. 

İşte o gün yok mu, 
o gün vaktiyle Al-
lah'ı tanımayan, 
Peygamberi say-
mayan kimseler, 
"Keşke yerlerin al-
tına gömüleydik de 
toprakla bir ediley-
dik!" diyecekler (... 
kimseler yerin altı-
na gömülerek top-
rakla bir edilmesini 
isteyecekler) ve Al-
lah'tan hiçbir söz 
saklayamayacak-
lar. 

İşte o gün, 
küfredip Ra-
sul´e asi olan-
lar, isterlerdi 
ki; yerle bir ol-
salardı da Al-
lah´dan o bir 
sözü gizle-
memiş bulun-
salardı. 

Hakikati inkara 
şartlanmış olanlar 
ve Peygambere 
itaatsizlik yapanlar 
o gün toprağın 
kendilerini yutma-
sını isteyecekler; 
ama onlar, olup bi-
ten hiçbir şeyi Al-
lahtan giz-
le(ye)meyeceklerdi
r. 

4. 
43 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ب وا,,لِ  ت ْقر  =yaklaşmayın    

ة ِ أ ْنت مِْ    namaza=الَصَل      siz=و 

ىَِٰ تَىَِٰ    sarhoşken=س ك ار      ki=ح 

وا     bilesiniz=ت ْعل م 

ا ت ق ول ونِ ,,م  =ne,,dediğinizi    

لِ  ن بًا,,و  ج  =cünüp,,iken,,de    ِِلَِإ =dışında    

بِيلِ     geçici,,olmanız=ع ابِِري     yoldan=س 

تَىَِٰ     yıkanıncaya=ت ْغت ِسل واِ     kadar=ح 

إِنِْ     iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=و 

ىَِٰ ْرض      yahut=أ وِْ    hasta=م 

س ف رِ ,,ع ل ىَِٰ =yolculukta    ِْأ و=yahut    

اءِ  د ِ    gelmişse=ج      biriniz=أ ح 

ك مِِْمنِْ =sizden     ِاْلغ ائِطِِ,,ِمن =tuvaletten    

ْست مِ     yahut,,da=أ وِْ م      dokunmuşsanız=ل 

    kadınlara=الن ِس اءِ 

ت ِجد وا,,ف ل مِْ =bulamadığınız,,takdirde    

اءًِ وا    su=م      teyemmüm,,edin=ف ت ي َمم 

ِعيدًا     temiz=ط ي ِبًا    toprağa=ص 

وا     sürün,,(Toprağı)=ف اْمس ح 

وِهك مِْ ج      yüzlerinize=بِو 

ْمِ  أ ْيِديك      Şüphesiz=إِنَِ    ve,,ellerinize=و 

ا,,ك انِ     Allah=اّلَل ِ ع ف وًّ =çok,,affeden    

 çok,,bağışlayandır=غ ف وًرا

Ey iman edenler! 
Sarhoşken, ne 
söylediğinizi bi-
linceye kadar, bir 
de cünüpken -
yolcu olmanız 
müstesna- gusül 
yapmadıkça 
namaza yaklaş-
mayın. Eğer 
hasta veya yol-
culukta iseniz, 
yahut herhangi 
biriniz ayak yo-
lundan gelmişse 
veya kadınlara 
yaklaşmışsanız 
ve bu durumlar-
da su bulama-
mışsanız pak bir 
toprağa teyem-
müm edin, yüz-
lerinize ve elleri-
nize sürün. Şüp-
hesiz ki Allah, 
çok affedici, çok 
bağışlayıcıdır. 

Ey iman edenler! 
Söylediğinizi bile-
cek halde olma-
dıkça sarhoşken 
ve yıkanmadıkça -
meğer ki yolcu bu-
lunasınız- cünüp-
ken namaza yak-
laşmayın. Eğer 
hasta iseniz yahut 
seferde iseniz ya-
hut biriniz ihtiyaç 
üzerine gidilen 
yerden gelmişse-
niz, yahut kadınla-
ra değmişseniz, su 
bulamadığınız hal-
de (su bulamıyor-
sanız) temiz bir 
toprak arayın, yü-
zünüze ellerinize 
meshedin. Allah'ın 
afvı büyük, gufranı 
geniş olduğu 
âşikâr. 

Ey iman eden-
ler; sarhoş-
ken, ne söyle-
diğinizi bilin-
ceye kadar, 
bir de cünüb-
ken -yolcu ol-
manız müs-
tesnagusül 
yapmadıkça 
namaza yak-
laşmayın. 
Eğer hasta 
veya yolculuk-
ta iseniz, ya-
hut herhangi 
biriniz heladan 
gelirse veya 
kadınlara yak-
laşıp da su 
bulamazsanız, 
temiz bir top-
rağa teyem-
müm edin, 
yüzlerinize ve 
ellerinize sü-
rün. Şüphesiz 
ki Allah; Afüvv 
ve Gafur 
olandır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Sarhoş 
iken namaz kılma-
ya kalkışmayın, ne 
dediğinizi bilinceye 
kadar (bekleyin); 
ve boy abdestini 
gerektiren bir du-
rumda (iken de) yı-
kanıncaya kadar 
seyahatte olmanız 
(ve yıkanma imka-
nından yoksun bu-
lunmanız) hali dı-
şında- (namaza 
kalkışmayın). Ama 
eğer hasta iseniz 
veya seyahattey-
seniz yahut tabii ih-
tiyacınızı yeni gi-
dermişseniz veya 
bir kadın ile birlikte 
olmuşsanız ve hiç 
su bulamıyorsanız, 
o zaman temiz top-
rağı alın, (onunla) 
yüzünüzü ve elleri-
nizi hafifçe ovun. 
Bilin ki Allah, ger-
çekten günahları 
temizleyendir, çok 
affedicidir. 

4. 
44 .. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?    

أ وت وا..الَِذينِ ..إِل ى =şu..kendilerine..verile

nleri    ن ِصيبًا=bir..pay    

اْلِكت ابِِ..ِمنِ  =Kitaptan    

ونِ      satın..alıyorlar=ي ْشت ر 

ل ة ِ     sapıklığı=الَضَل 

ي ِريد ونِ      istiyorlar..ki=و 

ت ِضلُّوا..أ نِْ =siz..de..sapıtasınız    

 yolu=الَسبِيلِ 

Şu kendilerine 
kitaptan bir pay 
verdiklerimizi 
görmüyor mu-
sun? Bunlar sa-
pıklığı satın alı-
yorlar ve sizin de 
yoldan çıkmanızı 
istiyorlar. 

Yâ Muhammed, 
bakmaz mısın şu 
kendilerine Allah'ın 
Kitabı'nı anlamak 
nasibi verilen kim-
selere ki hakkı ve-
rip dalâli alıyorlar. 
Ve sizleri[n] de 
doğru yoldan şa-
şırmanızı istiyorlar. 

Bakmazmısın 
şu kendilerine 
kitabdan bir 
pay verilmiş 
olanlara? 
Kendileri sa-
pıklığı satın 
aldıkları gibi 
sizin de yol-
dan sapmanı-
zı istiyorlar. 

Kendilerine ilahi 
kelamdan bir pay 
verilmiş olanların 
şimdi onu sapıklık 
ile değiştirdiklerini 
ve sizin (de) yoldan 
çıkmanızı istedikle-
rini görmüyor mu-
sunuz? 

4. 
اّلَل ِ,, 45     daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Allah=و 

    sizin,,düşmanlarınızı=بِأ ْعد ائِك ْمِ 

ك ف ىَِٰ     Allah=بِاّلَلِِ    yeter=و 

ِليًّا ك ف ىَِٰ    dost,,olarak=و      yeter=و 

 yardımcı,,olarak,,da=ن ِصيًرا    Allah=بِاّلَلِِ

Allah düşmanla-
rınızı çok iyi bilir. 
O vekil ve yar-
dım edici olarak 
size yeter. 

Hasımlarınızı Allah 
sizlerden daha iyi 
bilir. Onları bırakın; 
Allah'ın yâr olması, 
Allah'ın nasîr ol-
ması sizlere elve-
rir. 

Allah, düş-
manlarınızı 
daha iyi bilir. 
Allah, size 
dost olarak da 
yeter, yardım-
cı olarak da 
yeter. 

Fakat Allah, düş-
manlarınızın kimler 
olduğunu çok iyi bi-
lir. Hiç kimse Allah 
gibi dost olamaz ve 
hiç kimse Allahın 
yardım ettiği gibi 
yardım edemez. 

4. 
46 ..     öyleleri..var..ki=ِمنِ 

ه اد وا..الَِذينِ  =Yahudilerden    

ر ِِ ف ونِ ي ح  =kaydırıyorlar    

ِلمِ      kelimeleri=اْلك 

اِضِعهِِ..ع نِْ و  م  =yerlerinden    

ي ق ول ونِ      işittik=س ِمْعن ا    diyorlar=و 

ْين ا ع ص      ve..isyan..ettik=و 

عِْ اْسم      dinle=و 

ْيرِ  ع ِ..غ  ْسم  م  =dinlemez..olası    

اِعن ا ر      eğip..bükerek=ل يًّا    ”ve..”ra’ina=و 

Yahudiler içinde 
öyleleri var ki, bu 
dine hakaret et-
mek amacı ile 
Tevrat´taki keli-
meleri değiştire-
rek ve dillerini 
ağız boşlukla-
rında burarak 
«işittik ve karşı 
geldik», «Dinle 
sözü dinlenmez 
olasıca!» ve 
«Raina (Bizi gö-
zet anlamına da 
gelen eş sesli bir 
hakaret deyimi)» 
derler. Oysa 
eğer (böyle di-

Yahudiliği kabul 
edenlerden bir 
cemaat var: Keli-
meleri yerlerinden 
oynatıyorlar, sonra 
söyleyeceklerini 
dilleriyle eğerek, 
bükerek dini mas-
karaya alarak “İşit-
tik ve isyan ettik... 
İşitilmez sözler du-
yasın!" diyorlar. 
Böyle söyleyecek-
lerine "İşittik ve 
kabul ettik. Dinle, 
bize bak" deselerdi 
kendileri hesabına 
daha hayırlı, daha 
dürüst olurdu. 

Yahudilerden 
öyleleri var ki; 
kelimeleri yer-
lerinden de-
ğiştirir ve dille-
rini eğip büke-
rek ve dine 
tan ederek; 
işittik ve karşı 
geldik, duy, 
duymaz olası 
ve bizi güt (ra-
ina) derler. 
Eğer işittik ve 
itaat ettik, din-
le ve bizi gö-
zet demiş ol-
salardı, onlar 
için daha iyi 

Yahudi itikadına 
mensup olanların 
bir kısmı, (vahye-
dilmiş) sözlerin an-
lamını çarpıtırlar; 
sözleri asıl bağla-
mından kopararak, 
(şimdi yaptıkları gi-
bi) İşittik ama karşı 
çıkıyoruz! ve Din-
leyin ama kulak 
asmayın! ve Asıl 
sen biz(im sözü-
müz)e kulak ver 
(ey Muhammed)! 
derler; böylece dil-
leriyle oyun oynar-
lar ve (sahih) itika-
dın yanlış olduğu-
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ط ْعنًا    dillerini=بِأ ْلِسن تِِهمِْ     taşlayarak=و 

يِنِ ..فِي الد ِ =ve..dini    ِْل و     keşke..(eğer)=و 

مِْ     deselerdi=ق ال وا    onlar=أ نَه 

أ ط ْعن ا    işittik=س ِمْعن ا     ve..itaat..ettik=و 

عِْ اْسم  اْنظ ْرن ا    dinle=و      ve..bize..bak=و 

ْيًرا    elbette..olurdu=ل ك انِ      daha..iyi=خ 

مِْ مِ     kendileri..için=ل ه  أ ْقو      daha..sağlam=و 

ِكنِْ ل َٰ مِ     fakat=و      onları..lanetlemiştir=ل ع ن ه 

    Allah=اّلَل ِ

    inkârlarından..dolayı=بِك ْفِرِهمِْ

ِ ي ْؤِمن ونِ ..ف َل  =inanırlar    

يًَلِق لِِ..إِلَِ =pek..az 

yecekleri yerde) 
«duyduk ve uy-
duk», «işit» ve 
«bize bak» de-
selerdi kendileri 
hesabına daha 
hayırlı ve tutarlı 
olurdu. Fakat Al-
lah kâfirlikleri 
yüzünden kendi-
lerine lânet ettiği 
için -pek azı dı-
şında- onlar 
iman etmezler. 

Lâkin küfürleri yü-
zünden Allah onla-
rı rahmeti saha-
sından uzaklaştır-
dı. Onun için me-
ğer ki pek az[ı] 
iman ederler. 

olurdu. İşte Al-
lah, inkarları 
yüzünden on-
lara la´net et-
miştir. Onların 
ancak pek azı 
iman eder. 

nu ima etmeye ça-
lışırlar. (Halbuki) 
onlar, sadece İşittik 
ve itaat ediyoruz! 
ve (Bizi) dinle, bize 
katlan! deselerdi, 
bu onların gerçek-
ten yararına ve da-
ha dürüstçe bir 
davranış olurdu: 
ama hakikati red-
dettikleri için Allah 
onları lanetledi; zi-
ra onların inandık-
ları, basit birkaç 
şeyden ibarettir. 

4. 
47 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِأ وت وا,,الَِذين =verilenler    

    inanın=آِمن وا    Kitap=اْلِكت ابِ 

ا ن َزْلن ا,,بِم  =indirdiğimiz(Kur’an)a    

قًا د ِ ص      doğrulayıcı,,olarak=م 

ا ع ك مِْ,,ِلم  م  =yanınızdakini    

ق ْبلِِ,,ِمنِْ =önce    ِْن ْطِمسِ ,,أ ن =biz,,silip    

وًها ج      bazı,,yüzleri=و 

دَه ا     döndürmeden=ف ن ر 

أ ْدب اِره ا,,ع ل ىَِٰ =arkalarına    ِْأ و=ya,,da    

مِْ     onları,,da,,lanetlemeden=ن ْلع ن ه 

ا     lanetlediğimiz=ل ع نَا    gibi=ك م 

ابِ      adamlarını=أ ْصح 

    cumartesi=الَسْبِتِ 

ك انِ  أ ْمرِ ,,و  =buyruğu    ِِاّلَل=Allah’ın    

ْفع ولًِ  yapılır=م 

Ey kendilerine 
kitap verilenler, 
biz bazı yüzleri 
çarpıtıp ense ta-
raflarına dön-
dürmeden ya da 
Cumartesi yasa-
ğını çiğneyenleri 
lânetlediğimiz 
gibi lânetleme-
den elinizdeki ki-
tabı onaylayıcı 
olarak indirdiği-
miz Kur´an´a 
iman ediniz. 
Yoksa Allah´ın 
emri her zaman 
kesinlikle yerine 
gelir. 

Ey kendilerine Ki-
tap verilenler! Biz-
ler birtakım yüzleri 
silip dümdüz ede-
rek enselerine çe-
virmezden, yahut 
rahmetimiz saha-
sından Ashâb-ı 
Sebt'i nasıl uzak-
laştırdıksa onları 
da öyle uzaklaş-
tırmadan evvel ge-
lin elinizdekini mü-
eyyid olarak indir-
diğimiz Kur'an'a 
iman getirin, yoksa 
Allah'ın emri çare-
siz yerini bulur. 

Ey kitab veri-
lenler; Biz bir 
takım yüzleri 
silip de ense-
lerine çevir-
mezden veya 
onları Ashab-ı 
Sebit´i 
la´netlediğimiz 
gib 
la´netlemezde
n önce, gelin 
de elinizdekini 
doğrulayıcı 
olarak indirdi-
ğimize iman 
edin. Allahın 
emri daima 
yapılagelmiş-
tir. 

Siz ey (geçmişte) 
kendilerine vahiy 
bahşedilmiş olan-
lar! (Şimdi), sahip 
olduğunuz (hakika-
ti) tasdik edici ola-
rak indirdiğimiz 
vahye inanın ki 
ümitlerinizi boşa 
çıkarmayalım ve 
onları sona erdir-
meyelim, tıpkı Seb-
ti ihlal eden o top-
lumu lanetlediğimiz 
gibi; zira Allahın 
irade ettiği şey 
mutlaka icra edilir. 

4. 
    Allah=اّلَل ِ    Şüphesiz=إِنَِ.. 48

ي ْغِفرِ ..لِ  =bağışlamaz    

كِ ..أ نِْ ي ْشر  =ortak..koşulmasını    

ي ْغِفرِ     kendisine=بِهِِ     bağışlar=و 

ا د ونِ ..م  =başkasını     ِِلك     bundan=ذ َٰ

نِْ ي ش اء ِ ..ِلم  =dilediğine    

نِْ م  ي ْشِركِْ..و  =ortak..koşan..da    

    gerçekten=ف ق دِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ

ىَِٰ     bir..günah=إِثًْما    işlemiştir=اْفت ر 

 büyük=ع ِظيًما

Hiç kuşkusuz Al-
lah, kendisine 
ortak koşma gü-
nahını bağışla-
maz. Bunun dı-
şında kalan gü-
nahları dilediği-
ne bağışlar. Kim 
Allah´a ortak ko-
şarsa son dere-
ce büyük bir iftira 
günahı işlemiş 
olur. 

Bilin ki Allah Ken-
disine şerik koşul-
masını afvetmez. 
Bundan başkasını 
dilediğine afveder. 
Artık Allah'a şerik 
koşan da şüphe 
yok ki olmayacak 
bir bühtan ile bü-
yük günahı işledi 
gitti. 

Allah; kendisi-
ne ortak koş-
mayı bağışla-
maz. Bundan 
başkasını di-
lediğine bağış-
lar. Allah´a or-
tak koşan 
kimse, hiç 
şüphesiz pek 
büyük bir gü-
nahla iftira 
etmiş olur. 

Şüphesiz Allah, di-
lediği kimselerin 
daha hafif günahla-
rını bağışladığı 
halde, Kendisine 
ortak koşulmasını 
asla bağışlamaz: 
zira Allaha ortak 
koşanlar, gerçek-
ten korkunç bir gü-
nah işlemiş olurlar. 

4. 
49 ,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    الَِذينِ ,,إِل ى =şu    

كُِّ ونِ ي ز  =övüp,,yüceltenleri    

ْمِ      Hayır,,,ancak=ب لِِ    kendilerini=أ ْنف س ه 

ك ِي    Allah=اّلَل ِ     yüceltir=ي ز 

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    

لِ  ونِ ,,و  ي ْظل م  =onlara,,zulmedilmez    

 kıl,,kadar=ف تِيًَلِ

Şu kendilerini 
temize çıkaran-
ları görmüyor 
musun? Oysa 
Allah dilediği 
kimseyi arındırır, 
fakat hiç kimse-
ye kıl payı kadar 
haksızlık yapıl-
maz. 

Bakmaz mısın yâ 
Muhammed şu 
kendilerini temize 
çıkarıp duranların 
hâline?! Bildikleri 
gibi değil, dilediğini 
Allah temize çıka-
rır. Ve haklarında 
zerre kadar zul-
medilmez. 

Bakmaz mısın 
şu kendilerini 
temize çıka-
ranlara? Hal-
buki dilediğini 
temize çıkaran 
yalnız Al-
lah´tır. Ve kıl 
payı zulme 
uğratılmazlar. 

Kendilerini tertemiz 
sayanların farkında 
değil misin? Hayır, 
aksine Allah diledi-
ğini temize çıkarır 
ve kimseye kıl ka-
dar haksızlık ya-
pılmaz. 

4. 
    nasıl=ك ْيفِ     bak=اْنظ رِْ.. 50

ونِ      uyduruyorlar=ي ْفت ر 

اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a     ِ اْلك ِذب=yalan    

ك ف ىَِٰ     bu..(onlara)=بِهِِ    yeter=و 

بِينًا    bir..günah..olarak=إِثًْما  apaçık=م 

Baksana Allah´a 
karşı nasıl yalan 
uyduruyorlar? 
Bu tek başına 
yeterli bir apaçık 
günahtır. 

Bak yâ Muham-
med, Allah'a karşı 
nasıl bühtan irtikâb 
ediyorlar?! İşte 
açık günah bu ka-
dar olur. 

Bir bak; Al-
lah´a karşı 
nasıl yalan 
uyduruyorlar? 
Apaçık bir gü-
nah olarak bu, 
yeter. 

Bak, kendi uydur-
duklarını nasıl da 
Allaha isnat ediyor-
lar? Bundan daha 
açık bir günah 
olamaz. 

4. 
51 ,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    

الَِذينِ ,,إِل ى =kendilerine    

    bir,,pay=ن ِصيبًا    verilenleri=أ وت وا

اْلِكت ابِِ,,ِمنِ  =Kitaptan    

تِِبِاْلِجبِْ    inanıyorlar=ي ْؤِمن ونِ  =cibt    

الَطاغ وتِِ     ve,,Tağut’a=و 

ي ق ول ونِ      ve,,diyorlar=و 

وا,,ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler,,için    

ءِِ ل  ؤ      daha,,doğru=أ ْهد ىَِٰ    bunlar=ه َٰ

ن وا,,الَِذينِ ,,ِمنِ  آم  =inananlardan    

 yoldadır=س بِيًَلِ

Şu kendilerine 
kitaptan bir pay 
verdiklerimizi 
görmüyor mu-
sun? Bunlar pu-
ta ve tağut´a 
(şeytana) inanır-
lar ve kâfirler 
hakkında 
´Bunların yolu 
müminlerin yo-
lundan daha 
doğrudur´ derler. 

Yâ Muhammed, 
bakmaz mısın şu 
kendilerine Allah'ın 
Kitabı'nı anlamak 
nasibi verilen kim-
selere ki Cibt'e 
inanıyorlar, [Ta-
ğut'a] inanıyorlar, 
sonra da Allah'ı 
tanımayanlar için 
"Bunlar mü'minler-
den daha doğru bir 
yol tutmuşlar" di-
yorlar. 

Kendilerine ki-
tab verilmiş 
olanların puta 
ve tağut´a 
inanıp, küfre-
denlere: Bun-
lar 
mü´minlerden 
daha doğru 
yoldadırlar, 
dediklerini 
görmedin mi? 

Kendilerine ilahi 
kelamdan bir pay 
verildiği halde 
(şimdi) asılsız mu-
ammalara ve şey-
tani güçlere ina-
nanların ve hakikati 
inkara şartlanmış 
olanların, mümin-
lerden daha doğru 
yolda olduklarını 
iddia edenleri gör-
müyor musun? 

4. 
52 .. ئِكِ      işte..onlar=أ ول َٰ

مِ ..الَِذينِ  ل ع ن ه  =lanetlediği..(insanlardır)    

نِْ    Allah’ın=اّلَل ِ  م      kimi=و 

    Allah=اّلَل ِ    lanetlerse=ي ْلع نِِ

ت ِجد ِ..ف ل نِْ =artık..bulamazsın    

 hiçbir..yardımcı=ن ِصيًرا    onun..için=ل ه ِ

Bunlar Allah´ın 
lânetine uğramış 
kimselerdir. Al-
lah birine lânet 
ederse ona yar-
dım edecek birini 
bulamazsın. 

İşte bunlar Allah'ın 
rahmeti sahasın-
dan sürdüğü kim-
seler. Allah da kimi 
rahmeti sahasın-
dan sürerse ebedi-
yen onun imdadına 
yetişecek bula-
mazsın. 

Allah´ın 
la´netlediği; iş-
te onlardır. Al-
lah´ın 
la´netlediği ki-
şiye sen yar-
dımcı bula-
mazsın. 

Allahın lanetledik-
leri işte bunlardır 
ve Allah'ın lanetine 
uğrayan kişi de 
kendisine yardım 
edecek kimse bu-
lamaz. 

4. 
مِْ    yoksa=أ مِْ,, 53     onların,,var=ل ه 

    bir,,payı,,mı=ن ِصيبِ 

ْلكِِ,,ِمنِ  اْلم  =mülkten    ف إِذًا=öyle,,olsaydı    

ي ْؤت ونِ ,,لِ  =vermezlerdi    

    insanlara=النَاسِ 

 bir,,çekirdek,,zerresi,,bile=ن ِقيًرا

Yoksa onların 
Allah´ın mülkün-
de bir payları mı 
var? Eğer öyle 
olsaydı, insanla-
ra bir çekirdek 
kırıntısı bile 
vermezlerdi. 

Yoksa Allah'ın 
mülkünden bunla-
rın da nasibi mi 
var? Öyle olaydı 
insanlara çekirdek 
bile vermezlerdi. 

Yoksa onların 
mülkten bir 
payı mı var? 
Öyle olsaydı; 
onlar insanla-
ra bir çekirdek 
parçası bile 
vermezlerdi. 

Yoksa onlar (Alla-
hın) hükümranlığı-
na ortak mıdırlar? 
Ama (eğer öyle ol-
saydı), onlar baş-
kasına bir hurma 
çekirdeği(ni doldu-
racak) kadar bile 
bir şey vermezler-
di! 

4. 
    yoksa=أ مِْ.. 54

    onları..kıskanıyorlar..mı=ي ْحس د ونِ 

Yoksa Allah´ın, 
lütfunun eseri 
olarak insanlara 
bağışlamış ol-

Yahut Allah'ın faz-
lından verdiği ni-
metler sebebiyle 
mü'minleri kıskanı-

Yoksa Allah´ın 
bol nimetinden 
verdiği insan-
ları mı çeke-

Yoksa onlar, Alla-
hın zenginlik ve 
cömertliğinden 
başkalarına bah-
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    yüzünden=ع ل ىَِٰ    insanlara=النَاسِ 

ا آت اه مِ ..م  =verdiği..(vahiyler)    

ف ْضِلِهِ ..ِمنِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =lütfundan    

    biz..vermiş=آت ْين ا    oysa=ف ق دِْ

اِهيمِ     soyuna..da=آلِ      İbrahim=إِْبر 

ة ِ    Kitabı=اْلِكت ابِ  اْلِحْكم      ve..hikmeti=و 

آت ْين اه مِْ     ve..onlara..vermiştik=و 

ْلًكا  büyük=ع ِظيًما    bir..mülk=م 

duğu imtiyazı 
çekemiyorlar, bu 
yüzden onları 
kıskanıyorlar 
mı? Oysa biz İb-
rahim´in soyun-
dan gelenlere de 
kitap ve hikmet 
vermiş, kendile-
rine büyük bir 
egemenlik ba-
ğışlamıştık. 

yorlar mı? Bilmi-
yorlar mı ki Bizler 
Âl-i İbrahim'e hem 
kitap, hem nübüv-
vet vermiştik ve 
onlara büyük mülk 
vermiştik? 

miyorlar? Doğ-
rusu biz, İbra-
him soyuna da 
kitab ve hik-
met verdik. Ve 
onlara büyük 
bir nimet bah-
şettik. 

şettiği nimetleri do-
layısıyla onları kıs-
kanıyorlar mı? Oy-
sa biz İbrahim aile-
sine vahiy ve hik-
met bahşetmiş ve 
onlara güçlü bir 
hükümranlık ver-
miştik. 

4. 
مِْ,, 55 نِْ    onlardan=ف ِمْنه      kimi=م 

نِ      O(Hak,,Kitabı)na=بِهِِ    inandı=آم 

مِْ ِمْنه  نِْ    onlardan=و      kimi,,de=م 

دَِ     yüz,,çevirdi=ص 
ْنه ِ      ondan=ع 

ك ف ىَِٰ     öylesine,,de,,yetti=و 

نَمِ  ه      cehennem=بِج 

 çılgın,,alevli=س ِعيًرا

Fakat İbrahim´in 
soyundan gelen-
lerin kimi O´na 
inandı, kimi de 
kendisine sırt 
çevirdi. Öyleleri-
nin hakkından 
alevli cehennem 
gelir. 

İçlerinden bir kısmı 
kendisine iman et-
ti, bir kısmı ondan 
yüz çevirdi. Yakıcı 
azap olmak üzere 
onlara cehennem 
elverir. 

Onlardan bir 
kısmı ona 
inandı, bir 
kısmı da on-
dan yüz çevir-
di. Çılgın ateş 
olarak cehen-
nem yeter. 

Aralarında ona 
(gerçekten) ina-
nanlar da vardı, 
ondan yüz çeviren-
ler de... Ve hiçbir 
şey cehennem 
(ateşi) kadar yakıcı 
olamaz! 

4. 
    Şüphesiz=إِنَِ.. 56

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenleri    

    yakında=س ْوفِ     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

    bir..ateşe=ن اًرا    sokacağız=ن ْصِليِهمِْ

ا تِْ    her=ك لَم      piştikçe=ن ِضج 

ل ود ه مِْ     vereceğiz=ب دَْلن اه مِْ    derileri=ج 

ل ودًا ه ا    deriler=ج      onlara..başka=غ ْير 

    tadsınlar..diye=ِلي ذ وق وا

    şüphesiz=إِنَِ    azabı=اْلع ذ اب ِ 

    Allah=اّلَل ِ

ع ِزيًزا..ك انِ  =daima..üstündür    

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Hiç kuşkusuz 
ayetlerimizi inkâr 
edenleri ilerde 
ateşe atacağız. 
Derileri kavrul-
dukça azabın 
acısını duysun-
lar diye kendile-
rine başka deri-
ler giydireceğiz. 
Hiç şüphesiz Al-
lah üstün irade-
lidir, hikmet sa-
hibidir. 

Ayâtımızı tanıma-
yan kimseler yok 
mu, Bizler onları 
ateşe atacağız. 
Derileri yanıp bit-
tikçe azabı duyma-
ları için kendilerine 
başka deri verece-
ğiz. Allah'ın azîz 
olduğu, hakîm ol-
duğu söz götür-
mez. 

Şüphesiz ki 
ayetlerimizi in-
kar edenleri 
yakında ateşe 
atacağız. Deri-
leri piştikçe 
azabı duysun-
lar diye, deri-
lerini değiştirip 
yenileyeceğiz. 
Allah; Aziz, 
Hakim olandır. 

Mesajlarımızın 
doğruluğunu inkara 
şartlanmış onları 
zamanı geldiğinde 
ateşe mahkum 
edeceğiz; derileri 
her yanıp döküldü-
ğünde onları yeni 
derilerle değiştire-
ceğiz ki azabı (tam 
olarak) tadabilsin-
ler. Şüphe yok ki 
Allah kudret ve 
hikmet sahibidir. 

4. 
57 ,, الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =inanıp    

ع ِمل وا     yapanları,,da=و 

اتِِ     iyi,,işler=الَصاِلح 

مِْ ن ْدِخل ه      sokacağız=س 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

مِْ    sürekli=أ ب دًاِ      kendilerine,,vardır=ل ه 

ا اجِ     orada=فِيه      eşler,,de=أ ْزو 

ة ِ  ط َهر      tertemiz=م 

مِْ ن ْدِخل ه      ve,,onları,,sokacağız=و 

    bir,,gölgeye=ِظَلًِّ

 eşsiz,,(hiç,,güneş,,sızmayan)=ظ ِليًَلِ

İman edip iyi 
ameller işleyen-
leri de ilerde 
içinde ebedi ola-
rak kalacakları, 
altından ırmaklar 
akan cennetlere 
yerleştireceğiz. 
Onlara orada el 
değmemiş eşler 
verilecek, kendi-
leri koyu gölgeler 
altına alınacak-
lardır. 

İman edip de işleri 
salâh olanlara ge-
lince bunları ebe-
diyen içinde kala-
cakları o altından 
ırmaklar akan cen-
netlere koyacağız. 
Orada kendilerinin 
pâk eşleri olacak 
ve onları hiç kımıl-
damayan koyu 
gölgeler içine ko-
yacağız. 

İman edip sa-
lih amel işle-
yenleri; içinde 
ebedi kalacak-
ları, altından 
ırmaklar akan 
cennetlere ko-
yacağız. Onla-
ra orada ter-
temiz eşler 
vardır. Onları 
koyu bir göl-
geye sokaca-
ğız. 

Buna mukabil, 
iman edip doğru ve 
yararlı işlerde bu-
lunanları içlerinde 
ırmaklar akan has-
bahçelere koyaca-
ğız, orada sonsuza 
kadar kalacaklar; 
ve orada tertemiz 
eşlere sahip ola-
caklar; (böylece) 
onları sonsuz mut-
luluğa eriştireceğiz. 

4. 
    Allah=اّلَل ِ    Şüphesiz=إِنَِ.. 58

ك مِْ ر      size..emreder=ي أْم 

دُّوا..أ نِْ ت ؤ  =vermenizi    

ان اتِِ     emanetleri=اْْل م 

ا..إِل ىَِٰ أ ْهِله  =ehline    إِذ ا     zaman=و 

ك ْمت مِْ     arasında=ب ْينِ     hükmettiğiniz=ح 

    insanlar=النَاِسِ

وا..أ نِْ ت ْحك م  =hükmetmenizi    

    şüphesiz=إِنَِ    adaletle=بِاْلع ْدِلِ 

    ne..güzel=نِِعَما    Allah=اّلَل ِ

   size..öğüt..veriyor=ي ِعظ ك ْمبِِهبِهِِ

    Allah=اّلَل ِ    doğrusu=إِنَِ

س ِميعًا..ك انِ  =işiten    ب ِصيًرا=görendir 

Allah size ema-
netleri, onları ta-
şıyabilecek olan-
lara yüklemenizi 
ve insanlar ara-
sında hüküm ve-
rirken adalete 
uygun hüküm 
vermenizi emre-
der. Allah size 
ne güzel öğüt 
veriyor! Hiç kuş-
kusuz Allah işi-
ten ve görendir. 

Bilin ki Allah sizle-
re emanetleri (va-
zifeleri) ehline 
vermenizi (teslim 
etmenizi) ve insan-
lar arasında hük-
mederken adl ile 
hükmeylemenizi 
emir buyuruyor. 
Bakın Allah'ın siz-
leri irşad ettiği ne 
güzel bir şey! (Ba-
kın Allah sizleri ne 
güzel bir şeye ir-
şad ediyor!) Al-
lah'ın söyledikleri-
nizi işittiğine, işle-
diklerinizi gördü-
ğüne şüpheniz ol-
masın. 

Şüphesiz ki 
Allah; size, 
emanetleri eh-
line vermenizi 
ve insanlar 
arasında 
hükmettiğiniz 
zaman adalet-
le hükmetme-
nizi emreder. 
Gerçekten Al-
lah; bununla 
size ne güzel 
öğüt veriyor. 
Şüphesiz ki 
Allah; Semi´, 
Basir olandır. 

Allah, size emanet 
edilen (şey)leri ehil 
olanlara tevdi et-
menizi ve her ne 
zaman insanlar 
arasında hüküm 
verecek olursanız 
adaletle hükmet-
menizi emreder. 
Allahın size yapıl-
masını tavsiye etti-
ği (şey), mutlaka 
en güzel (şey)dir: 
Allah, kesinlikle her 
şeyi işitendir, her 
şeyi görendir. 

4. 
59 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    Allah’a=اّلَل ِ    itaat,,edin=أ ِطيع وا

أ ِطيع وا     Elçiye=الَرس ولِ     itaat,,edin=و 

أ وِلي     buyruk=اْْل ْمرِِ    ve,,sahibine=و 

ْمِ      eğer=ف إِنِْ    sizden,,olan=ِمْنك 

ْعت مِْت ِ ن از  =anlaşmazlığa,,düşerseniz    

ش ْيءِ ,,فِي =herhangi,,bir,,şeyde    

دُّوه ِ اّلَلِِ,,إِل ى    onu,,götürün=ف ر  =Allah’a    

الَرس ولِِ     eğer=إِنِْ    ve,,Elçiye=و 

    inanıyor=ت ْؤِمن ونِ     iseniz=ك ْنت مِْ

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve,,gününe=و 

ِلكِ     ahiret=اْْلِخِرِ      Bu=ذ َٰ

ْيرِ      daha,,iyidir=خ 

أ ْحس نِ      ve,,daha,,güzeldir=و 

 sonuç,,bakımından,,da=ت أِْويًَلِ

Ey müminler, Al-
lah´a itaat edi-
niz; Peygambere 
ve sizden olan 
devlet yetkilileri-
ne de itaat edi-
niz. Eğer gerçek-
ten Allah´a ve 
ahiret gününe 
inanmışsanız 
herhangi bir ko-
nuda anlaşmaz-
lığa düştüğü-
nüzde o mese-
lenin çözümünü 
Allah´a ve Pey-
gamber´e havale 
ediniz. Bu sizin 
hesabınıza en 
hayırlı ve en iyi 
akıbet vaad 
eden bir tutum-
dur. 

Ey iman edenler! 
Allah'a itaat edin, 
Peygambere itaat 
edin. Sonra kendi-
nizden olan emir 
sahiplerine itaat 
edin (Ey iman 
edenler! Allah'ı 
dinleyin, Peygam-
beri dinleyin, sonra 
kendinizden olan 
emir sahiplerini 
dinleyin) ve 
[her]hangi bir şey-
de birleşemediği-
niz takdirde eğer 
sizler gerçekten Al-
lah ve âhiret günü-
ne inanmışlarsanız 
onun halli için Ki-
tap ile Sünnet'e 
müracaat edin ki 
bu hem daha ha-
yırlı, hem sonu iti-
bariyle daha gü-
zeldir. 

Ey iman eden-
ler; Allah´a it-
aat edin. Ra-
sule ve sizden 
olan emir sa-
hiblerine itaat 
edin. Eğer bir 
şeyde çekişir-
seniz; Allah´a 
ve ahiret gü-
nüne inanmış-
sanız onun 
hallini Allah´a 
ve Rasulüne 
bırakın. Bu; 
hem hayırlı 
hem de netice 
itibariyle daha 
güzeldir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allaha, 
Peygambere ve 
aranızdan kendile-
rine otorite emanet 
edilmiş olanlara it-
aat edin; ve her-
hangi bir konuda 
anlaşmazlığa dü-
şerseniz, onu Alla-
ha ve Peygambere 
götürün, eğer Alla-
ha ve Ahiret Günü-
ne (gerçekten) ina-
nıyorsanız. Bu (si-
zin için) en hayırlı-
sıdır ve sonuç ola-
rak da en iyisidir. 

4. 
60 .. ت رِ ..أ ل مِْ =şunları..görmedin..mi    

ونِ ي ْزع مِ ..الَِذينِ ..إِل ى =sanıyorlar..da    

مِْ ن وا    kendilerinin=أ نَه      inandıklarını=آم 

ا أ ْنِزلِ ..بِم  =indirilene     ِإِل ْيك=sana    

ا م  أ ْنِزلِ ..و  =indirilene    

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =ve..senden..önce    

Gerek sana ve 
gerekse senden 
öncekilere indiri-
len kitaplara 
inandıklarını ileri 
sürenleri görmü-
yor musun? 
Bunlar karşı 
çıkmakla, tanı-
mamakla emre-
dildikleri Tağutun 
hakemliğine 

Bakmaz mısın yâ 
Muhammed, şu 
gerek sana indiri-
len, gerek senden 
evvel indirilen ki-
taplara inandıkları-
nı söyler gezer 
kimselere ki arala-
rında azgın bir 
şeytânı [Tağut'u] 
hakem kılmak isti-
yorlar. Halbuki onu 

Sana indirile-
ne ve senden 
önce inidirilen-
lere; inandık-
larını iddia 
edenleri gör-
medin mi? 
Küfretmeleri 
emrolunmuş 
iken Tağut´un 
önünde mu-
hakeme edil-

Sen (ey Peygam-
ber), sana ve sen-
den öncekilere in-
dirilene inandıkla-
rını iddia eden, 
(ama öte yandan) 
şeytani güçlerin 
hakimiyetine teslim 
olmakta beis gör-
meyenlerin farkın-
da değil misin? 
Halbuki, Şeytanın 
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    istiyorlar=ي ِريد ونِ 

وا..أ نِْ اك م  ي ت ح  =hakem..olarak..başvurma

k    

الَطاغ وتِِ..إِل ى =Tağut’a..(o..azgın..şeyta

na)    ِْق د وا    oysa=و      emredilmişti=أ ِمر 

وا..أ نِْ ي ْكف ر  =inkâr..etmeleri    ِِبِه=onu    

ي ِريد ِ     Şeytan..da=الَشْيط انِ     istiyor=و 

ي ِضلَه مِْ..أ نِْ =onları..saptırmak    

لًِ يدًاب عِِ    sapkınlıkla=ض َل  =iyice 

başvurmak isti-
yorlar. Şeytan 
onları koyu bir 
sapıklığa dü-
şürmek istiyor. 

inkâr ile (tanıma-
makla) emrolun-
muşlardı. Şeytan 
ise kendilerini bir 
daha dönemeye-
cekleri kadar uzak 
dalâle düşürmek 
istiyor.  

melerini ister-
ler. Halbuki 
şeytan, onları 
uzak bir sapık-
lıkla saptırmak 
istiyor. 

kendilerini derin bir 
sapıklığa yönelt-
mek istediğini gö-
rerek onu inkar et-
mekle emrolun-
muşlardı. 

4. 
61 ,, إِذ ا قِيلِ ,,و  =denince    ِْم     kendilerine=ل ه 

    gelin=ت ع ال ْوا

ا,,إِل ىَِٰ لِ ,,م  أ ْنز  =indirdiğine    

    Allah’ın=اّلَل ِ

إِل ى الَرس ولِِ,,و  =ve,,Elçiye    

أ ْيتِ      görürsün=ر 

ن افِِقينِ      o,,ikiyüzlülerin=اْلم 

دُّونِ      uzaklaştıklarını=ي ص 

    senden=ع ْنكِ 

د ودًا  büsbütün,,uzaklaşmakla=ص 

Onlara ´Allah´ın 
indirdiğine ve 
Peygamber´e 
geliniz´ dendi-
ğinde o münafık-
ların senden 
büsbütün uzak-
laştıklarını gö-
rürsün. 

Sonra onlara "Ge-
lin Allah'ın indirdiği 
hükmü dinleyin, 
gelin Peygamberi 
dinleyin!" denildiği 
zaman münafıkları 
görürsün ki yüz 
çevirmek nasıl 
olursa işte öylece 
senden yüz çeviri-
yorlar. 

Onlara; Al-
lah´ın indirdi-
ğine ve pey-
gambere ge-
lin, denilince; 
münafıkların 
senden büs-
bütün uzaklaş-
tıklarını görür-
sün. 

Böylece her ne 
zaman kendilerine, 
Allahın indirdiğine 
ve Peygambere 
gelin! denilse, bu 
ikiyüzlülerin sen-
den nefretle yüz 
çevirdiklerini görür-
sün. 

4. 
62 ..     nasıl=ف ك ْيفِ 

مِْ..إِذ ا اب تْه  أ ص  =başlarına..gelince    

ِصيب ة ِ     bir..felaket=م 

ا تِْ..بِم  ق دَم  =yaptıkları..(kötülükler)..yüzün

den    ِْأ ْيِديِهم=elleriyle    َِث م=sonra..hemen    

اء وكِ      sana..gelirler=ج 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    yemin..ederler=ي ْحِلف ونِ 

دْن ا..إِنِْ أ ر  =biz..istedik..diye    َِإِل=sadece    

    iyilik..etmek=إِْحس انًا

ت ْوفِيقًا  ve..uzlaştırmak=و 

Peki, nasıl olu-
yor da kendi el-
leri ile işledikleri 
kötülük yüzün-
den başlarına bir 
musibet gelince 
sana koşarak 
´Biz sadece iyilik 
yapmak, uzlaş-
ma sağlamak is-
temiştik´ diye Al-
lah adına yemin 
ederler. 

Ya kendi işledikleri 
yüzünden başları-
na musibet değdiği 
zaman acaba hal-
leri nereye vara-
cak? Sonra sana 
gelmişler, "Hadi-
seyi tatlılıkla bitir-
mekten, ara bul-
maktan başka bir 
şey istemiş değil-
dik" diye Allah'a 
yemin ediyorlar. 

Kendi işledik-
leri yüzünden 
başlarına bir 
musibet geldi-
ğinde, nasıl 
hemen sana 
geldiler de; 
gayemiz sa-
dece bir iyilik 
etmek ve ara 
bulmaktan 
ibaret idi, diye 
yemin ediyor-
lar. 

Fakat bu dünyada 
yaptıkları yüzün-
den (Hesap Günü) 
başlarına felaket 
geldiğinde ne ola-
cak (onların hali); o 
zaman sana gelip 
Allaha yeminle, Bi-
zim niyetimiz, iyilik 
yapmak ve uyum 
sağlamaktan başka 
bir şey değildi (di-
yecekler)? 

4. 
63 ,, ئِكِ  الَِذينِ ,,أ ول َٰ =işte     ِي ْعل م=bilir    

    Allah=اّلَل ِ

ا ق ل وبِِهمِْ,,فِي,,م  =kalblerinde,,olanı    

أ ْعِرضِْف ِ =aldırma    ِْع ْنه م=onlara    

مِْ ِعْظه      onlara,,öğüt,,ver=و 

ق لِْ مِْ    ve,,söyle=و      onların=ل ه 

أ ْنف ِسِهمِْ,,فِي =içlerine,,işleyecek    

 güzel=ب ِليغًا    söz=ق ْولًِ

Allah onların 
kalplerindeki kö-
tü duyguları iyi 
bilir. Onlara aldı-
rış etme, öğüt 
ver, kendileri 
hakkında içlerine 
işleyecek etkili 
sözler söyle on-
lara. 

Bunlar o adamlar 
ki kalplerinde olanı 
Allah biliyor. Onun 
için sen kabahatle-
rinden göz yum. 
Kendilerini irşad et 
ve kendi hakların-
da kendilerini inti-
baha getirecek 
sözler söyle (ve 
onların yalnız ken-
dilerine müessir 
sözler söyle). 

Onlar öyle 
kimsler ki; 
kalblerindekini 
Allah bilir. Sen 
onlara aldırma 
da öğüt ver. 
Haklarında 
te´sirli sözler 
söyle. 

Ama Allah onların 
kalplerindeki her 
şeyi bilir; o halde 
kendi hallerine bı-
rak onları, öğüt ver 
ve onlarla durumla-
rı hakkında etraflı-
ca konuş! 

4. 
64 .. ا م  ْلن ا..و  أ ْرس  =biz..göndermedik    

س ولِ ..ِمنِْ ر  =hiçbir..elçiyi    

    başka..bir..amaçla=إِلَِ

    izniyle=بِإِْذنِِ    itaat..edilmekten=ِلي ط اعِ 

ل وِْ    Allah’ın=اّلَلِِ  مِْأ نَِ    eğer=و  ه  =onlar    

وا    zaman=إِذِْ     zulmettikleri=ظ ل م 

مِْ     kendilerine=أ ْنف س ه 

اء وكِ      sana..gelseler=ج 

وا     bağışlanma..dileseler=ف اْست ْغف ر 

    Allah’tan=اّلَل ِ

اْست ْغف رِ      ve..bağışlanmasını..dileseydi=و 

مِ      Elçi..de=الَرس ولِ     onların=ل ه 

د وا ج      Allah’ı=اّلَل ِ    elbette..bulurlardı=ل و 

ِحيًما    affedici=ت َوابًا  merhametli=ر 

Biz gönderdiği-
miz her pey-
gamberi, Allah´ın 
izni ile, mutlaka 
kendisine itaat 
edilsin diye gön-
derdik. Eğer on-
lar nefislerine 
zulmettiklerinde 
sana gelerek Al-
lah´tan af dilese-
lerdi ve Pey-
gamber de onlar 
adına af dile-
seydi, Allah´ı 
tevbeleri kabul 
edici ve merha-
metli olarak bu-
lacaklardı. 

Bizler hiçbir pey-
gamber gönder-
medik ki Allah'ın 
izniyle kendisine 
itaat edilmek için 
olmasın. Eğer şun-
lar nefislerine zul-
mettikleri zaman 
sana gelseydiler 
de hem kendileri 
Allah'tan gufran di-
leseydiler, hem 
Peygamber onlar 
için gufran dile-
seydi, hiç şüphe 
yok Allah'ı günah-
ları bağışlıyor bu-
lacaklardı, kulları-
na rahîm bulacak-
lardı. 

Biz, hiçbir 
peygamberi 
Allah´ın izniyle 
itaat edilmek-
ten başka bir 
gaye ile gön-
dermedik. On-
lar kendilerine 
yazık ettikleri 
zaman, sana 
gelip Allah´tan 
mağfiret dile-
seler ve pey-
gamberleri de 
onlara mağfi-
ret dileseydi 
elbette Allah´ı 
Tevvab vd 
Rahim olarak 
bulacaklardı. 

Zira biz her pey-
gamberi, ancak, Al-
lahın izniyle kendi-
sine tabi olunsun 
diye göndermişiz-
dir. Eğer onlar, 
kendi kendilerine 
zulmettikten sonra, 
sana gelip Allahtan 
bağışlanma dilese-
lerdi Peygamber 
de onların bağış-
lanması için dua 
etseydi, Allahın 
tevbeleri kabul edi-
ci ve bir rahmet 
kaynağı olduğunu 
tereddütsüz görür-
lerdi. 

4. 
65 ,,ِ ب ِكِ     hayır=ف َل  ر      Rabin,,hakkı,,için=و 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =inanmış,,olmazlar    

تَىَِٰ وكِ ,,ح  م  ك ِ ي ح  =seni,,hakem,,yapıp    

ا رِ ,,فِيم  ش ج  =çekişmeli,,işlerde    

    sonra,,da=ث مَِ    aralarında,,çıkan=ب ْين ه مِْ

ي ِجد وا,,لِ  =duymadan    

أ ْنف ِسِهمِْ,,فِي =içlerinde    

ًجا ر      bir,,burukluk=ح 

ْيتِ ,,ِمَما ق ض  =senin,,verdiğin,,hükme    

وا ل ِم  ي س      teslim,,olmadıkça=و 

 tam,,bir,,teslimiyetle=ت ْسِليًما

Hayır, hayır! 
Rabbine andol-
sun ki, onlar ara-
larında çıkan an-
laşmazlıklarda 
senin hakemliği-
ne başvurma-
dıkça sonra da 
vereceğin kara-
ra, gönüllerinde 
hiçbir burukluk 
duymaksızın, 
kesin bir teslimi-
yetle uymadıkça 
mümin olamaz-
lar. 

Rabbine kasem 
ederim ki onlar 
aralarında çıkan 
dolaşık işlerde seni 
hakem kılmadıkça, 
sonra da senin ve-
receğin hükme hiç 
onun için yürekle-
rinde bir darlık 
duymaksızın bo-
yunlarını, boyun 
eğmek nasıl olursa 
öyle eğmedikçe 
iman etmiş olmaz-
lar. 

Hayır, Rabbı-
na andolsun 
ki; aralarında 
çekiştikleri 
şeylerde seni 
hakem ta´yin 
edip sonra 
haklarında 
verdiği hü-
kümden dolayı 
içlerinde bir 
sıkıntı duyma-
dan kendilerini 
tamamen tes-
lim etmedikçe 
iman etmiş 
olmazlar. 

Ama hayır, Rabbi-
ne andolsun ki on-
lar, (ey peygam-
ber), aralarında an-
laşmazlığa düştük-
leri her konuda se-
ni hakem yapma-
dıkça ve sonra da 
senin kararına 
kalplerinde hiçbir 
burukluk duymak-
sızın tam bir tesli-
miyetle tabi olma-
dıkça, (gerçekten) 
inanmış olmazlar. 

4. 
ل وِْ.. 66     eğer=و 

ك ت ْبن ا..أ نَا =diye..yazmış..olsaydık    

ل ْيِهمِْ اْقت ل وا..أ نِِ    onlara=ع  =öldürün    

    ya..da=أ وِِ    kendinizi=أ ْنف س ك مِْ

وا ج      çıkın=اْخر 

ِدي اِرك مِْ..ِمنِْ =yurtlarınızdan    

ا ف ع ل وه ِ..م  =bunu..yapmazlardı    َِإِل=hariç    

ْمِ     pek..azı=ق ِليلِ      içlerinden=ِمْنه 

ل وِْ مِْ    eğer=و      onlar=أ نَه 

    yapsalardı=ف ع ل وا

ا ي وع ظ ونِ ..م  =öğütleneni    

    elbette..olurdu=ل ك انِ     kendilerine=بِهِِ

ْيًرا مِْ    daha..iyi=خ      kendileri..için=ل ه 

Eğer onlara 
«canlarınızı feda 
ediniz» ya da 
«yurtlarınızdan 
çıkınız» diye em-
retmiş olsaydık, 
pek azı dışında, 
bunları yapa-
mazlardı. Oysa 
eğer onlar kendi-
lerine verilen 
öğütleri tutsalar-
dı, bu haklarında 
hayırlı ve gü-
venceli bir tutum 
olurdu. 

Bizler şayet kendi-
lerine "Nefislerinizi 
öldürün!", yahut 
"Yurtlarınızdan çı-
kın!" diye emret-
seydik, şüphe yok 
bunu içlerinden 
ancak pek azı ya-
pardı, eğer onlar 
irşad edildikleri yo-
lu tutaydılar elbette 
haklarında en ha-
yırlı ve imanlarının 
rüsûhunu arttırmak 
cihetiyle en sağlam 
bir hareket olurdu. 

Şayet onlara; 
Kendinizi feda 
edin, yahut 
memleketiniz-
den çıkın, diye 
emretmiş ol-
saydık, pek 
azı müstesna 
bunu yapmaz-
lardı. Kendile-
rine öğüt veri-
len şeyleri ye-
rine getirsey-
diler elbette 
bu; haklarında 
çok hayırlı ve 
payidar olma 
açısından da-
ha sağlam 
olurdu. 

Fakat biz onlara 
Hayatlarınızı feda 
edin! yahut Yurtla-
rınızı terk edin! di-
ye emretmiş olsay-
dık, çok azı bunu 
yapardı. Oysa, tav-
siye edilen şeyi 
yapmış olsalardı, 
bu, kesinlikle onla-
rın yararına olurdu 
ve onları (imanla-
rında) daha güçlü 
kılardı, 
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أ ش دَِ  sağlam=ت ثْبِيتًا    ve..daha=و 

4. 
إِذًا,, 67     o,,zaman=و 

ت ْين اه مِْ     kendilerine,,verirdik=ْل 

ل د نَا,,ِمنِْ =katımızdan    أ ْجًرا=mükâfat    

 büyük=ع ِظيًما

O zaman onlara 
tarafımızdan bü-
yük bir mükäfat 
verirdik. 

(67-68) Hem bu 
inkıyâdı gösterey-
diler, o zaman 
kendilerine tarafı-
mızdan büyük ecir 
verirdik, ve onları 
dosdoğru giden 
yolumuza çıkarır-
dık. 

O takdirde on-
lara katımız-
dan büyük bir 
mükafat verir-
dik. 

bu durumda biz on-
lara rahmetimizden 
büyük bir mükafat 
verirdik 

4. 
د ْين اه مِْ.. 68 ل ه      ve..onları..iletirdik=و 

اًطا ْست ِقيًما    bir..yola=ِصر   doğru=م 

Kendilerini ke-
sinlikle doğru yo-
la iletirdik. 

“        “         “ Ve şüphesiz 
onları doğru 
yola eriştirir-
dik. 

ve onları dosdoğru 
bir yola yöneltirdik. 

4. 
نِْ,, 69 م      itaat,,ederse=ي ِطعِِ    kim=و 

الَرس ولِ     Allah’a=اّلَل ِ     ve,,Elçi’ye=و 

ئِكِ  عِ     işte,,onlar=ف أ ول َٰ     beraberdir=م 

أ ْنع مِ ,,الَِذينِ  =nimet,,verdiği    ِ اّلَل=Allah’ın    

ل ْيِهمِْ     kendilerine=ع 

النَبِي ِينِ ,,ِمنِ  =peygamberler    

يِقينِ  د ِ الص ِ     sıddîklar=و 

د اءِِ الشُّه      şehidler=و 

الَصاِلِحين ِ      ve,,Salihlerle=و 

س نِ  ح  ئِكِ     ne,,güzel=و      onlar,,da=أ ول َٰ

فِيقًا  arkadaştır=ر 

Allah´a ve Pey-
gamber´e itaat 
edenler var ya, 
bunlar Allah´ın 
nimetine eriştir-
diği peygamber-
lerle, dosdoğru 
kullarla, şehidler-
le ve iyilerle bir-
likte olurlar. Bun-
lar ne iyi arka-
daşlardır! 

Kimler ki Allah ile 
Peygambere itaat-
te bulunurlar, işte 
bunlar Allah'ın o 
kendilerini mesut 
ettiği (kendilerine 
lütuf ettiği) nebîler-
le, sıddıklarla, şe-
hitlerle, salihlerle 
bir yerde olacaklar. 
Oh, bunlar ne gü-
zel arkadaş! (Oh, 
bunların arkadaş-
ları ne güzel!)  

Kim, Allah´a 
ve peygambe-
re itaat eder-
se; işte onlar, 
şehidler ve sa-
lihlerle birlik-
tedirler. Ne iyi 
arkadaştır on-
lar. 

Allaha ve Peygam-
bere itaat edenler, 
Allahın nimetlerini 
bağışladığı kimse-
lerden olacaklardır: 
peygamberler, ha-
kikatten hiç sap-
mamış olanlar, ha-
kikate (hayatlarıy-
la) şahitlik yapanlar 
ve dürüst ve er-
demli olanlar: işte 
böylelerininki ne 
güzel birliktek-
lik(ler)dir! 

4. 
70 .. ِلكِ      nimet=اْلف ْضلِ     bu=ذ َٰ

اّلَلِِ ..ِمنِ  =Allah’tandır    َِٰك ف ى     yeter=و 

ِليًما    Allah=بِاّلَلِِ  bilen..olarak=ع 

Bu Allah´ın ba-
ğışıdır. Allah 
herşeyi yeterince 
bilir. 

İşte bu Allah'ın faz-
lı. Allah'ın alîm ol-
ması kulları için el-
verir. 

Bu büyük lü-
tuf, Al-
lah´tandır. Al-
lah; her şeyi 
bilici olarak 
kafidir. 

Bu, Allahın lütfu-
dur; ve hiç kimse 
Allahın sahip oldu-
ğu bilgiye sahip 
olamaz. 

4. 
71 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ذ وا     alın=خ 

ك مِِْحذِْ ر  =korunma(tedbirleri)nizi    

وا     savaşa,,gidin=ف اْنِفر 

    ya,,da=أ وِِ    bölük,,bölük=ث ب اتِ 

وا     savaşa,,gidin=اْنِفر 

ِميعًا  hep,,birlikte=ج 

Ey müminler sa-
vaş hazırlıkları-
nızı yapınız ve 
sonra da ya bö-
lük bölük ya da 
hep birlikte sa-
vaşa çıkınız. 

Ey iman edenler! 
Hasma karşı dai-
ma uyanık bulunun 
(mücehhez bulu-
nun / hazırlığınızı 
görün / ihtiyatlı 
olun). Bir de ya 
müfrezeler hâlinde 
çıkın, yahut yekpa-
re bir kuvvet olarak 
yürüyün.  

Ey iman eden-
ler; korunma 
tedbirinizi alın 
da silahlana-
rak, birlikler 
halinde veya 
toptan sefer-
ber olun. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! İster küçük 
guruplar halinde is-
ter toplu halde, sa-
vaşa giderken teh-
likelere karşı hazır-
lıklı olun. 

4. 
إِنَِ.. 72     içinizden=ِمْنك مِْ    şüphesiz=و 

نِْ     bir..kısmı..var..ki=ل م 

ئ نَِ     eğer=ف إِنِْ    pek..ağır..davranır=ل ي ب ط ِ

اب تْك مِْ     size..erişirse=أ ص 

ِصيب ة ِ     der=ق الِ     bir..felaket=م 

أ ْنع مِ ..ق دِْ =lütfetti..de    ِ اّلَل=Allah    

أ ك نِْ..ل مِْ..إِذِْ    bana=ع ل يَِ =bulunmadım    

مِْ ع ه   hazır=ش ِهيدًا    onlarla..beraber=م 

İçinizde bu gö-
revi gayet ağır-
dan alanlar var. 
Eğer bir musibet 
(başarısızlık- 
yenilgi) ile karşı-
laşırsanız ´Allah 
bana lütfetti de 
onlarla birlikte 
bulunmadım´ 
der. 

İçlerinizden öyleleri 
var ki mutlaka 
ayağını ağır alaca-
ğına yemin etmişti 
(Mücahidleri yolla-
rından alıkoyaca-
ğına yemin etmiş-
ti). Şayet harp ba-
şınıza bir musibet 
getirirse "Allah ba-
na lütfetti de şun-
larla beraber bu-
lunmadım" der.  

Aranızda pek 
ağır davrana-
cak olanlar da 
var. Size bir 
musibet geldi-
ği takdirde: Al-
lah bana ger-
çekten lütfetti 
de onlarla be-
raber bulun-
madım der. 

Aranızda mutlaka 
geride kalanlar 
olacak ve o zaman, 
başınıza bir felaket 
geldiğinde, Onlarla 
birlikte bulunmamız 
Allahın bize bir lüt-
fudur! diyecekler. 

4. 
ل ئِنِْ,, 73 اب ك مِْ    eğer=و      size,,erişirse=أ ص 

اّلَلِِ,,نِ مِِ    bir,,nimet=ف ْضلِ  =Allah’tan    

    sanki=ك أ نِْ    der=ل ي ق ول نَِ

ت ك نِْ,,ل مِْ =yokmuş,,gibi    ِْب ْين ك م=sizinle    

ب ْين ه ِ     kendisi,,arasında=و 

دَة ِ و      hiç,,sevgi=م 

ل ْيت نِي,,ي ا =keşke,,ben,,de    

    olsaydım,,da=ك ْنتِ 

مِْ ع ه      onlarla,,beraber=م 

ف وزِ ف أ ِ =kazansaydım    ف ْوًزا=bir,,başarı    

 büyük=ع ِظيًما

Buna karşılık Al-
lah size bir zafer 
kazandıracak 
olursa sanki da-
ha önce aranız-
da hiçbir tanışık-
lık, hiçbir dostluk 
yokmuş gibi 
´keşki ben de 
onlarla birlikte 
olsaydım da ben 
de büyük başa-
rıya erseydim´ 
der. 

Eğer sizlere Al-
lah'ın fazlı erişirse 
muhakkak o za-
man da -hani ken-
disiyle aranızda hiç 
dostluk yokmuş gi-
bi "Ne olurdu, be-
raber olaydım da 
ganimetten büyük 
bir hisseye konay-
dım!" demeye baş-
lar. 

Şayet Allah´ın 
büyük bir ni-
metine maz-
har olursanız; 
andolsun ki, 
sizinle bir 
dostluk ve ta-
nışıklığı yok-
muş gibi: Keş-
ki onlarla be-
raber olsay-
dım da ben de 
büyük bir ba-
şarıya eriş-
seydim, der. 

Ama Allahtan size 
bir zafer ihsan 
edildiğinde, bu 
kimseler, -
kuşkusuz sizinle 
kendileri arasında 
bir sevgi/bağlılık 
sorunu olmamış 
gibi- Keşke onlarla 
birlikte olsaydık da 
o büyük başarıdan 
(bir pay) kapsay-
dık! diyeceklerdir. 

4. 
    savaşsınlar=ف ْلي ق اتِلِْ.. 74

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ونِ ..الَِذينِ  ي ْشر  =satanlar    

ي اة ِ     dünya=الدُّْني ا    hayatını=اْلح 

ةِِ      ahireti..karşılığında=بِاْْلِخر 

نِْ م      savaşır..da=ي ق اتِلِْ    kim=و 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

    veya=أ وِْ    öldürülür=ف ي ْقت لِْ

    yakında=ف س ْوفِ     galib..gelirse=ي ْغِلبِْ

    biz..ona..vereceğiz=ن ْؤتِيهِِ

 büyük=ع ِظيًما    bir..mükâfat=أ ْجًرا

Öyleyse dünya 
hayatını ahiret 
karşılığında sa-
tanlar Allah yo-
lunda savaşsın-
lar. Kim Allah yo-
lunda öldürülür 
veya galip gelir-
se biz ona ilerde 
büyük bir ödül 
vereceğiz. 

Dünyanın geçici 
hayatını âhiretin 
ebedî hayatına 
değişenler haydi 
Allah yolunda ci-
hada yürüsünler. 
Kim Allah yolunda 
cihad eder de öl-
dürülür yahut galip 
gelirse, ona bizler 
büyük ecir verece-
ğiz (Kim Allah yo-
lunda cihad ederse 
öldürülsün, galip 
gelsin, bizler ona 
büyük ecir verece-
ğiz). 

O halde dünya 
hayatını ahire-
te satanlar, Al-
lah yolunda 
savaşsınlar. 
Allah yolunda 
savaşan kim-
se; öldürülse 
de, galip gelse 
de Biz, ona 
büyük bir mü-
kafat verece-
ğiz. 

Öyleyse, bu dünya 
hayatını ahiret ile 
takas etmek iste-
yenler Allah yolun-
da savaşsınlar! Al-
lah yolunda sava-
şan herkese, ister 
öldürülmüş olsun 
ister zafer kazan-
sın, zamanı geldi-
ğinde büyük bir 
mükafat ihsan 
edeceğiz. 

4. 
75 ,, ا م  ل ك مِْ,,و  =size,,ne,,oldu,,ki    

ت ق اتِل ونِ ,,لِ  =savaşmıyorsunuz    

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ْست ْضع ِفينِ  اْلم      ve,,zayıf=و 

الِِالر ِِ,,ِمنِ  ج  =erkek    ِِالن ِس اء     kadın=و 

اْلِوْلد انِِ     ve,,çocuklar,,(uğrunda)=و 

ي ق ول ونِ ,,الَِذينِ  =diyen    

بَن ا     bizi,,çıkar=أ ْخِرْجن ا    Rabbimiz=ر 

ِذهِِ,,ِمنِْ ه َٰ =şu    ِِاْلق ْري ة=kentten    

ا    zalim=الَظاِلمِِ     halkı=أ ْهل ه 

اْجع لِْ ال ن ,,و  =bize,,ver    

ل د ْنكِ ,,ِمنِْ =katından    ِليًّا     bir,,koruyucu=و 

اْجع لِْ ل ن ا,,و  =bize,,ver    

ل د ْنكِ ,,ِمنِْ =katından    

 bir,,yardımcı=ن ِصيًرا

Niye Allah yo-
lunda ve ´Ey 
rabbimiz, bizi şu 
zalimlerin yaşa-
dığı beldeden 
çıkar, bize ka-
tından bir kurta-
rıcı, kendi katın-
dan bir destekçi 
gönder´ diye 
yalvaran ezilmiş 
erkekler, kadın-
lar ve çocuklar 
uğrunda savaş-
mıyorsunuz. 

Hem sizlere ne ol-
du ki Allah yolunda 
cihad etmeyecek-
siniz?! Sonra çare-
siz kalmış o erkek-
ler, o kadınlar, o 
çocuklar uğrunda 
cihad etmeyecek-
siniz?! "Yâ Rab-
be'l-âlemîn, bu 
ahâlisi zâlim şehir-
den bizleri çıkar. 
Tarafından bizlere 
bir himaye edici 
gönder!" diye Al-
lah'a yalvarıyorlar. 

Siz ne oluyor 
da: Rabbımız, 
halkı zalim 
olan şu şehir-
den bizi kur-
tar, katından 
bize bir sahib 
gönder, bir 
yardımcı yolla, 
diyen; zavallı 
çocuklar, er-
kekler ve ka-
dınlar uğrunda 
ve Allah yo-
lunda savaş-
mıyorsunuz? 

Nasıl olur da Allah 
yolunda savaşmayı 
ve Ey Rabbimiz! 
Bizi halkı zalim 
olan bu topraklar-
dan kurtar(ıp öz-
gürlüğe kavuştur) 
ve rahmetinle bizim 
için bir koruyucu ve 
destek olacak bir 
yardımcı gönder! 
diye yalvaran çare-
siz erkekler, kadın-
lar ve çocuklar için 
savaşmayı redde-
dersiniz? 
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4. 
76 .. ن وا..الَِذينِ  آم  =inananlar    

    savaşırlar=ي ق اتِل ونِ 

س بِيلِِ..فِي =yolunda     ِِاّلَل=Allah    

الَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edenler..de    

    savaşırlar=ي ق اتِل ونِ 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    

    Tağut=الَطاغ وتِِ

    o..halde..savaşın=ف ق اتِل وا

    dostlarıyla=أ ْوِلي اءِ 

    şüphesiz=إِنَِ    şeytanın=الَشْيط اِنِ 

ْيد ِ     şeytanın=الَشْيط انِِ    hilesi=ك 

ِعيفًا..ك انِ  ض  =zayıftır 

Müminler Allah 
yolunda, kafirler-
se Tağut (şey-
tan) uğrunda sa-
vaşırlar. O halde 
şeytanın dostla-
rıyla savaşınız. 
Çünkü şeytanın 
hilesi düzeni za-
yıftır. 

İman edenler Allah 
yolunda cenk eder-
ler, Allah'ı tanıma-
yanlar da şeytan 
yolunda cenk eder-
ler. Şeytanın 
yârânını  öldürün. 
Şeytanın kuracağı 
tuzağın gevşekli-
ğinde şüpheniz 
olmasın.  

İman edenler 
Allah yolunda 
savaşırlar. Kü-
für edenler 
ise, Tağut yo-
lunda harbe-
derler. O hal-
de şeytanın 
dostlarıyla sa-
vaşın. Şüphe-
siz ki şeytanın 
hilesi zayıftır. 

İmana ermiş olan-
lar Allah yolunda 
savaşırlar, hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlar ise şeytani 
güçler uğrunda. O 
halde Şeytanın 
dostlarına karşı 
savaşın; Şeytanın 
hile ve tuzakları 
kesinlikle zayıftır. 

4. 
77 ,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi    

قِيلِ ,,الَِذينِ ,,إِل ى =denilenleri    

مِْ     çekin,,(savaştan)=ك فُّوا    kendilerine=ل ه 

وا    ellerinizi=أ ْيِدي ك مِْ أ قِيم      kılın=و 

ة ِ آت وا    namazı=الَصَل      verin=و 

ك تِبِ ,,ف ل َما    zekatı=الَزك اة ِ =yazılınca    

ل ْيِهمِ      savaş=اْلِقت الِ     kendilerine=ع 

ِريقِ ف ِ    hemen=إِذ ا =bir,,grup    

مِْ     içlerinden=ِمْنه 

    korkmaya,,başladılar=ي ْخش ْونِ 

    insanlardan=النَاسِ 

ْشي ةِِ     Allah’tan=اّلَلِِ    korkar,,gibi=ك خ 

    daha,,fazla=أ ش دَِ    hatta=أ وِْ

ْشي ةًِ  ق ال وا    korkuyla=خ      dediler=و 

بَن ا     niçin=ِلمِ     Rabbimiz=ر 

ت ْبتِ  ل ْين ا    yazdın=ك      bize=ع 

    savaş=اْلِقت الِ 

أ َخْرت ن ا,,ل ْولِ  =bizi,,erteleseydin    

لِ     kadar=إِل ىَِٰ     bir,,süreye=أ ج 

    de,,ki=ق لِْ    yakın=ق ِريب ِ 

ت اع ِ     dünya=الدُّْني ا    geçimi=م 

ة ِ    azdır=ق ِليلِ  اْْلِخر      ahiret=و 

ْيرِ  نِِ    daha,,iyidir=خ      kimse,,için=ِلم 

    korunan=اتَق ىَِٰ

لِ  ونِ ,,و  ت ْظل م  =sizeh,,aksızlık,,edilmez    

 kıl,,kadar,,=ف تِيًَلِ

Daha önce ken-
dilerine 
´savaştan uzak 
durun, namazı 
kılın ve zekatı 
verin´ direktifi 
verilmiş olanları 
görmüyor mu-
sun? Şimdi üzer-
lerine farz kılı-
nınca, onların; 
Allah´tan korkar 
gibi ya da bun-
dan bile daha 
fazla, insanlar-
dan korkan bir 
grubu «Ey Rab-
bimiz niye üze-
rimize savaşma-
yı farz kıldın, bi-
ze biraz daha 
mühlet tanısay-
dın olmaz mıy-
dı?» dediler. On-
lara de ki; «Dün-
ya zevki kısa sü-
relidir. Ahiret ise 
sakınanlar için 
daha hayırlıdır. 
Orada kıl payı 
bile haksızlığa 
uğramazsınız.» 

Bakmaz mısın yâ 
Muhammed, hani 
şu kendilerine 
"Hasımlarınızla 
cenke el uzatma-
yın ve namazları-
nızı kılın, zekâtını-
zı verin" denilen 
kimselere ki cihad 
üzerlerine farz kı-
lındığı zaman bir 
de ne görsen: in-
sanlardan tıpkı Al-
lah'tan korkar gibi, 
yahut daha bile zi-
yade korkar oldu-
lar. "Hey Al-
lah’ımız, neden 
üzerimize cihadı 
farz buyurdun? 
Bizleri bir zaman 
daha bırakaydın 
olmaz mı idi?" de-
diler. Kendilerine 
şöyle de: "Dünya 
diriliğinin vereceği 
faide süreksiz, 
halbuki âhiret Al-
lah'tan korkanlar 
için daha hayırlı 
olduğu gibi ecri-
nizden zerre mikta-
rı eksiltilmeyecek."  

Kendilerine: 
Ellerinizi sa-
vaştan çekin, 
namazı kılın, 
zekatı verin, 
denilmiş olan-
lara bakmaz 
mısın? Şimdi 
onların üzeri-
ne savaş farz 
kılınınca; içle-
rinden bir grup 
Allah´tan kor-
kar gibi, hatta 
daha şiddetli 
bir korku ile 
insanlardan 
korkuyorlar. 
Bunlar: Ey 
Rabbımız, 
üzerimize şu 
savaşı niye 
farz kıldın? Ne 
olurdu bizi ya-
kın bir gelece-
ğe kadar geri 
bırakaydın, 
dediler. Onla-
ra de ki: Dün-
yanın geçimi 
azdır. Ahiret 
ise, müttakiler 
için elbet daha 
hayırlıdır. Ve 
kıl kadar hak-
sızlığa uğra-
tılmayacaksı-
nız. 

Kendilerine Elleri-
nizi çekin, namaz-
larınızda dikkatli ve 
daim olun, arındırı-
cı (mali) yükümlü-
lüğünüzü yerine 
getirin! denilenler-
den haberdar değil 
misiniz? Ama onla-
ra (Allah yolunda) 
savaşmaları emre-
dilir emredilmez, 
bazısı, Allahtan 
korkması gerektiği 
gibi -hatta daha 
büyük bir korkuyla- 
insanlardan kork-
maya başlar ve Ey 
Rabbimiz! Neden 
bize savaşmayı 
emrettin? Keşke 
bize biraz mühlet 
verseydin! derler. 
De ki: Bu dünyanın 
keyfi ve rahatlığı 
çok kısa ömürlüdür 
ama ahiret, Allaha 
karşı sorumlulukla-
rının bilincinde 
olanlar için en iyi-
sidir, çünkü hiç bi-
riniz, kıl kadar hak-
sızlığa uğramaya-
caksınız. 

4. 
78 .. اأ ِ ْين م  =nerede    ت ك ون وا=olsanız    

ْوتِ     yine..sizi..bulur=ي ْدِرْكك مِ      ölüm=اْلم 

ل وِْ ك ْنت مِْ..و  =bulunsanız    

وج ِ..فِي ب ر  =kaleler..içinde..de    

يَد ة ِ  ش  إِنِْ    sağlam=م      eğer=و 

    onlara..erişirse=ت ِصْبه مِْ

ن ة ِ س  ل واي ق و    bir..iyilik=ح  =derler    

ِذهِِ ِعْندِِ..ِمنِْ    bu=ه َٰ =tarafındandır    

إِنِْ    Allah=اّلَلِِ      eğer=و 

    onlara..erişirse=ت ِصْبه مِْ

ي ِئ ة ِ     derler=ي ق ول وا    bir..kötülük=س 

ِذهِِ     bu=ه َٰ

ِعْنِدك ِ ..ِمنِْ =senin..yüzündendir    

    hepsi=ك لِ     de..ki=ق لِْ

ِعْندِِ..ِمنِْ =tarafındandır     ِِاّلَل=Allah    

الِِ ءِِ    ne..oluyor..ki=ف م  ل  ؤ      bu=ه َٰ

    topluma=اْلق ْومِِ

ي ك اد ونِ ..لِ  =yanaşmıyorlar    

ِديثًا    anlamaya=ي ْفق ه ونِ   söz=ح 

Nerede olursa-
nız olun, surlarla 
tahkim edilmiş 
kalelerin içinde 
bile olsanız, 
ölüm sizi bulur. 
Eğer onlar bir iyi-
likle karşılaşır-
larsa ´bu Al-
lah´tandır´ der-
ler, ama başları-
na bir kötülük 
gelirse ´bu senin 
yüzündendir´ 
derler. Onlara de 
ki; "Hepsi Al-
lah´tandır." Niye 
bu adamlar ken-
dilerine söylenen 
sözü anlamaya 
yanaşmıyorlar? 

Her nerede olsa-
nız, hatta eflâke 
ser çeken burçların 
içine çekilseniz yi-
ne ölüm gelip siz-
leri bulacak. Kendi-
lerine bir nimet 
erişti mi "Bu Al-
lah'tan" diyorlar, bir 
musibet de geldi 
mi "Bu senden" di-
yorlar. Bu adamla-
ra ne olmuş ki söz 
anlamaları şöyle 
dursun, yaklaşmı-
yorlar bile. 

Nerede olur-
sanız olun, 
sağlam kaleler 
içinde dahi ol-
sanız ölüm si-
zi bulacaktır. 
İman etme-
yenlere bir iyi-
lik gelirse: Bu, 
Allah´tandır. 
Bir kötülük 
erişirse de: Bu 
senin yüzün-
dendir, derler. 
De ki: Hepsi 
Allah tarafın-
dandır. Bunla-
ra ne oluyor ki 
hiçbir sözü an-
lamaya ya-
naşmıyorlar? 

Nerede olursanız 
olun, ölüm gelip si-
zi bulacaktır, göğe 
yükselen kulelerde 
olsanız bile. Onlar 
güzel şeylere ka-
vuştuklarında, ba-
zıları Bu Allahtan-
dır! derler; ama 
başlarına bir kötü-
lük gelince, Bu se-
nin yüzündendir 
(ey arkadaş)! diye 
feryat ederler. De 
ki: Hepsi Allahtan-
dır! O halde bu in-
sanlara ne oluyor 
da kendilerine bildi-
rilen hakikati kav-
ramaya yanaşmı-
yorlar? 

4. 
79 ,, ا اب كِ ,,م  أ ص  =sana,,gelen    

ن ةِ ,,ِمنِْ س  ح  =her,,iyilik    

اّلَلِِ ,,ف ِمنِ  =Allah’tandır    

اوِ  اب كِ ,,م  أ ص  =sana,,gelen    

س ي ِئ ةِ ,,ِمنِْ =her,,kötülük,,de    

ن ْفِسك ِ ,,ف ِمنِْ =kendi(günahın,,yüzü)ndendi

r     ِْلن اك أ ْرس      seni,,gönderdik=و 

س وًلِ     insanlara=ِللنَاِسِ     elçi=ر 

ك ف ىَِٰ     Allah=بِاّلَلِِ    yeter=و 

 şahid,,olarak=ش ِهيدًا

Karşına çıkan 
her iyilik Al-
lah´tandır. Başı-
na gelen her kö-
tülük de kendin-
dendir. Biz seni 
insanlara pey-
gamber olarak 
gönderdik. Buna 
şahit olarak Al-
lah yeter. 

Ey insan! Sana bir 
nimet erişti mi bil ki 
Allah'tan. Başına 
bir musibet geldi 
mi anla ki senden. 
Ya Muhammed! 
Bizler seni bütün 
beşere peygamber 
gönderdik. Bunun 
için Allah'ın şahit 
olması elverir. 

Sana gelen 
her iyilik, Al-
lah´tandır. 
Sana gelen 
her fenalık da 
kendindendir. 
Seni insanlara 
elçi olarak 
gönderdik. 
Buna şahid 
olarak Allah 
yeter. 

Başına her ne iyilik 
gelirse (bu) Allah-
tandır; başına her 
ne kötülük gelirse 
(bu da) senin ken-
dindendir. Seni (ey 
Muhammed!) bü-
tün insanlığa bir el-
çi olarak gönderdik 
ve hiç kimse (bu-
na) Allahın şahitliği 
gibi şahitlik yapa-
maz. 

4. 
نِْ.. 80     itaat..ederse=ي ِطعِِ    kim=م 

    muhakkak..ki=ف ق دِْ    Elçi’ye=الَرس ولِ 

    Allah’a=اّلَل ِ     itaat..etmiş..olur=أ ط اعِ 

نِْ م  لَىَِٰ    kim..de=و      yüz..çevirirse=ت و 

ا ْلن اكِ ..ف م  أ ْرس  =biz..seni..göndermedik    

ل ْيِهمِْ ِفيًظا    onların..üzerine=ع   bekçi=ح 

Kim peygambere 
itaat ederse Al-
lah´a itaat etmiş 
olur. Kim ona sırt 
çevirirse bilsin ki 
biz seni onların 
başına korucu 
olarak gönder-
miş değiliz. 

Kim Peygambere 
itaat ederse Allah'a 
itaat etmiş olur. 
Kim arkasını dö-
nerse o da sana ait 
değil. Bizler seni 
onların üzerine 
murakabeci gön-
dermedik. 

Rasüle itaat 
eden; Allah´a 
itaat etmiş 
olur. Kim de 
yüz çevirirse; 
Biz, seni onla-
ra koruyucu 
göndermedik. 

Kim Peygambere 
itaat ederse Allaha 
itaat etmiş olur; yüz 
çevirenlere gelince; 
Biz seni onlara 
bekçilik yapman 
için göndermedik. 

4. 
81 ,, ي ق ول ونِ      peki=ط اع ة ِ    derler=و 

وا,,ف إِذ ا ز  ب ر  =ama,,çıkınca    

Yüzüne karşı 
´peki´ derler. Fa-
kat onların bir 
gurubu yanından 
ayrıldıktan sonra 

Allah'ın emrini 
bil[dir]diğin zaman 
"Baş üstüne!" der-
ler, yanından çı-
kınca da içlerinden 

Sana; peki, 
derler. Yanın-
dan ayrıldık-
tan sonra da 
içlerinden bir 

Onlar, Biz sana it-
aat ediyoruz. Der-
ler, ama yanından 
uzaklaştıklarında, 
içlerinden bir kısmı, 
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ِعْنِدكِ ,,ِمنِْ =yanından    

    geceleyin,,kurarlar=ب يَتِ 

مِْ    birtakımı=ط ائِف ة ِ     içlerinden=ِمْنه 

ْيرِ      tersini=غ 

,,الَِذي
ت ق ول ِ  =söylemiş,,olduğunun    

اّلَل ِ     yazmaktadır=ي ْكت بِ     Allah=و 

ا ي ب ي ِت ون ِ ,,م  =geceleyin,,ne,,düşünüp,,kurdu

klarını    ِْف أ ْعِرض=sen,,aldırma    

مِْ َكلِْ    onlara=ع ْنه  ت و      dayan=و 

اّلَلِِ ,,ع ل ى =Allah’a    َِٰك ف ى     yeter=و 

ِكيًَلِ    Allah=بِاّلَلِِ  vekil,,olarak=و 

geceleyin aley-
hinde sana ver-
dikleri sözle 
bağdaşmayan 
komplolar kurar-
lar. Hiç şüphesiz 
Allah onların ge-
celeri kurdukları 
komploları yazı-
yor. Sen onlara 
aldırış etme, Al-
lah´a güven. Ve-
kil olarak Allah 
sana yeter. 

birtakımı kendileri-
ne söylediğin söz-
lerin büsbütün 
başkasını uydurur-
lar (...yanından çı-
kınca da içlerinden 
birtakımı o söyle-
diklerinin hilâfına 
işler tertip ederler). 
Allah onların uy-
durduklarını yazı-
yor (işlediklerini 
yazıyor). Onun için 
sen yüzlerine vur-
maktan vazgeç ve 
haklarında Allah'a 
mütevekkil ol. Al-
lah'ın vekil olması 
sana elverir.  

grup sana 
söylediklerini 
hilafına gece-
leyin plan ku-
rarlar. Allah 
gece tasarla-
dıklarını yazı-
yor. Onlara 
aldırış etme. 
Allah´a tevek-
kül et. Vekil 
olarak Allah 
yeter. 

gecenin karanlı-
ğında, senin dile 
getirdiğin (inanç-
lar)dan başka şey-
ler tasarlarlar; ve 
Allah onların böyle 
gece karanlığında 
tasarladıkları her 
şeyi kaydeder. O 
halde kendi başla-
rına bırak onları ve 
yalnızca Allaha gü-
ven; zira hiç kimse 
Allah kadar güvene 
layık olamaz. 

4. 
82 .. ِ ونِ ..أ ف َل  ي ت د بَر  =düşünmüyorlar..mı?    

ل وِْ    Kur’an’ı=اْلق ْرآن ِ      eğer=و 

ِعْندِِ..ِمنِْ    olsaydı=ك انِ  =tarafından    

    Allah’tan=اّلَلِِ    başkası=غ ْيرِِ

د وا ج      onda=فِيهِِ    bulurlardı=ل و 

فًا     birbirini..tutmaz=اْختَِل 

ثِيًرا  çok..şey=ك 

Bunlar Kur´an´ı 
hiç incelemiyor-
lar mı? Eğer o 
Allah´tan başka-
sı tarafından 
gelmiş olsaydı, 
içinde mutlaka 
birçok çelişkiler 
bulurlardı. 

Kur'an'ı im'ân ile 
gözden geçirmiyor-
lar mı? Şayet Al-
lah'tan başkası ta-
rafından olaydı 
içinde birçok 
ahenksizlikler bu-
lacaklardı. 

Onlar hala 
Ku´an´ı gereği 
gibi düşünme-
yecekler mi? 
Eğer o, Al-
lah´tan başka-
sı tarafından 
gelseydi, mu-
hakkak ki için-
de birbirini 
tutmayan bir 
çok şeyler bu-
lurlardı. 

Onlar bu Kuranı hiç 
anlamaya çalış-
mazlar mı? Eğer o, 
Allahtan başka bi-
rinden gelmiş ol-
saydı onda mutla-
ka birçok (tutarsız-
lık ve) çelişkiler bu-
lurlardı! 

4. 
83 ,, إِذ ا ه مِْ,,و  اء  ج  =onlara,,gelse    

اْْل ْمنِِ,,ِمنِ     bir,,haber=أ ْمرِ  =güven    

ْوفِِ    veya=أ وِِ     korkuya,,dair=اْلخ 

ِهِ بِِ    yayarlar=أ ذ اع وا =onu    

ل وِْ دُّوه ِ    halbuki=و      onu,,götürselerdi=ر 

الَرس ولِِ,,إِل ى =Elçi’ye    

إِل ىَِٰ أ وِلي,,و  =ve,,sahiplerine    

مِْ    buyruk=اْْل ْمرِِ     aralarındaki=ِمْنه 

ه ِ     bilirlerdi=ل ع ِلم 

ي ْست ْنبِط ون ه ِ,,الَِذينِ  =işin,,içyüzünü,,araşt

ıranlar     ِْم     onun,,ne,,olduğunu=ِمْنه 

ل ْولِ      lütfu=ف ْضلِ     eğer,,olmasaydı=و 

ل ْيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     size=ع 

ت ه ِ ْحم  ر      ve,,rahmeti=و 

تَب ْعت مِ      şeytana=الَشْيط انِ     uyardınız=ل 

 pek,,azınız=ق ِليًَلِ    hariç=إِلَِ

Onlar güvene ya 
da korkuya iliş-
kin bir haber 
alınca onu he-
men yayarlar. 
Oysa eğer o ha-
beri peygambere 
ya da başların-
daki kendi yetki-
lilerine götürse-
ler, aralarındaki 
yorum yapmaya 
yetenekli olanlar 
onun mahiyetini 
anlarlardı. Eğer 
Allah´ın üzeri-
nizdeki lütfu ve 
rahmeti olma-
saydı, küçük bir 
azınlık dışında 
hepiniz şeytana 
uyardınız. 

Şuraya buraya 
gönderilen kuvvet-
lere dair kendileri-
ne müsterih olacak 
yahut telaş edile-
cek bir haber geldi 
mi her yerde söy-
lüyorlar. Halbuki 
onu Peygambere 
ve içlerindeki âmir-
lere (basiret sahip-
lerine / hal ve akd 
iktidarında olanla-
ra) bıraksalardı 
hakikati anlamak 
isteyenler bunlar-
dan öğrenirlerdi 
(umûrun içyüzünü 
görmek kudretinde 
olanlar haberin 
mahiyetini ve edi-
lecek tedbiri bilir-
lerdi). Eğer Allah'ın 
üzerinizdeki fazlıy-
la rahmeti olma-
saydı, pek azınız-
dan başkası şey-
tana uymuş gitmiş-
tiniz. 

Kendilerine 
güven ve kor-
kuya dair bir 
haber geldi-
ğinde; onu ya-
yarlar. Halbuki 
o haberi pey-
gambere veya 
mü´min ku-
mandanlara 
götürselerdi; 
onlar, ondan 
ne gibi netice 
çıkaracaklarını 
bilirlerdi. Eğer 
üzerinizde Al-
lah´ın nimet 
ve rahmeti 
olmasaydı; 
pek azınız 
müstesna, 
şeytana uy-
muş gitmişti-
niz. 

Onlar savaş veya 
barış ile ilgili her-
hangi bir (gizli) ko-
nuda bilgi sahibi 
olduklarında onu 
dışarıya yayarlar; 
halbuki onu Pey-
gambere ve mü-
minler arasından 
kendilerine otorite 
emanet edilmiş 
olanlara arzetmiş 
olsalardı, gizli bilgi-
ler elde etmekle 
uğraşanlar onu(nla 
ilgili olarak ne ya-
pılması gerektiğini) 
mutlaka bilirlerdi. 
Ama Allahın size 
lütfu ve rahmeti 
sayesinde aranız-
dan çok az kimse 
şeytanın ardına ta-
kılmıştır. 

4. 
84 .. ق اتِلِْف ِ =savaş    س بِيلِِ..فِي =yolunda    

    Allah=اّلَلِِ

ت ك لَفِ ..لِ  =sen..sorumlu..değilsin    

    kendinden=ن ْفس ك ِ     başkasından=إِلَِ

ِضِ ر ِ ح      teşvik..et=و 

ْؤِمنِين ِ      inananları..da=اْلم 

    Allah=اّلَل ِ    umulur..ki=ع س ى

ي ك فَِ..أ نِْ =kırar     ِب أْس=gücünü    

واِ ..الَِذينِ  ك ف ر  =kâfirlerin    

اّلَل ِ     daha..güçlü=أ ش دُِّ    Allah’ın=و 

أ ش دُِّ    baskını=ب أًْسا     daha..çetindir=و 

 cezası=ت ْنِكيًَلِ

Allah yolunda 
savaş. Sen sa-
dece kendinden 
sorumlusun. 
Müminleri de sa-
vaşmaya teşvik 
et de ola ki Allah 
kafirlerin ağır 
baskılarını geri 
püskürtür. Hiç 
kuşkusuz Al-
lah´ın kahrı, öl-
dürücü darbesi 
pek şiddetlidir. 

Yâ Muhammed! 
Allah yolunda ci-
hada çık, sen yal-
nız kendinden 
mes'ulsün (sen 
kendinden başka-
sıyla mükellef de-
ğilsin). Mü’minleri 
de yalnız teşvik et. 
Me'mul ki Allah 
küfre dalmış olan-
ların savletini üze-
rinizden çeksin. Al-
lah'ın savleti de 
onlardan şedîd, 
kahrı da onlardan 
şedîd.  

Allah yolunda 
savaş. Sen, 
ancak kendin-
den sorumlu-
sun. İman 
edenleri de 
savaşa teşvik 
et. Umulur ki 
Allah, küfre-
denlerin şiddet 
ve baskısını 
önler. Allah´ın 
kahrı da, ibret 
alınacak ce-
zası da pek 
şiddetlidir. 

O halde sen Allah 
yolunda savaş 
çünkü sen, yalnız-
ca kendi nefsinden 
sorumlusun ve 
müminleri ölüm 
korkusunu yenme-
leri için teşvik et! 
Allah, hakikati inka-
ra kalkışanların 
gücünü kırmaya 
muktedirdir; çünkü 
Allah iradesinde 
güçlü ve cezalan-
dırmasında şiddet-
lidir. 

4. 
نِْ,, 85     destek,,olursa=ي ْشف عِْ    kim=م 

ن ةًِ,,ش ف اع ةًِ س  ح  =güzel,,bir,,(işe)    

ل ه ِ,,ي ك نِْ =onun,,da,,vardır    

اِ     bir,,payı=ن ِصيبِ      o,,işten=ِمْنه 

نِْ م      destek,,olursa=ي ْشف عِْ    kim=و 

س ي ِئ ةًِ,,ش ف اع ةًِ =kötü,,bir,,(işe)    

    bir,,payı=ِكْفلِ     onun,,da=ل ه ِ    olur=ي ك نِْ

اِ  ك انِ     o,,işten=ِمْنه  اّلَل ِ,,و  =Allah    

ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =her     ِش ْيء=şeyi    

ِقيتًا  gözetip,,karşılığını,,verendir=م 

Kim iyi bir işe 
aracı olursa 
kendisinin de o 
iyilikte bir payı 
olur. Kim bir kö-
tülüğe aracı 
olursa onun da 
kötülükte bir so-
rumluluk payı 
olur. Allah her-
şeyin karşılığını 
verir. 

Kim güzel bir şefa-
atte bulunursa ona 
sevabından pay 
verilir. Kim fena bir 
şefaatte bulunursa 
ona da vebalinden 
hisse ayrılır. Al-
lah'ın gücü herşe-
ye yeter. 

Kim, iyi işte 
aracılık eder-
se; ondan 
kendisine bir 
pay ayrılır. 
Kim de kötü 
bir şeyde ara-
cılık yaparsa; 
o kötülükten 
kendisine bir 
pay vardır. Al-
lah, her şeye 
hakkıyla kadir 
ve nazır´dır. 

Kim haklı bir dava 
uğrunda üstün ça-
ba gösterirse, onun 
kazandıracağı ni-
metlerden bir pay 
alacaktır ve kim de 
haksız bir dava için 
koşturursa, sorum-
luluğunun hesabını 
verecektir: Çünkü 
Allah, her şeyi gö-
zetleyicidir. 

4. 
إِذ ا.. 86 ي ِيت مِْ    zaman=و      selamlandığınız=ح 

    bir..selam..ile=بِت ِحيَةِ 

يُّوا     siz..de..selam..verin=ف ح 

ا    daha..güzeliyle=بِأ ْحس نِ      ondan=ِمْنه 

اِ     yahut=أ وِْ دُّوه      aynen..iade..edin=ر 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ..ك انِ  =her     ِش ْيء=şeyi    

ِسيبًا  hesaplayandır=ح 

Size bir selam 
verildiğinde ona 
daha güzeli ile 
ya da aynısı ile 
karşılık veriniz. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah her şeyi he-
saba katar. 

Sizlere bir selâm 
verildiği zaman siz-
ler ondan daha 
güzeli ile selâm ve-
rin, yahut onunla 
mukabele edin 
(herhangi bir 
selâm ile 
selâmlandınız mı 
sizler ondan daha 
güzeli ile selâmla-
yın, yahut onunla 
mukabele edin). 
Allah'ın herşeyi 
hesaba çektiğin-
den haberiniz ol-
sun. 

Size bir selam 
verildiği za-
man; ondan 
daha iyisiyle 
selam verin. 
Veya aynısıyla 
mukabele 
edin. Muhak-
kak ki Allah, 
her şeyin he-
sabını ara-
yandır. 

Bir selam aldığı-
nızda daha güzel 
bir selam ile karşı-
lık verin veya (en 
azından) benzeri 
ile. Şüphesiz Allah 
her şeyin hesabını 
tutmaktadır. 

4. 
ه ِ    yoktur=لِ     Allah,,(ki)=اّلَل ِ,, 87     tanrı=إِل َٰ

    O’ndan=ه و  ِ    başka=إِلَِ

ع نَك مِْ     sizi,,bir,,araya,,toplayacaktır=ل ي ْجم 

ي ْومِِ,,إِل ىَِٰ =gününde    ِِة     kıyamet=اْلِقي ام 

ْيبِ ,,لِ  ر  =şüphe,,olmayan    

نِْ    kendinde=فِيِهِ  م      ?kim,,olabilir=و 

    daha,,doğru=أ ْصد قِ 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan    ِديثًا  sözlü=ح 

Kendisinden 
başka ilah olma-
yan Allah, sizleri 
geleceği kuşku-
suz olan Kıya-
met günü kesin-
likle bir araya 
getirecektir. Al-
lah´tan daha 
doğru sözlü kim 
olabilir? 

Kendisinden başka 
Allah olmayan Al-
lah'a kasem ede-
rim ki, sizleri haş-
rederek o geleceği 
şüphesiz kıyamet 
günü mutlak bir ye-
re toplayacak (... 
sizleri haşrederek 
kıyamet günü mut-
lak bir yere topla-
yacak, bunda hiç 
şüphe yok). Artık 
kim Allah'tan doğru 
sözlü olabilir?!  

Allah O´ndan 
başka ilah 
yoktur. Gele-
ceğinden şüp-
he olmayan 
kıyamet günü 
sizi mutlaka 
toplayacaktır. 
Allah´tan daha 
doğru sözlü 
kim olabilir? 

Allah -ki O'ndan 
başka ilah yoktur- 
(geleceği) hakkın-
da hiçbir şüphe 
olmayan Kıyamet 
Günü sizi bir araya 
toplayacaktır. Ki-
min sözü Allahın 
sözünden daha 
doğru olabilir? 

4. 
ا.. 88     size=ل ك مِْ    ne..oldu..ki=ف م 

ن افِِقينِ     hakkında=فِي     münafıklar=اْلم 

Niye münafıklar 
hakkında iki 
gruba ayrılıyor-
sunuz? Oysa Al-

Sizlere ne oldu ki 
münafıklar hakkın-
da iki fırkaya ay-
rılmış bulunuyor-

Size ne oluyor 
ki; münafıklar 
hakkında iki 
fırkaya ayrıl-

Allah onları suçla-
rından dolayı (biz-
zat) dışladığı hal-
de, münafıklar 
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    iki..gruba..ayrıldınız=فِئ ت ْينِِ

اّلَل ِ     oysa..Allah=و 

مِْ     onları..baş..aşağı..etmiştir=أ ْرك س ه 

ا     yaptıkları=ك س ب واِ     işlerden..dolayı=بِم 

نِ أ ت ِريد و =mi..istiyorsunuz?    

ت ْهد وا..أ نِْ =doğru..yola..iletmek    

نِْ لَِ    kimseyi=م      saptırdığı=أ ض 

نِْ    Allah’ın=اّلَل ِ  م      birini=و 

    Allah=اّلَل ِ    saptırırsa=ي ْضِللِِ

ت ِجد ِ..ف ل نِْ =artık..bulamazsınız    

 bir..yol=س بِيًَلِ    onun..için=ل ه ِ

lah, onları iki 
yüzlü tutumla-
rından dolayı 
aşağılığa mah-
kum etmiştir. Al-
lah´ın saptırdığı-
nı, siz doğru yo-
la mı iletmek is-
tiyorsunuz? Al-
lah´ın saptırdığı-
na sen çıkış yolu 
bulamazsın. 

sunuz? Kazandık-
ları vebal yüzün-
den Allah onları 
eski hallerine çe-
virdi. Yoksa sizler 
Allah'ın saptırdı-
ğı[nı] yola getirmek 
mi istiyorsunuz?! 
Allah kimi saptırır-
sa iyi bil ki sen onu 
yola getirmenin ça-
resini kâbil değil 
bulamazsın. 

dınız? Allah, 
onları yaptık-
larından dola-
yı başaşağı 
etmiştir. Al-
lah´ın saptır-
dığını doğru 
yola getirmek 
mi istiyorsu-
nuz? Allah´ın 
saptırdığı kim-
se için, asla 
yol bulamaz-
sın. 

hakkında nasıl mü-
tereddit olabilirsi-
niz? Allahın sapık-
lık içinde bıraktığı 
kimseyi doğru yola 
getirmek mi istiyor-
sunuz? Oysa Alla-
hın sapıklık içinde 
bıraktıklarına asla 
bir çıkış yolu bula-
mazsın. 

4. 
دُّوا,, 89     istediler=و 

ونِ ,,ل وِْ ت ْكف ر  =sizin,,de,,inkâr,,etmenizi    

ا     gibi=ك م 

وا     kendilerinin,,inkâr,,ettiği=ك ف ر 

    ki,,onlarla,,olasınız=ف ت ك ون ونِ 

اًءِ      eşit=س و 

ِ ت تَِخذ وا,,ف َل  =o,,halde,,edinmeyin    

مِْ     dostlar=أ ْوِلي اءِ     onlardan=ِمْنه 

تَىَِٰ     kadar=ح 

وا اِجر      onlar,,göç,,edinceye=ي ه 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda     ِِاّلَل=Allah    

لَْوا    eğer=ف إِنِْ     yüz,,çevirirlerse=ت و 

ذ وه مِْ     onları,,yakalayın=ف خ 

اْقت ل وه مِْ ْيثِ     öldürün=و      nerede=ح 

وهِ  ْدت م  ج  ْمِ و  =bulursanız    

لِ  ت تَِخذ وا,,و  =ve,,tutmayın    

مِْ ِليًّا    onlardan=ِمْنه      ne,,dost=و 

لِ  ن ِصيًرا,,و  =ne,,de,,yardımcı 

Onlar kendileri 
gibi sizin de kâfir 
olmanızı arzu 
ederler. Bu yüz-
den Allah yolun-
da hicret etme-
dikleri sürece 
onlardan hiçbirini 
dost edinmeyi-
niz. Eğer yüz 
çevirirlerse onla-
rı yakalayınız, 
bulduğunuz yer-
de öldürünüz, 
hiç birini dost 
veya müttefik 
edinmeyiniz. 

Onlar nasıl küfre 
dalmışlarsa öylece 
sizlerin de küfre 
dalarak kendileriy-
le bir olmanızı arzu 
ediyorlar. Onun 
için Allah yolunda 
hicretlerini görme-
dikçe onları dost 
edinmeyin. İman-
dan yüz çevirirler-
se bulduğunuz 
yerde kendilerini 
yakalayın, öldürün. 
Hiç onlardan ne 
dost, ne yardımcı 
edinmeyin. 

Kendileri küf-
rettikleri gibi, 
sizin de küf-
retmenizi ister-
ler. O halde 
onlar, Allah 
yolunda hicret 
edinceye ka-
dar içlerinden 
dost edinme-
yin. Eğer yüz 
çevirirlerse; 
bulduğunuz 
yerde onları 
öldürün ve on-
lardan ne bir 
dost, ne de bir 
yardımcı edi-
nin. 

Onlar, kendilerinin 
inkar ettiği gibi, si-
zin de hakikati in-
kar etmenizi ister-
lerdi ki siz de onlar 
gibi olasınız. O 
halde, Allah rızası 
için zulüm ve kötü-
lük diyarını terk 
edinceye kadar on-
ları kendinize dost 
edinmeyin; ve eğer 
(açık bir) düşman-
lığa yönelirlerse, 
onları nerede bu-
lursanız yakalayın 
ve öldürün. Onlar-
dan hiç birini ne 
dost, ne de hami 
edinmeyin, 

4. 
    ancak..hariç=إِلَِ.. 90

ي ِصل ونِ ..الَِذينِ  =sığınanlar    

ق ْومِ ..إِل ىَِٰ =bir..topluma    ِْب ْين ك م=sizinle    

ب ْين ه مِْ     kendileri..arasında=و 

    yahut=أ وِْ    andlaşma..bulunan=ِميث اقِ 

اء وك مِْ     size..gelenler=ج 

تِْ ِصر      sıkılarak=ح 

ه مِْ د ور      yürekleri=ص 

ي ق اتِل وك مِْ..أ نِْ =sizinle..savaşmaktan    

    savaşmaktan=ي ق اتِل وا    veya=أ وِْ

ْمِ  ه  ل وِْ    kendi..toplumlarıyla=ق ْوم      eğer=و 

    Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ 

مِْ     onları..salardı=ل س لَط ه 

ل ْيك مِْ     sizin..üstünüze=ع 

ْمِ      sizinle..savaşırlardı=ف ل ق ات ل وك 

    o..halde=ف إِنِِ

ل وك مِْ     onlar..sizden..uzak..dururlar=اْعت ز 

ي ق اتِل وك مِْ..ف ل مِْ =sizinle..savaşmazlar    

أ ْلق ْوا     sizinle=إِل ْيك مِ     ve..isterlerse=و 

    barış..içinde..yaşamak=الَسل مِ 

ا ع لِ ..ف م  ج  =vermemiştir    ِ اّلَل=Allah    

ل ْيِهمِْ    size=ل ك مِْ     onların..aleyhine=ع 

 bir..yol=س بِيًَلِ

Ancak sizinle 
kendileri arasın-
da anlaşma bu-
lunan bir millete 
sığınanlar müs-
tesna. Sizinle 
savaşmaktan 
veya kendi mil-
letleriyle harp 
etmekten buna-
larak size baş 
vuranlar da müs-
tesnadır. Allah 
dileseydi onları 
size musallat 
ederdi de, sizinle 
savaşırlardı. 
Eğer sizden 
uzak durur, sa-
vaşmaz ve size 
barış teklif eder-
lerse, Allah onla-
ra dokunmanıza 
izin vermez. 

Yalnız o kimseleri 
bırakın ki; ya ken-
dileriyle aranızda 
misak olan bir ce-
maate mensup 
olurlar, yahut ne 
cemaatleriyle olup 
sizlere karşı, ne de 
sizinle bir olup ce-
maatlerine karşı 
harp etmeyi havsa-
laları almamış ola-
rak yanınıza gel-
miş bulunurlar. 
Eğer Allah dile-
seydi bunları üze-
rinize musallat bu-
yururdu da sizinle 
pekâlâ harp eder-
lerdi. Onun için sizi 
bırakıp bir tarafa 
çekilirler (yakanızı 
bırakırlar), üzerini-
ze saldırmazlar ve 
sulha yatarlarsa 
artık kendilerine 
ilişmenize Allah 
izin vermez.  

Ancak sizinle 
kendileri ara-
sında bir an-
laşma bulunan 
bir millete sı-
ğınanlar ve si-
zinle savaş-
maktan veya 
kendi milletle-
riyle harbet-
mekten buna-
larak size 
başvuranlar 
müstesnadır. 
Allah dilesey-
di; onları size 
musallat 
ederdi de si-
zinle savaşır-
lardı. Eğer 
sizden uzak 
durur, savaş-
maz ve size 
barış teklif 
ederlerse; Al-
lah, onlara 
dokunmanıza 
izin vermez. 

Eğer bir anlaşma 
ile bağlı bulundu-
ğunuz insanlarla 
ilişkisi olanlardan 
veya size yahut 
kendi toplumlarına 
savaş açmak (fik-
rin)den kalplerine 
ürküntü geldiği için 
size yaklaşanlar-
dan değillerse. 
Halbuki Allah onları 
sizden daha güçlü 
kılsaydı, mutlaka 
size savaş açarlar-
dı. Ama onlar sizi 
bırakır, savaş aç-
maktan vazgeçer 
ve barış teklif eder-
lerse, Allah onlara 
zarar vermenize 
müsaade etmez. 

4. 
91 ,,     bulacaksınız,,ki=س ت ِجد ونِ 

ِرينِ      başkalarını,,da=آخ 

    isterler=ي ِريد ونِ 

ن وك مِْ,,أ نِْ ي أْم  =sizden,,emin,,olmak    

ن وا ي أْم      ve,,emin,,olmak=و 

مِْ ه      kendi,,toplumlarından=ق ْوم 

ا,,ك لَِ م  =her,,ne,,zaman    

دُّوا     götürülseler=ر 

اْلِفتْن ةِِ,,إِل ى =fitneye    

    baş,,aşağı,,atılırlar=أ ْرِكس وا

اِ      eğer=ف إِنِْ    içine,,(fitnenin)=فِيه 

ي ْعت ِزل وك مِْ,,ل مِْ =onlar,,sizden,,uzak,,durma

zlar    ي ْلق وا     ve,,istemezler=و 

    sizinle=إِل ْيك مِ 

    barış,,içinde,,yaşamak=الَسل مِ 

ي ك فُّوا     çekmezlerse,,(saldırıdan)=و 

مِْ     ellerini=أ ْيِدي ه 

ذ وه مِْ     onları,,yakalayın=ف خ 

اْقت ل وه مِْ ْيثِ     ve,,öldürün=و      nerede=ح 

ْمِ  وه      bulursanız=ث ِقْفت م 

ئِك مِْ أ ول َٰ ع ْلن ا    işte,,öylelerine=و      verdik=ج 

ل ْيِهمِْ    size=ل ك مِْ     karşı=ع 

بِينًا    bir,,yetki=س ْلط انًا  açık=م 

Bir de hem siz-
den ve hem de 
tuttukları gruptan 
yana güven için-
de olmak isteyen 
başka birtakım 
kimselere rastla-
yacaksınız. Bun-
lar ne zaman fit-
neye, bozguncu-
luğa itilseler ona 
balıklama dalar-
lar. Eğer bunlar 
sizden uzak 
durmaz size ba-
rış teklifi getire-
rek savaştan el 
çekmezlerse on-
ları yakalayınız 
ve nerede bulur-
sanız öldürünüz. 
Onlara karşı size 
apaçık bir yetki 
verdik. 

Siz asıl başkalarını 
bulacaksınız ki 
“İnandık" diye siz-
lerden, küfre döne-
rek cemaatlerinden 
emin olmak ister-
ler. Her ne zaman 
fitneye sevkedilse-
ler tamamıyla içine 
dalarlar. Bunlar 
yakanızı bırakmaz-
lar, sulha yatmaz-
lar ve taarruzdan 
ellerini çekmezler-
se kendilerini bul-
duğunuz yerde ya-
kalayın, öldürün, 
işte ey mü'minler, 
ellerinize aleyhleri-
ne olarak açık bir 
hüccet verdiğimiz 
insanlar bunlardır 
(işte ey mü'minler, 
açıktan açığa üzer-
lerine yüklenmeni-
ze izin verdiğimiz 
insanlar bunlardır).  

Diğerlerinin de 
sizden ve 
kendi milletle-
rinden güven-
de olmayı is-
tediklerini gö-
receksiniz. 
Fitneciliğe ça-
ğırıldıklarında 
ona can atar-
lar. Eğer siz-
den uzak 
durmazlar, ba-
rış teklif et-
mezler ve si-
zinle savaş-
maktan geri 
durmazlarsa; 
onları tutun ve 
bulduğunuz 
yerde öldürün. 
İşte onların 
aleyhlerine, 
size apaçık 
ferman verdik. 

Hem sizden hem 
de kendi kavimle-
rinden emin olmak 
isteyen, (ama) kö-
tülük eğilimi ile her 
karşılaştıklarında 
kendilerini gözü 
kapalı ona kaptıran 
başkalarını(n da 
var olduğunu) gö-
receksiniz. O halde 
şayet onlar sizi bı-
rakmaz, sizinle ba-
rışa yanaşmaz ve 
üstünüzden ellerini 
çekmezlerse, onla-
rı gördüğünüz her 
yerde yakalayın ve 
öldürün: İşte size 
kendilerine karşı 
(savaşmanız için) 
apaçık yetki verdik-
lerimiz bunlardır. 

4. 
92 .. ا م  ك انِ ..و  =yoktur    

Bir müminin di-
ğer bir mümini 

Mü’min için mü'mi-
ni öldürmek ola-

Bir mü´min´in 
diğer mü´mini 

Hataen olmadıkça 
bir müminin başka 
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ْؤِمنِ      bir..müminin=ِلم 

ي ْقت لِ ..أ نِْ =öldürmesi    

ْؤِمنًا     dışında=إِلَِ    bir..mümini=م 

ِ
 ً أ ط  نِْ    yanlışlık=خ  م      kimsenin=و 

ْؤِمنًا    öldüren=ق ت لِ      bir..mümini=م 

ًِ ط أ     azadetmesi=ف ت ْحِريرِ     yanlışlıkla=خ 

ق ب ةِ  ْؤِمن ةِ     bir..köle=ر      mümin=م 

ِدي ة ِ     bir..diyet=و 

ة ِ س لَم      vermesi..gerekir=م 

أ ْهِلهِِ..إِل ىَِٰ =ölenin..ailesine..de    

    başka=إِلَِ

ي َصدَق واِ ..أ نِْ =bağışlamaları    

    ise=ك انِ     eğer=ف إِنِْ

ق ْومِ ..ِمنِْ =bir..topluluktan    

 ِ     sizin=ل ك مِْ    düşmanınız..olan=ع د و 

ه وِ  ْؤِمنِ     o..(öldürülen)=و      mümin=م 

    azadetmek..gerekir=ف ت ْحِريرِ 

ق ب ةِ      bir..köle=ر 
ْؤِمن ة ِ      mümin=م 

إِنِْ     ise=ك انِ     ve..eğer=و 

ق ْومِ ..ِمنِْ =bir..topluluktan    ِْب ْين ك م=sizinle    

ب ْين ه مِْ     kendileri..arasında=و 

    andlaşma..bulunan=ِميث اقِ 

ة ِ    bir..diyet=ف ِدي ة ِ س لَم      verilecek=م 

أ ْهِلهِِ..إِل ىَِٰ =ailesine    

ت ْحِريرِ      ve..azadetmek..lazımdır=و 

ق ب ةِ      bir..köle=ر 
ْؤِمن ة ِ      mümin=م 

نِْ     kimsenin=ف م 

ي ِجدِْ..ل مِْ =bunları..bulamayan    

    oruç..tutması..gerekir=ف ِصي امِ 

ْينِِ ت ت ابِع ْينِِ    iki..ay=ش ْهر      ardı..ardına=م 

    tevbesinin..kabulü..için=ت ْوب ةًِ

    Allah=اّلَلِِ     tarafından=ِمنِ 

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Allah    ِليًما     bilendir=ع 

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

öldürmesi düşü-
nülemez. Bu an-
cak yanlışlıkla 
olabilir. Kim yan-
lışlıkla bir mümi-
ni öldürürse 
mümin bir köle 
azad etmesi ve 
ölünün ailesine 
diyet ödemesi 
gerekir. Eğer 
ölenin ailesi di-
yeti bağışlarsa 
bu gereklilik or-
tadan kalkar. 
Eğer ölü size 
düşman bir 
kavme mensub 
bir mümin ise o 
zaman mümin 
bir köle azad 
etmek gerekir. 
Eğer anlaşmalı 
olduğunuz ka-
vimden ise aile-
sine fidye öde-
mek ve mümin 
bir köle azad 
etmek gerekir. 
Bunları bulama-
yan kimse Al-
lah´ın tevbesini 
kabul etmesi için 
aralıksız iki ay 
oruç tutar. Hiç 
şüphesiz Allah 
herşeyi bilir ve 
hikmet sahibidir. 

maz, meğer ki ka-
zara ola. Ve kim 
bir mü'mini kazara 
öldürürse ona 
mü'min bir esir 
azad etmek ve 
ölenin vârislerine 
taksim edilecek bir 
diyet vermek borç 
olur. Meğer ki 
vârisler alacakları 
diyeti kendisine ta-
sadduk edeler. 
Eğer öldürülen 
kendi mü'min ol-
makla beraber size 
hasım bir cemaat-
ten ise, o zaman 
öldüren mü'min[e] 
bir esir azad etmek 
borç olur. Eğer 
kendileriyle ara-
nızda misak olan 
bir cemaatten ise o 
zaman öldüren için 
ölenin vârislerine 
teslim edilecek bir 
diyet vermek ve 
mü'min bir esir 
azad etmek borç 
olur. Kim bunu bu-
lamazsa (kimin 
buna gücü yet-
mezse) ona Allah 
tarafından tevbesi-
nin kabulü için sıra 
ile iki ay oruç tut-
mak borç olur. Al-
lah'ın ilmine, hik-
metine pâyân yok. 

hata dışında 
öldürmesi olur 
şey değildir. 
Bir mü´min´i 
yanlışlıkla öl-
dürenin bir 
mü´min köleyi 
azad etmesi 
ve öldürülenin 
ailesi bağış-
lamadıkça ona 
teslim edilmiş 
bir diyet öde-
mesi gerekir. 
Öldürülen 
mü´min, düş-
manınız olan 
bir topluluktan 
ise; mü´min bir 
köle azad et-
mek gerekir. 
Şayet sizin ile 
kendileri ara-
sında andlaş-
ma bulunan 
bir topluluktan 
ise; ailesine 
verilecek bir 
diyet ve 
mü´min bir kö-
le azad etmek 
gerekir. Bunla-
rı bulamayan 
kimsenin Allah 
tarafından 
tevbesinin ka-
bulü için iki ay 
ardarda oruç 
tutması gere-
kir. Allah; 
Alim, Hakim 
olandır. 

bir mümini öldür-
mesine asla izin 
verilemez. Bir mü-
mini hataen öldü-
ren kişi, mümin bir 
canı özgürlüğüne 
kavuşturmak ve 
maktulün akrabala-
rına diyet ödemek-
le yükümlüdür, 
meğer ki onlar 
bundan vazgeçmiş 
olsunlar.Maktulün, 
kendisi bir mümin 
olmasına rağmen, 
sizinle savaş halin-
de olan bir toplulu-
ğa mensup ise, 
(diyet), mümin bir 
canı özgürlüğüne 
kavuşturmak (ile 
sınırlı olacaktır); 
ama o, sizin an-
laşma ile bağlı bu-
lunduğunuz bir top-
luluğa mensup ise 
(ödenecek bedel), 
mümin bir canı öz-
gürlüğüne kavuş-
turmanın yanında 
akrabalarına öde-
necek bir diyet(i de 
kapsayacaktır). 
Fakat yeterli im-
kanlara sahip ol-
mayan, (bunun ye-
rine) peş peşe iki 
ay oruç tutmalıdır. 
(Bu), Allah tarafın-
dan emredilen kar-
şılık(tır) ve Allah 
gerçekten her şeyi 
bilendir, hikmet sa-
hibidir. 

4. 
نِْ,, 93 م      öldürürse=ي ْقت لِْ    her,,kim=و 

ْؤِمنًا دًامِ     bir,,mümini=م  ت ع م ِ =kasden    

ه ِ اؤ  ز      onun,,cezası=ف ج 

نَمِ  ه      cehennemdir=ج 

اِلدًا ا    sürekli,,kalacağı=خ      içinde=فِيه 

غ ِضبِ      Allah=اّلَل ِ    gazabetmiş=و 

ل ْيهِِ ل ع ن ه ِ    ona=ع      lanet,,etmiş=و 

أ ع دَِ     onun,,için=ل ه ِ    ve,,hazırlamıştır=و 

ذ ابًاعِ  =bir,,azab    ع ِظيًما=büyük 

Kim bir mümini 
bile bile öldürür-
se onun cezası 
içinde ebedi ola-
rak kalmak üze-
re Cehennemdir. 
Allah ona gazap 
etmiş, lanet 
yağdırmış ve 
kendisi için bü-
yük azap hazır-
lamıştır. 

Kim bir mü'mini bi-
le bile (müteammi-
den /kasden / mü-
teammid olarak) 
öldürürse, onun 
cezası, içinde 
ebediyen kalacağı 
cehennem olduk-
tan başka Allah 
kendisine gazap 
eder. Onu rahmeti 
sahasından uzak-
laştırır. Ona büyük 
bir azap âmâde kı-
lar. 

Kim de bir 
mü´min´i kas-
den öldürüse; 
onun cezası 
içinde ebediy-
yen kalacağı 
cehennemdir. 
Allah ona ga-
zab etmiş, 
la´net etmiş ve 
büyük bir azab 
hazırlamıştır. 

Fakat her kim bir 
mümini kasten öl-
dürürse, onun ce-
zası, cehennemde 
kalmak olacaktır. 
Allah onu mahkum 
edecek, lanetleye-
cek ve onun için 
korkunç bir azap 
hazırlayacaktır. 

4. 
94 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ْبت مِْ    zaman=إِذ ا ر      savaşa..çıktığınız=ض 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

    iyi..anlayın,..dinleyin=ف ت ب يَن وا

لِ  ت ق ول وا..و  =demeyin    ِْن     kimseye=ِلم 

    size=إِل ْيك مِ     veren=أ ْلق ىَِٰ

مِ      sen..değilsin=ل ْستِ     selam=الَسَل 

ْؤِمنًا     gözeterek=ت ْبت غ ونِ     mümin=م 

ضِ      geçici..menfaatini=ع ر 

ي اةِِ     dünya=الدُّْني ا    hayatının=اْلح 

    Allah’ın=اّلَلِِ    çünkü..yanında=ف ِعْند ِ

غ انِمِ      ganimetler..vardır=م 
ة ِ      çok=ك ثِير 

ِلكِ      idiniz=ك ْنت مِْ    siz..de..böyle=ك ذ َٰ

ق ْبلِ ..ِمنِْ =önceden    َِن     lütfetti=ف م 

ل ْيك مِْ    Allah=اّلَل ِ     size=ع 

    O..halde..iyice..anlayın=ف ت ب يَن واِ 

    Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

ا..ك انِ  ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيًرا  haber..almaktadır=خ 

Ey müminler Al-
lah yolunda sa-
vaşa çıktığınız 
zaman iyice 
emin olmadan 
silah çekmeyiniz. 
Size selam ve-
rene, dünya ha-
yatının malına 
göz dikerek ´sen 
mü´min değilsin´ 
demeyiniz. Zira 
asıl bol ganimet-
ler Allah katın-
dadır. Bir za-
manlar siz de 
öyle idiniz de Al-
lah´ın lütfu ile 
mümin oldunuz. 
O halde silah 
çekmeden önce 
durumu iyice an-
layınız. Hiç şüp-
hesiz ne yapar-
sanız Allah on-
dan haberdardır. 

Ey iman edenler! 
Allah yolunda sefe-
re çıktığınız zaman 
iyi anlayın, dinle-
yin, size İslâm'ın 
selâmını veren 
kimseye dünya di-
riliğinin kıymetsiz 
metâına göz dike-
rek "Sen mü'min 
değilsin" demeyin. 
Sizin için Allah'ın 
yanında pek çok 
ganimetler var. 
Önceleri sizler de 
böyle idiniz. Allah 
kerem buyurdu, 
sizleri iman ile ta-
nıttı. Onun için iyi 
anlayın, dinleyin, 
haberiniz olsun ki 
Allah bütün işledik-
lerinizden haber-
dar. 

Ey iman eden-
ler; Allah yo-
luna koyuldu-
ğunuz zaman, 
iyice araştırın. 
Size selam 
verene; dünya 
hayatının ge-
çici menfaati-
ne göz dike-
rek; sen 
mü´min değil-
sin, demeyin. 
Allah katında 
çok ganimetler 
vardır. Önce 
siz de öyley-
diniz ama Al-
lah size lütfet-
ti. Onun için 
iyice araştırın. 
Muhakkak ki 
Allah; yaptık-
larınızdan ha-
berdardır. 

(O halde) siz ey 
iman edenler, Allah 
yolunda (sefere) 
çıktığınız zaman 
karşılaştığınız du-
rumu açıkça kav-
ramaya çalışın ve 
size barış teklif 
edene bu dünyevi 
hayatın gelip geçici 
kazançlarına duy-
duğunuz (özlem 
ve) isteklerle Sen 
mümin değilsin! 
demeyin. Çünkü 
asıl kazanç Allah 
katındadır. Siz de 
bir zamanlar aynı 
durumdaydınız, 
ama Allah size 
karşı lütufkar dav-
ranmıştı. Öyleyse 
muhakemenizi kul-
lanın. Şüphesiz Al-
lah, yaptığınızdan 
her zaman haber-
dardır 

4. 
95 ,, ي ْست ِوي,,لِ  =bir,,olmaz    

    yerlerinde,,oturanlar=اْلق اِعد ونِ 

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =inananlardan    

ْيرِ      sahipleri=أ وِلي    dışında=غ 

رِِ     özür=الَضر 

اِهد ونِ  ج  اْلم      cihad,,edenler=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

اِلِهمِْ     mallarıyla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسِهْمِ      canlarıyla=و 

    Allah=اّلَل ِ    üstün,,kılmıştır=ف َضلِ 

اِهِدينِ  ج      cihad,,edenleri=اْلم 

اِلِهمِْ     mallarıyla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسِهمِْوِ  =canlarıyla    

اْلق اِعِدينِ ,,ع ل ى =oturanlardan    

ةًِ  ج      derece,,bakımından=د ر 

Müminlerden 
özürsüz olarak 
yerlerinde otu-
ranlar ile malları 
ve canlarıyla Al-
lah yolunda ci-
had edenler bir 
değildir. Allah 
malları ve canla-
rı ile cihad eden-
leri derece ba-
kımından oturan-
lardan üstün kıl-
dı. Gerçi Allah 
her ikisine de 
cenneti vaad 
etmiştir, ama 
malları ve canla-
rı ile cihad eden-
leri oturanlara 
karşı büyük bir 
mükafatla üstün 
tutmuştur. 

(95-96) 
Mü’minlerin özür 
sahibi olmaksızın 
oturanlarıyla Allah 
yolunda mallarını, 
canlarını feda ede-
rek cihada gidenle-
ri bir olamazlar. Al-
lah mallarıyla, can-
larıyla cihad eden-
leri oturanların bir 
derece üzerine ge-
çirdi ve her ikisine 
cenneti va'd bu-
yurdu. Allah cihad 
edenleri büyük bir 
ecir ile taraf-ı 
Sübhânîsinden 
[fazl u ihsan] bu-
yurduğu mertebe-
lerle oturanların 
üzerine geçirdi. 
Gufranına, rahme-
tine mazhar kıldı. 
Allah'ın gufranı 
hadsiz, rahmeti 
pâyânsız. 

Mü´minlerden; 
özürsüz olarak 
yerlerinde otu-
ranlar ile Allah 
yolunda malla-
rı ve canları ile 
cihad edenler 
bir değildir. Al-
lah; mallarıyla 
ve canlarıyla 
cihad edenleri 
derece bakı-
mından otu-
ranlara üstün 
kıldı. Bununla 
beraber Allah, 
her ikisine de 
güzelliği vaad 
etmiştir. Fakat 
Allah; cihad 
edenlere, otu-
ranların üzeri-
ne büyük bir 
mükafat ver-
miştir. 

Bir mazeretleri ol-
maksızın mücade-
leden kaçınan 
müminler ile Allah 
yolunda mallarıyla 
ve canlarıyla çaba 
gösterenler bir 
olamaz: Allah, mal-
larıyla ve canlarıyla 
üstün çaba göste-
renleri mücadele-
den kaçınanlardan 
daha üstün bir 
mertebeye yücelt-
miştir. Allah bütün 
(müminler)e nihai 
güzellik vaat etmiş 
olmasına rağmen, 
Allah yolunda üs-
tün çaba gösteren-
leri, (kendilerine) 
büyük bir mükafat 
(vaat ederek) mü-
cadeleden kaçı-
nanlardan üstün 
kılmıştır, 
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ك َلًِّ     gerçi,,hepsine,,de=و 

ع د ِ     Allah=اّلَل ِ    vadetmiştir=و 

 ِ ْسن ىَٰ     güzellik=اْلح 

ف َضلِ      Allah=اّلَل ِ    ama,,üstün,,kılmıştır=و 

اِهِدي ج  نِ اْلم  =mücahidleri    

اْلق اِعِدينِ ,,ع ل ى =oturanlardan    

 çok,,daha,,büyük=ع ِظيًما    ecirle=أ ْجًرا

4. 
96 .. اتِ  ج      yüksek..dereceler=د ر 

ةًِ    kendi..katından=ِمْنه ِ ْغِفر  م      bağış=و 

ةًِ  ْحم  ر  ك انِ     ve..rahmet=و  اّلَل ِ..و  =Allah    

    bağışlayandır=غ ف وًرا

ِحيًما  esirgeyendir=ر 

(Cihad edenlere) 
kendi katından 
dereceler, bağış-
lama ve rahmet 
sunmuştur. Hiç 
kuşkusuz Allah 
bağışlayıcıdır, 
merhametlidir. 

“        “         “ Kendisinden 
dereceler, 
mağfiret ve 
rahmet. Ve Al-
lah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

(hesapsız) merte-
belerle ve günahla-
rın bağışlanmasını 
ve rahmetini (vaat 
ederek); çünkü Al-
lah çok bağışlayı-
cıdır, rahmet kay-
nağıdır. 

4. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 97

فَاه مِ ,,الَِذينِ  ت و  =canlarını,,alırken    

ئِك ة ِ َل      melekler=اْلم 

    yazık,,eden,,kimselere=ظ اِلِمي

    dediler=ق ال وا    nefislerine=أ ْنف ِسِهمِْ

ْنت ْمِ     ne,,işte=فِيمِ      idiniz=ك 

    diye,,cevap,,verdiler=ق ال وا

ْست ْضع ِفينِ ,,ك نَا م  =biz,,aciz,,düşürülmüşt

ük    ْرِض ِاْْل ِ,,فِي =yer,,yüzünde    

    dediler,,ki,,(Melekler)=ق ال وا

ت ك نِْ,,أ ل مِْ =değil,,miydi?     ِأ ْرض=yeri    

اِسع ةًِ    Allah’ın=اّلَلِِ     geniş=و 

وا اِجر  اِ     göç,,edeydiniz=ف ت ه      onda=فِيه 

ئِكِ  اه مِْ    işte,,onların=ف أ ول َٰ أْو      durağı=م 

نَم ِ  ه      cehennemdir=ج 

س اء تِْ     ne,,kötü,,bir=و 

ِصيًرا  gidiş,,yeridir=م 

Melekler, kendi-
lerini zulme 
mahkum edenle-
rin canlarını alır-
ken onlara 
«Dünyadaki du-
rumunuz ney-
di?» diye sorar-
lar. Onlar da 
«Ezilmiş zavallı-
lardık» derler. 
Melekler onlara 
«Peki Allah´ın 
toprağı göç et-
menize yetecek 
kadar geniş de-
ğilmiydi ki? der-
ler. Bunların ba-
rınakları Cehen-
nem olacaktır. 
Orası ne kötü bir 
varış yeridir. 

Melekler nefisleri-
ne zulmetmiş bir 
halde bularak can-
larını aldıkları kim-
selere "Ne iş göre-
bildiniz bakalım?" 
diye sordular. On-
lar da "Bizler ye-
rinden kımıldana-
mayacak bîçare-
lerdik" cevabını 
verdiler. O zaman 
"Pekâlâ, Allah'ın 
dünyası geniş de-
ğil mi idi ki başka 
bir tarafa hicret 
etmiş bulunası-
nız?" dediler. İşte 
bunlar o kimseler 
ki barınacakları yer 
cehennem; o ise 
ne kötü bir âkıbet! 

Melekler; ne-
fislerine zul-
medenlerin 
canlarını al-
dıkları zaman: 
Ne yapıyordu-
nuz? deyince; 
biz yeryüzün-
de zayıf düşü-
rülmek isten-
miş kimseler-
dik, diyecek-
ler. Melekler 
de: Allah´ın 
yeri geniş de-
ğil miydi? Hic-
ret etseydiniz? 
diyecekler. 
Onların vara-
cakları yer, 
cehennemdir. 
Dönülecek yer 
olarak ne kö-
tüdür orası. 

Melekler, kendileri-
ne zulmeden kim-
selere canlarını 
alırken soracaklar: 
Neyiniz vardı sizin? 
Onlar: Biz, yeryü-
zünde çok güçsüz-
dük diye cevap ve-
recekler.(Melekler), 
Allahın arzı sizin 
kötülük diyarını 
terk etmenize ye-
tecek kadar geniş 
değil miydi? diye-
cekler. Böylelerinin 
varış yeri cehen-
nemdir, ne kötü bir 
varış yeri! 

4. 
    yalnız..hariç=إِلَِ.. 98

ْست ْضع ِفينِ      gerçekten..zayıf=اْلم 

الِِ..ِمنِ  ج  الر ِ =erkekler    

الن ِس اءِِ     kadınlar=و 

الِْ ِوْلد انِِو  =ve..çocuklar    

ي ْست ِطيع ونِ ..لِ  =gücü..yetmeyen    

    hiçbir..çareye=ِحيل ةًِ

لِ  ي ْهت د ونِ ..و  =ve..(göç..için)..bulamayan    

 yol=س بِيًَلِ

Yalnız, çaresiz 
kalan, hiç bir çı-
kar yol bulama-
yan ezilmiş, er-
kekler, kadınlar 
ve çocuklar bu 
hükmün dışın-
dadırlar. 

(98-99) Ancak ge-
rek erkeklerle ka-
dınların, gerek ço-
cukların o âcizleri 
ki hicret için elle-
rinden bir çare 
gelmediği gibi yo-
lunu da kâbil değil 
bulamazlar, işte 
bunların günahını 
Cenâb-ı Hakk'ın af 
buyurması ümit 
edilir. Kullarının 
günahını silmek, 
örtmek Allah'ın 
şânındandır. 

Ancak erkek, 
kadın ve ço-
cuklardan ça-
resiz kalarak 
bir yol bula-
mayan zavallı-
lar müstesna-
dır. 

Ama -erkek olsun, 
kadın olsun, çocuk 
olsun- hiçbir gücü 
olmayan ve kendi-
lerine doğru yol 
gösterilmeyen ça-
resiz kimseler bun-
ların dışındadır: 

4. 
99 ,, ئِكِ      umulur=ع س ى    işte=ف أ ول َٰ

ي ْعف وِ ,,أ نِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =affetmesi    

ْمِ  ْنه  ك انِ     onları=ع  اّلَل ِ,,و  =Allah    

ا     çok,,affeden=ع ف وًّ

 çok,,bağışlayandır=غ ف وًرا

Böylelerini umu-
lur ki, Allah affe-
der. Hiç şüphe-
siz Allah bağış-
layıcıdır, affedi-
cidir. 

“        “         “ Umulur ki Al-
lah, onları af-
fetsin. Ve Al-
lah; Afüvv, 
Gafur olandır. 

Allah onların gü-
nahlarını silebilir. 
Çünkü Allah gü-
nahları silendir, çok 
bağışlayıcıdır. 

4. 
نِْ.. 100 م  اِجرِْ    kimse=و      göç..eden=ي ه 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

اْْل ْرِضِ..فِي    bulur=ي ِجدِْ =yeryüzünde    

اغ ًما ر  ثِيًرا    gidecek=م      çok..yer=ك 

س ع ةًِ  نِْ    ve..bolluk=و  م      kim=و 

جِْ ب ْيتِهِِ..ِمنِْ    çıkar..da=ي ْخر  =evinden    

اِجًرا ه      göç..etmek..amacıyla=م 

اّلَلِِ..ىإِل ِ =Allah    

س وِلهِِ ر      sonra=ث مَِ    ve..Elçisi..için=و 

    kendisine..yetişirse=ي ْدِرْكه ِ

ْوتِ      muhakkak=ف ق دِْ    ölüm=اْلم 

ق عِ  ه ِ    düşer=و      onun..mükâfatı=أ ْجر 

اّلَلِِ ..ع ل ى =Allah’a     ِك ان اّلَل ِ..و  =Allah    

    bağışlayandır=غ ف وًرا

ِحيًما  esirgeyendir=ر 

Kim Allah yolun-
da göç ederse 
bir çok barınak 
ve elverişli ge-
çim imkanları 
bulur. Kim Allah 
ve peygamber 
uğruna evini- 
barkını bırakıp 
göç ederse de 
sonra bu yolda 
ölüme yakalanır-
sa onun mükafa-
tı Allah´ın gü-
vencesi altında-
dır. Hiç şüphesiz 
Allah affedici ve 
merhametlidir. 

Kim Allah yolunda 
hicret ederse yer-
yüzünde gidecek 
yer de bulur, ge-
nişlik de bulur. Kim 
yurdundan Allah 
ve Peygamberine 
hicret kasdıyla çı-
karsa, sonra ken-
disine ölüm yetişir-
se muhakkak ki 
onun ecri Allah'ın 
yanında bekliyor. 
Allah'ın rahmetine 
had, gufranına 
pâyân yok. 

Her kim, Allah 
yolunda hicret 
ederse; yer-
yüzünde be-
reketli yer ve 
genişlik bulur. 
Allah´a ve Ra-
sulüne hicret 
ederek evin-
den çıkan 
kimseye ölüm 
gelirse; onun 
ecrini vermek 
Allah´a düşer. 
Ve Allah, Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Ve kim Allah için 
kötülük diyarını 
terk ederse, yeryü-
zünde çok tenha 
yollar ve bereketli 
hayatlar bulacaktır. 
Kim de kötülükten 
kaçarak Allaha ve 
Peygamberine göç 
etmek uğruna evini 
terk eder ve sonra 
onu ölüm alırsa, 
onun mükafatı da 
Allah katındadır; 
çünkü Allah ger-
çekten çok bağış-
layıcıdır, rahmet 
kaynağıdır. 

4. 
إِذ ا,, 101     zaman=و 

ْبت مِْ ر      sefere,,çıktığınız=ض 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ل ْيك مِْ    yoktur=ف ل ْيسِ      size=ع 

ن احِ      bir,,günah=ج 

وا,,أ نِْ ت ْقص ر  =kısaltmanızdan,,ötürü    

ةِِ,,ِمنِ  الَصَل  =namazı    ِْإِن=eğer    

    korkarsanız=ِخْفت مِْ

ي ْفتِن ك مِ ,,أ نِْ =size,,bir,,kötülük,,yapmalarınd

an     ِواِ ,,الَِذين ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

    kâfirler=اْلك افِِرينِ     muhakkak,,ki=إِنَِ

ل ك مِْ,,ك ان وا =sizin    

ا بِينًا    düşmanınızdır=ع د وًّ  açık=م 

Yeryüzünde 
herhangi bir yö-
resinde savaşa 
çıktığınız zaman 
eğer size tuzak 
kuracaklarından 
çekiniyorsanız 
namazı kısalta-
rak kılmanızın 
sakıncası yoktur. 
Şüphe yok ki, 
kafirler sizin açık 
düşmanlarınız-
dır. 

Sefere çıktığınızda 
şayet küfre dalmış 
olanların bir fenalık 
etmelerinden kor-
karsanız, namazı 
kısaltmanız sizin 
için günah değil. 
Kâfirlerin size açık-
tan açığa hasım 
oldukları meydan-
da. 

Yeryüzünde 
(sefere) ko-
yulduğunuz 
zaman; kafir-
lerin size bir 
fenalık yap-
masından 
korkarsanız; 
namazı kı-
saltmanızda 
size bir vebal 
yoktur. Şüphe 
yok ki kafirler, 
sizin apaçık 
düşmanınız-
dır. 

Yeryüzünde (sefe-
re) çıktığınızda, 
hakikati inkara 
şartlanmış olanla-
rın aniden üzerini-
ze saldırmasından 
korkarsanız na-
mazlarınızı kısalt-
manız günah ol-
maz: Çünkü o ha-
kikati inkar edenler 
sizin apaçık düş-
manlarınızdır. 

4. 
إِذ ا.. 102     sen..de=ك ْنتِ     zaman=و 

    içlerinde..bulunup=فِيِهمِْ

    başlattığın..(kıldırdığın)=ف أ ق ْمتِ 

Eğer sen mümin 
savaşçıların ara-
sında bulunur da 
onlara namaz 
kıldırırsan onla-
rın bir grubu se-
nin arkanda na-

Yâ Muhammed, 
böyle bir halde 
aralarında buluna-
rak kendilerine 
namaz kıldırsan 
ikiye ayrılıp içlerin-
den bir kısmı se-

Sen; içlerinde 
olup da na-
mazlarını kıl-
dırdığın za-
man, bir kısmı 
seninle bera-
ber namaza 

O halde sen mü-
minler arasında 
iken onlara na-
mazda imamlık ya-
pacaksan, (yalnız-
ca) bir bölümünün, 
silahlarını kuşan-
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مِ  ة ِ    onlara=ل ه      namazı=الَصَل 

    bir..bölük=ط ائِف ة ِ    namaza..dursun=ف ْلت ق مِْ

مِْ ع كِ     onlardan=ِمْنه      seninle..beraber=م 

ذ وا ْلي أْخ      ve..(yanlarına)..alsınlar=و 

مِْ ت ه      silahlarını..da=أ ْسِلح 

د وا..ف إِذ ا س ج  =secde..edince    

    geçsinler=ف ْلي ك ون وا

ائِك مِْ..ِمنِْ ر  و  =arkanıza    

ْلت أْتِِ ائِف ة ِطِ     bu..kez..gelsin=و  =bölük    

ىَِٰ     öteki=أ ْخر 

لُّوا..ل مِْ ي ص  =namaz..kılmayan    

لُّوا     namaz..kılsınlar=ف ْلي ص 

ع كِ      seninle..beraber=م 

ذ وا ْلي أْخ      alsınlar=و 

ه مِْ     korunma(tedbir)lerini=ِحْذر 

ْمِ  ت ه  أ ْسِلح      ve..silahlarını..da=و 

دَِ     istediler..ki=و 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

    keşke=ل وِْ

    siz..gaflet..etseniz..de=ت ْغف ل ونِ 

تِك مِْ..ع نِْ أ ْسِلح  =silahlarınızdan    

أ ْمتِع تِك مِْ     ve..eşyanızdan=و 

    birden..yapsalar=ف ي ِميل ونِ 

ل ْيك مِْ ْيل ةًِ    üzerinize=ع      baskın=م 

اِحد ةًِ      bir=و 

لِ  ن احِ ..و  ج  =bir..günah..yoktur    

ل ْيك مِْ     eğer=إِنِْ    size=ع 

أ ذًى..بِك مِْ..ك انِ  =zahmet..çekerseniz    

ط رِ ..ِمنِْ م  =yağmurdan    ِْأ و=ya..da    

ىَِٰ    olursanız=ك ْنت مِْ ْرض      hasta=م 

ع وا..أ نِْ ت ض  =bırakmanızda    

ْمِ  ت ك      silahlarınızı=أ ْسِلح 

ذ وا خ      ama..alın=و 

ْمِ  ك      korunma..tedbirinizi=ِحْذر 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

    kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ     hazırlamıştır=أ ع دَِ

ِهينًا    bir..azab=ع ذ ابًا  alçaltıcı=م 

maza dursun ve 
silahlarını yanla-
rına alsınlar. Bu 
grup secdeden 
kalkınca arkanı-
za (nöbet yerine) 
geçsin. Bu kez 
namaz kılmamış 
olan öteki grup 
gelerek arkanda 
namaz kılsın, 
bunlar da silah-
larını ve teçhi-
zatlarını yanları-
na alsınlar. Çün-
kü kafirler ister-
ler ki, silahlarını-
zı ve kumanyala-
rınızı aklınızdan 
çıkarasınız da 
ansızın üzerinize 
baskın düzenle-
sinler. Eğer 
yağmurdan zarar 
görecekseniz ya 
da hasta iseniz 
silahlarınızı yere 
bırakmanızın 
sakıncası yoktur. 
Bununla birlikte 
uyanık ve tedbirli 
olunuz. Hiç şüp-
hesiz Allah kafir-
ler için onur kırı-
cı bir azap hazır-
lamıştır. 

ninle beraber na-
maza dursunlar; 
silâhlarını da yan-
larına alsınlar. 
Bunlar secdeye 
vardıkları zaman 
diğerleri arkada 
beklesinler. Sonra 
o namaz kılmayan 
diğer kısım gelerek 
seninle beraber 
kılsınlar ve silâhla-
rıyla ihtiyatlarını 
yanlarına alsınlar. 
Allah tanımayanlar 
silâhlarınızdan ve 
eşyanızdan gafil 
bulunmanızı ve bu 
suretle sizlere ya-
man bir baskın 
vermelerini isterler. 
Şayet yağan yağ-
murdan sıkıntıda 
iseniz, yahut hasta 
iseniz silâhlarınızı 
bırakmanızdan do-
layı üzerinize gü-
nah yok. Bununla 
beraber ihtiyatı el-
den bırakmayın. 
Allah'ın kâfirler için 
zelîl edici bir azap 
âmâde kıldığına 
şüpheniz olmasın. 

dursun ve si-
lahlarını da al-
sınlar. Secde-
ye vardıkla-
rında onlar ar-
kanıza geçsin-
ler, kılmayan 
öbür kısım 
gelsin, seninle 
beraber kılsın-
lar. Tedbirli ol-
sunlar, silahla-
rını alsınlar. 
Kafirler size 
ansızın bir 
baskın vermek 
için silah ve 
eşyanızdan 
gafil bulunma-
nızı arzu eder-
ler. Yağmur-
dan zarar gö-
recekseniz 
veya hasta 
olursanız, si-
lahlarınızı bı-
rakmanıza bir 
beis yoktur. 
Fakat dikkatli 
olun. Allah; 
şüphesiz kafir-
lere horlayıcı 
bir azab hazır-
lamıştır. 

mış olarak seninle 
namaza durmaları-
na izin ver. Onlar 
namazlarını bitir-
dikten sonra, na-
mazlarını eda et-
memiş olan diğer 
gurubun her türlü 
tehlikeye karşı ha-
zır vaziyette ve si-
lahlarını kuşanmış 
olarak gelip seninle 
namaza durmaları 
sırasında size ko-
ruyuculuk yapsın-
lar; (çünkü) hakika-
ti inkara şartlanmış 
olanlar sizin silah-
larınızı ve teçhiza-
tınızı unutup bı-
rakmanızı isterler 
ki ani bir baskınla 
üzerinize saldıra-
bilsinler. Fakat 
yağmurdan dolayı 
sıkıntıya düşerse-
niz yahut hasta 
iseniz (namaz kı-
larken) silahlarınızı 
bırakmanızda bir 
mahzur yoktur; 
ama tehlikeye karşı 
(daima) hazırlıklı 
olun. Allah, şüphe-
siz, hakikati inkar 
edenler için alçaltı-
cı bir azap hazır-
lamıştır. 

4. 
ْيت مِ     zaman=ف إِذ ا,, 103     bitirdiğiniz=ق ض 

ة ِ وا    namazı=الَصَل      anın=ف اْذك ر 

    ayakta=قِي اًما    Allah’ı=اّلَل ِ

ق ع ِ ودًاو  =oturarak    

ع ل ىَِٰ     üzerinde,,(uzanarak)=و 

ْمِ  ن وبِك      zaman=ف إِذ ا    ve,,yanlarınız=ج 

أْن ْنت مِْ     güvene,,kavuştuğunuz=اْطم 

وا ة ِ     kılın,,(tam)=ف أ قِيم      namazı=الَصَل 

ة ِ    şüphesiz=إِنَِ     namaz=الَصَل 

ع ل ى,,ك ان تِْ =üzerine    

ْؤِمنِينِ اْلمِ  =müminler    

    farz,,kılınmıştır=ِكت ابًا

ْوق وتًا  vakitli,,olarak=م 

Namazı bitirdik-
ten sonra ayak-
tayken, oturur-
ken ve yere 
uzanmışken Al-
lah´ın adını anı-
nız. Tehlikeyi 
savuşturup gü-
vene kavuştu-
ğunuzda namazı 
tam olarak kılı-
nız. Zira namaz 
müminlere, va-
kitleri belirli bir 
farzdır. 

Namazı korkulu 
zamanlarda kılar-
sanız gerek ayakta 
iken, gerek oturur-
ken bir tarafınıza 
yaslanmış olduğu-
nuz halde Allah'ı 
anın. Korkudan 
emin oldunuz mu o 
zaman namazı 
erkânıyla eda edin. 
Bilmiş olun ki na-
maz mü'minlerin 
üzerine muayyen 
vakitlerle bağlı bir 
farzdır. 

Namazı kıldık-
tan sonra; 
ayakta iken, 
otururken, 
yanlarınız üstü 
yatarken de 
Allah´ı anın. 
Emniyete ka-
vuştuğunuzda; 
namazı dos-
doğru kılın. 
Namaz; şüp-
hesiz 
mü´minler 
üzerine vakit-
leri belli bir 
farz olmuştur. 

Namazınızı bitirdi-
ğinizde Allahı anın 
ayakta iken, otu-
rurken ve uzanmış 
halde ve yeniden 
güvenliğinizi sağ-
ladığınızda namaz-
larınızı (eksiksiz) 
eda edin. Namaz, 
bütün müminler 
için (günün) belli 
zamanları ile kayıtlı 
kutsal bir yükümlü-
lüktür. 

4. 
104 .. لِ  ت ِهن وا..و  =gevşeklik..göstermeyin    

اْبتِغ اءِِ..فِي =takibetmekte    

    eğer=إِنِْ    o..topluluğu=اْلق ْوِمِ 

ونِ ..ت ك ون وا ت أْل م  =siz..acı..çekiyorsanız    

مِْ     onlar..da=ف إِنَه 

ونِ  ا    acı..çekmektedirler=ي أْل م      gibi=ك م 

ون ِ      sizin..acı..çektiğiniz=ت أْل م 

ونِ  ت ْرج      üstelik..siz..ummaktasınız=و 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    ا     şeyleri=م 

ون ِ ..لِ  ي ْرج  =onların..ummayacakları    

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Alah    ِليًما     bilendir=ع 

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

O düşmanlarını-
zın peşini bırak-
mayınız, onları 
ısrarla kovala-
maktan geri 
durmayınız. 
Çünkü eğer siz 
acı çekiyorsanız 
bilin ki, onlar da 
sizin gibi acı çe-
kiyorlar. Oysa 
siz Allah´tan on-
ların beklemedi-
ğini bekliyorsu-
nuz. Hiç kuşku-
suz Allah her 
şeyi bilir ve hik-
met sahibidir. 

Hasımlarınızla 
karşılaşmayı iste-
mekte zaaf gös-
termeyin. Evet siz-
ler yaralarınızdan 
acı duymakta ise-
niz, onlar da sizin 
duyduğunuz gibi 
acı duyuyorlar. 
Kaldı ki sizler Al-
lah’dan onların 
ümit edemeyecek-
lerini ümit ediyor-
sunuz. Allah'ın 
alîm olduğunu, 
hakîm olduğunu 
düşünün. 

O kavmi ara-
makta gevşek 
davranmayın. 
Siz, acı çeki-
yorsanız onlar 
da sizin çekti-
ğiniz gibi acı 
çekiyorlar. 
Halbuki siz; 
Allah´tan onla-
rın bekleme-
dikleri şeyleri 
bekliyorsunuz. 
Ve Allah; Alim, 
Hakim olandır. 

(Düşman) ordusu-
nu takip etmekte 
korkak davranma-
yın. Eğer sıkıntı 
çekerseniz, bilin ki 
onlar da sizin gibi 
sıkıntı çekiyorlar; 
ama siz, Allahtan 
onların ümit etme-
diklerini (alacağını-
zı) ümit ediyorsu-
nuz. Ve Allah her 
şeyi bilendir, hik-
met sahibidir. 

4. 
ْلن ا    muhakkak,,biz=إِنَا,, 105     indirdik,,ki=أ ْنز 

    Kitabı=اْلِكت ابِ     sana=إِل ْيكِ 

ق ِِ     gerçek,,ile=بِاْلح 

    arasında=ب ْينِ     hüküm,,veresin=ِلت ْحك مِ 

ا    insanlar=النَاِسِ     biçimde=بِم 

اكِ      Allah’ın=اّلَل ِ     sana,,gösterdiği=أ ر 

لِ  ت ك نِْ,,و  =olma     ِائِنِين     hainlerin=ِلْلخ 

ِصيًماخِ  =savunucusu 

Biz sana bu hak 
içerikli kitabı in-
dirdik ki, insanlar 
arasında Allah´ın 
gösterdiği gibi 
hüküm veresin. 
Sakın hainlerin 
savunucusu ol-
ma. 

Yâ Muhammed! 
İnsanların arasın-
da Allah'ın sana 
bildirdiği gibi hük-
medesin diye sana 
bizler Kitab'ı hak 
olarak indirdik. Sa-
kın hainleri müda-
faaya kalkışma! 
(Sakın hainlerin 
yüzünden masum-
lara hasım olma!). 

Dosdoğrusu 
Biz, sana kita-
bı hak olarak 
indirdik ki in-
sanlar arasın-
da Allah´ın 
sana göster-
diği gibi hü-
küm veresin. 
Hainlerin sa-
vunucusu ol-
ma. 

Biz sana, hakikati 
ortaya koyan bu 
ilahi kelamı indirdik 
ki insanlar arasın-
da Allahın sana öğ-
rettiğine göre hü-
küm verebilesin. O 
halde ihanet eden-
lerle tartışmaya 
girme, 

4. 
اْست ْغِفرِِ.. 106     Allah’tan=اّلَل ِ     mağfiret..dile=و 

    Allah=اّلَل ِ    kuşkusuz=إِنَِ

غ ف وًرا..ك انِ  =bağışlayandır    

ِحيًما  esirgeyendir=ر 

Allah´tan af dile, 
hiç kuşkusuz Al-
lah bağışlayıcı-
dır, merhametli-
dir. 

Hem Allah'tan guf-
ran dile ki Allah'ın 
gufranı hadsiz, 
rahmeti pâyânsız 
olduğu aşikâr. 

Ve Allah´tan 
mağfiret dile. 
Şüphesiz ki 
Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

ama Allahın onları 
bağışlaması için 
dua et; unutma ki 
Allah çok bağışla-
yıcıdır, rahmet 
kaynağıdır. 

4. 
107 ,, لِ  اِدلِْ,,و  ت ج  =savunma    

Kendilerine hı-
yanet edenleri 
temize çıkarma-

Sakın nefislerine 
hıyanette bulunan-
ları müdafaaya 

Nefislerine ha-
inlik etmiş 
kimseleri sa-

Kendi kişiliklerine 
ihanet edenleri sa-
vunma! Şüphe yok 
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ي ْخت ان ونِ ,,الَِذينِ ,,ع نِِ =hainlik,,edenleri    

ْمِ      zira=إِنَِ    kendilerine=أ ْنف س ه 

ي ِحبُِّ    Allah=اّلَل ِ     sevmez=ل 

نِْ     kimseyi=م 

َوانًا,,ك انِ  خ  =hainlik,,yapıp    

 günah,,işleyen=أ ثِيًما

ya çalışma. Hiç 
şüphesiz Allah 
hıyanete dalmış 
günahkarları 
sevmez. 

kalkışma ki hainlik 
edip duran, güna-
ha dalan kimseler-
den Allah asla 
hoşnut olmaz. 

vunma. Allah; 
hainlikte dire-
nen günahkar-
ları sevmez. 

ki Allah, kendilerine 
ihanet edenleri ve 
günahkarlıkta inat 
edenleri sevmez. 

4. 
108 ..     gizleniyorlar..da=ي ْست ْخف ونِ 

النَاِسِ..ِمنِ  =insanlardan    

لِ  ي ْست ْخف ونِ ..و  =gizlenmiyorlar    

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan     ِه و     Oysa..O=و 

مِْ ع ه      onlarla..beraberdir=م 

ي ب ي ِت ونِ ..إِذِْ =geceleyin..söyle(yip..plan..kura

)rlarken    

ا ىَِٰ..لِ ..م  ي ْرض  =O’nun..istemediği    

اْلق ْوِلِ ..ِمنِ  =sözü     ِك ان اّلَل ِ..و  =Allah    

ا ل ونِ     herşeyi=بِم      onların..yaptıkları=ي ْعم 

ِحيًطا  kuşatmıştır=م 

Bu kimseler Al-
lah´ın razı olma-
dığı sözü gece-
leyin buluşarak 
karara bağlarken 
insanlardan saklı 
tutuyorlar, ama 
yanı başlarında 
olan Allah´tan 
saklayamazlar. 
Hiç şüphesiz Al-
lah onların yap-
tıklarını bilgisi ile 
kuşatacak güç-
tedir. 

Ettiklerinin insan-
lardan gizli kalma-
sını istiyorlar da Al-
lah'tan gizli kalma-
sını hiç düşünmü-
yorlar. Halbuki ara-
larında Kendisinin 
razı olmayacağı 
tezviri tertip eder-
lerken O yanı baş-
larında idi. Allah'ın 
ilmi onların bütün 
işlediklerini muhît. 

İnsanlardan 
gizlerler de Al-
lah´tan gizle-
mezler. Hal-
buki Allah´ın 
razı olmaya-
cağı sözü, ge-
celeyin uydu-
rup düzdükleri 
zaman da Al-
lah onlarla be-
raberdir. Allah; 
yapacakları 
herşeyi kuşa-
tıcıdır. 

Onlar yaptıklarını 
insanlardan gizle-
yebildiler ama Al-
lahtan gizleyemez-
ler; çünkü gecenin 
karanlığında, Alla-
hın tasvip etmediği 
düşünce ve inanç-
ları her ne zaman 
tasarlasalar, Allah 
onların yanı başın-
dadır. Ve Allah on-
ların bütün yaptık-
larını (ilmiyle) ku-
şatır. 

4. 
109 ,, ءِِ,,ه ا ل  ؤ  ِءه َٰ ل  ؤ  أ ْنت ْمه َٰ =haydi,,siz    

اد ْلت مِْ مِْ    savundunuz=ج      onları=ع ْنه 

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    

نِْ اِدلِ     ya,,kim=ف م      savunacak=ي ج 

مِْ    Allah’a,,karşı=اّلَل ِ     onları=ع ْنه 

ةِِ    günü=ي ْومِ      kıyamet=اْلِقي ام 

نِْ    ya,,da=أ مِْ     olacak=ي ك ونِ     kim=م 

ل ْيِهمِْ ِكيًَلِ    onlara=ع   vekil=و 

Diyelim ki, siz 
onları dünya ha-
yatında savun-
dunuz. Peki kı-
yamet günü on-
ları Allah´a karşı 
kim savunacak 
ya da kim onla-
rın vekilliğini 
üzerine alacak. 

Şu sizler yok mu-
sunuz, o adamlar-
sınız ki tuttunuz 
süreksiz dünya di-
riliğinde şunları 
haksız olarak mü-
dafaa ettiniz. Pek 
âlâ, kıyamet günü 
onları kim müdafaa 
edecek? Yahut kim 
hâmîleri olacak? 

İşte siz öyle 
kimselersiniz 
ki; dünya ha-
yatında onları 
savunuyorsu-
nuz. Ama kı-
yamet günü 
Allah´a karşı 
onları kim sa-
vunacak? Ya-
hut onlara kim 
vekil olacak? 

Sizler belki bu 
dünya hayatında 
onları savunabilir-
siniz; ya Kıyamet 
Günü kim onları Al-
laha karşı savuna-
cak, kim onların 
koruyucusu olacak-
tır? 

4. 
نِْ.. 110 م  لِْ    kim=و      yapar=ي ْعم 

    yahut=أ وِْ    bir..kötülük=س وًءا

    nefsine=ن ْفس ه ِ    zulmeder..de=ي ْظِلمِْ

    mağfiret..dilerse=ي ْست ْغِفرِِ    sonra=ث مَِ

    Allah’ı=اّلَل ِ    bulur=ي ِجدِِ    Allah’tan=اّلَل ِ

    bağışlayıcı=غ ف وًرا

ِحيًما  ve..esirgeyici=ر 

Kim bir kötülük 
işler ya da ken-
dine zulmeder 
de Allah´tan af 
dilerse Allah´ı 
bağışlayıcı ve 
esirgeyici olarak 
karşısında bulur. 

Her kim başkasına 
fenalık eder, yahut 
doğrudan doğruya 
nefsine zulümde 
bulunur da sonra 
Allah'tan gufran di-
lerse, Allah'ı gü-
nahlarını bağışla-
yıcı bulur, kullarına 
rahmetli bulur. 

Kim, bir kötü-
lük yapar veya 
nefsine zul-
meder de son-
ra Allah´dan 
mağfiret diler-
se; Allah´ın 
Gafur ve Ra-
him olduğunu 
görür. 

Ama kim kötülük 
yapar yahut (başka 
şekilde) kendisine 
zulmeder de daha 
sonra affetmesi için 
Allaha yalvarırsa, 
Allahı çok bağışla-
yıcı ve rahmet 
kaynağı olarak bu-
lacaktır. 

4. 
نِْ,, 111 م      işlerse=ي ْكِسبِْ    kim=و 

ا    bir,,günah=إِثًْما     muhakkak=ف إِنَم 

    aleyhine=ع ل ىَِٰ    onu,,kazanır=ي ْكِسب ه ِ

ك انِ     kendi=ن ْفِسِهِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    

ِليًما     bilendir=ع 

ِكيًما  hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Kim bir suç işler-
se onu kendi 
aleyhine işlemiş 
olur. Kuşkusuz 
Allah bilir ve ha-
kimdir. 

Bir de kim bir gü-
nah kazanırsa onu 
ancak kendine ka-
zanır. Allah alîm-
dir, hakîmdir. 

Kim, bir günah 
kazanırsa; 
bunu ancak 
kendi aleyhine 
kazanmış olur. 
Ve Allah; Alim, 
Hakim olandır. 

Çünkü günah işle-
yen kimse, yalnız 
kendine zarar verir. 
Ve Allah her şeyi 
bilendir, hikmet sa-
hibidir. 

4. 
نِْ.. 112 م      işler..de=ي ْكِسبِْ    kim=و 

ِطيئ ةًِ     ya..da=أ وِْ    bir..hata=خ 

    sonra=ث مَِ    günah=إِثًْما

    onu=بِهِِ    üstüne..atarsa=ي ْرمِِ

    muhakkak..ki=ف ق دِِ    bir..suçsuzun=ب ِريئًا

لِ احِْ ت م  =yüklenmiş..olur    

    büyük..bir..iftira=ب ْهت انًا

إِثًْما بِينًا    ve..bir..günah=و   açık=م 

Kim bir kusur ya 
da bir suç işler 
de onu bir ma-
sumun üzerine 
atarsa açık bir if-
tira, bir günah 
yükünün altına 
girmiş olur. 

Kim bir hata eder, 
yahut günah işler 
de sonra onu ha-
beri olmayan bir 
masumun üzerine 
atarsa, şüphe yok 
boynuna hem büh-
tan, hem açık bir 
günah almış olur 
(yüklenmiş olur). 

Kim, bir hata 
veya bir gü-
nah işler de 
sonra onu bir 
suçsuzun üs-
tüne atarsa; 
şüphesiz iftira 
etmiş ve apa-
çık bir günah 
yüklenmiş 
olur. 

Ama kim bir hata 
yapar ve günah iş-
ler de sonra onu 
suçsuz bir kimse-
nin üstüne atarsa, 
iftira suçu ve (hatta 
daha da) iğrenç bir 
günah yüklenmiş 
olur. 

4. 
113 ,, ل ْولِ      lütfu=ف ْضلِ     olmasaydı=و 

ل ْيكِ     Allah’ın=اّلَلِِ     sana=ع 

ت ه ِوِ  ْحم  ر  =ve,,acıması    

    bir,,grup=ط ائِف ة ِ    yeltenmişti=ل ه َمتِْ

مِْ     onlardan=ِمْنه 

ي ِضلُّوكِ ,,أ نِْ =seni,,saptırmağa    

ا م  ي ِضلُّونِ ,,و  =onlar,,saptıramazlar    

ْمِ     başkasını=إِلَِ     kendilerinden=أ ْنف س ه 

ا م  ون كِ ,,و  ي ض رُّ =sana,,zarar,,veremezler    

ش ْيء ِ ,,ِمنِْ =hiçbir     ِل أ ْنز      indirdi=و 

ل ْيكِ     Allah=اّلَل ِ     sana=ع 

ة ِ    Kitabı=اْلِكت ابِ  اْلِحْكم      ve,,hikmeti=و 

كِ  ع لَم  ا    ve,,sana,,öğretti=و      şeyleri=م 

ت ْعل م ِ ,,ت ك نِْ,,ل مِْ =bilmediğin    

ك انِ  ف ْضلِ ,,و  =lütfu    ِِاّلَل=Allah’ın    

ل ْيكِ   cidden,,büyüktür=ع ِظيًما    sana=ع 

Eğer Allah´ın 
sana yönelik lüt-
fu ve esirgemesi 
olmasaydı, onla-
rın bir takımı se-
ni yanıltmaya 
yeltenmişlerdi. 
Oysa onlar sa-
dece kendilerini 
yanıltırlar, sana 
hiçbir zarar do-
kunduramazlar. 
Çünkü Allah, ki-
tabı ve hikmeti 
indirerek sana, 
daha önce bil-
mediğin gerçek-
leri öğretmiştir. 
Hiç şüphesiz Al-
lah´ın sana yö-
nelik lütfu son 
derece büyüktür. 

Yâ Muhammed, 
sana Allah'ın lütfu, 
Allah'ın rahmeti 
olmasaydı onlar-
dan bir cemaat se-
ni hükmünde hak-
tan saptırmayı 
kurmuşlardı, bu-
nunla beraber an-
cak kendilerini 
saptırırlar, ve sana 
asla ziyan vermez-
lerdi. Allah sana 
Kitap indirdi, hik-
met indirdi, önce 
bilmediklerini sana 
öğretti. Allah'ın se-
nin hakkındaki lüt-
fu pek büyük. 

Eğer Allah´ın 
lütfu ve rah-
meti üzerinde 
olmasaydı; 
onlardan bir 
takımı seni 
saptırmaya 
çalışırdı. Hal-
buki onlar, 
kendilerinden 
başkalarını 
saptıramazlar. 
Sana da bir 
zarar vere-
mezler. Allah, 
sana kitabı ve 
hikmeti indir-
miş, bilmedi-
ğini öğretmiş-
tir. Ve Allah´ın 
senin üzerin-
deki lütfu çok 
büyük olmuş-
tur. 

Allahın sana lütfu 
ve rahmeti olma-
saydı, o (kendileri-
ne zulme-
de)nlerden bazısı 
seni saptırmaya 
çalışırdı; ama onlar 
kendilerinden baş-
ka kimseyi saptı-
ramazlar. Sana as-
la bir zarar da ve-
remezler, çünkü Al-
lah sana bu ilahi 
kelamı indirmiş, 
hikmeti (vermiş) ve 
sana bilmediklerini 
öğretmiştir. Allahın 
sana olan lütfu 
gerçekten büyük-
tür. 

4. 
114 .. ْيرِ     yoktur=لِ      hayır=خ 

ك ثِيرِ ..فِي =çoğunda    

اه مِْ..ِمنِْ ن ْجو  =gizli..konuşmalarının    

نِْ    yalnız..hariç=إِلَِ     kimse=م 

رِ  د ِ    emreden=أ م  ق ةِ بِص  =sadaka    

وفِ     yahut=أ وِْ ْعر      ya..da=أ وِْ    iyilik=م 

ح ِ     arasını=ب ْينِ     düzeltmeyi=إِْصَل 

نِْ    insanların=النَاِس ِ م      kim=و 

ِلكِ     yaparsa=ي ْفع لِْ     bunu=ذ َٰ

    amacıyla=اْبتِغ اءِ 

اتِِ ْرض      rızasını..kazanmak=م 

س ْوفِ ف ِ    Allah’ın=اّلَلِِ =yakında    

    ona..vereceğiz=ن ْؤتِيهِِ

Onların araların-
da yaptıkları ço-
ğu gizli konuş-
malarda hayır 
yoktur. Meğer ki, 
bu fısıltılı toplan-
tılarının amacı 
sadaka vermeyi, 
iyiliği ve insanlar 
arasında dirliği 
emretmek olsun. 
Kim bunları Al-
lah´ın rızasını 
kazanmak ama-
cıyla yaparsa 
ilerde kendisine 
büyük bir müka-
fat vereceğiz. 

Onların başbaşa 
verip fısıldaşmala-
rının çoğunda ha-
yır yok, meğer ki 
sadaka vermeyi 
yahut dargınları 
barıştırmayı birbir-
lerine tavsiye 
edenlerin gizlice 
konuşmaları ola. 
(Onların başhaşa 
verip fisıldaşmala-
rının çoğunda ha-
yır yok, lâkin sada-
ka vermeyi yahut 
dargınları barıştır-
mayı birbirlerine 
tavsiye edenlerin 
gizlice konuşmala-
rında hayır var). 
Kim bunu Allah'ın 
rızasını dilediği için 
işlerse Bizler ona 
büyük ecir verece-
ğiz.  

Onların fısıl-
daşmalarının 
bir çoğunda 
hayır yoktur. 
Ancak sadaka 
vermeyi, yahut 
ma´rufu em-
retmeyi ve in-
sanların ara-
sını düzeltme-
yi emreden 
başka. Kim Al-
lah´ın rızasını 
arayarak böy-
le yaparsa; 
Biz, ona çok 
büyük bir ecir 
vereceğiz. 

Yardımlaşmayı, iyi 
ve yararlı davranış-
ları ve insanların 
arasını düzeltmeyi 
öngören, bunları 
gerçekleştirmeye 
çalışan kimselerin 
yaptığı toplantılar 
dışında gizli top-
lanmaların çoğun-
da hayır yoktur; ve 
bütün bu güzel ey-
lemleri, Allahın rı-
zasını kazanmak 
için yapana zamanı 
geldiğinde büyük 
bir mükafat vere-
ceğiz. 
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 büyük=ع ِظيًما    bir..mükâfat=أ ْجًرا

4. 
نِْ,, 115 م      karşı,,gelir=ي ش اقِقِِ    kim,,de=و 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    Elçi’ye=الَرس ولِ  =sonra    

ا ت ب يَنِ ,,م  =belli,,olduktan    ِ ل ه=kendisine    

د ىَِٰ ي تَبِعِْ    doğru,,yol=اْله      ve,,uyarsa=و 

ْيرِ      yolundan=س بِيلِِ    başkasına=غ 

ْؤِمنِينِ      müminlerin=اْلم 

ل ِهِِ     onu,,yöneltiriz=ن و 

ا لَىَِٰ,,م  ت و  =döndüğü,,(yola)    

ن ْصِلهِِ     ve,,sokarız=و 

نَم ِ  ه  س اء تِْ    cehenneme=ج      ne,,kötü=و 

ِصيًرا  bir,,gidiş,,yeridir=م 

Kim bu yolu iyice 
tanıdıktan sonra, 
peygambere zıt 
düşer de mümin-
lerin yolundan 
başka bir yola 
koyulursa, ken-
disini koyulduğu 
yolla baş başa 
bırakır, sonra da 
cehenneme ata-
rız. Orası ne kö-
tü bir dönüş ye-
ridir. 

Kim hak kendisine 
âşikâr olduktan 
sonra kalkar Pey-
gamber[e] muhale-
fette bulunur ve 
mü'minlerin tuttuk-
ları yoldan başka-
sını tutarsa, Bizler 
onu dünyada kendi 
bildiğine bırakır, 
ukbâda cehenne-
me koyarız ki o ne 
yaman bir âkıbettir! 

Kim, kendisine 
doğru yol 
apaçık belli 
olduktan son-
ra, peygambe-
re karşı gelir, 
mü´minlerin 
yolundan ba-
şakasına uyup 
giderse; onu 
döndüğü yol-
da bırakırız. 
Kendisini ce-
henneme ko-
yarız. Ne kötü 
dönüş yeridir 
orası. 

Ama, kendisine hi-
dayet bahşedildik-
ten sonra Pey-
gamber ile bağını 
koparan ve mümin-
lerin yolundan baş-
ka bir yola sapana 
gelince, onu kendi 
tercih ettiği yolda 
bırakacak ve ona 
cehennemi tattıra-
cağız: o ne kötü bir 
sondur! 

4. 
    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ.. 116

ي ْغِفرِ ..لِ  =bağışlamaz    

كِ ..أ نِْ ي ْشر  =ortak..koşulmasını    

ي ْغِفرِ     kendisine=بِهِِ     bağışlar=و 

ا نِ د و    herşeyi=م  =başka    

ِلكِ  نِْ    bundan=ذ َٰ ي ش اء ِ ..ِلم  =dilediğine    

نِْ م      ortak..koşarsa=ي ْشِركِْ    ve..kim=و 

    muhakkak=ف ق دِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ

لَِ     sapıklığa..düşmüştür=ض 

لًِ  uzak=ب ِعيدًا    bir..sapkınlıkla=ض َل 

Allah kendisine 
ortak koşma su-
çunu bağışla-
maz. Bunun dı-
şındaki suçları 
dilediğine bağış-
lar. Kim Allah´a 
ortak koşarsa 
gerçekten koyu 
bir sapıklığa 
düşmüş olur. 

İyi bilin ki Allah 
kendisine şerik ko-
şulmasını afvet-
mez. Bundan baş-
kasını ise dilediği-
ne afveder. Artık 
kim Allah'a şirk ko-
şarsa onun haktan 
çok uzak bir dalâle 
saptığında şüphe 
yok. 

Elbette Allah; 
kendisine şirk 
koşulmasını 
bağışlamaz. 
Bundan baş-
kasını diledi-
ğine bağışlar. 
Kim, Allah´a 
şirk koşarsa; 
çok uzak bir 
dalalete düş-
müş olur. 

Allah, kendisinden 
başka birine ilahlık 
yakıştırılmasını as-
la bağışlamaz, 
(ama) dilediği kim-
senin daha hafif 
günahlarını bağış-
lar: Çünkü Allahın 
yanı sıra başkası-
na ilahlık yakıştı-
ranlar şiddetli bir 
sapıklığa düşmüş 
kimselerdir. 

4. 
117 ,, ي ْدع ونِ ,,إِنِْ =çağırıyorlar    

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’nu,,bırakıp,,da    

لَِإِِ =yalnızca    إِن اثًا=birtakım,,dişilere    

إِنِْ ي ْدع ونِ ,,و  =ve,,yalvarıyorlar    

    şeytana=ش ْيط انًا    yalnızca=إِلَِ

ِريدًا  asi=م 

Onlar Allah´ı bı-
rakıp dişi putlara 
(tanrıçalara) yal-
varıyorlar. Aslın-
da onların yal-
vardıkları şirret 
şeytandan baş-
kası değildir. 

(117-118-119) 
Şunların Allah'ı bı-
rakıp taptıkları bir 
sürü dişi isimlerin-
den başkası değil. 
Bunlara tapmakla 
ancak o isyanına 
saplanıp kalan 
şeytana tapmış 
oluyorlar ki bir kere 
kendisini Allah 
rahmeti sahasın-
dan ebediyen kov-
du. Sonra Allah'a 
karşı "Ben Senin 
kullarının içinden 
işte yemin ediyo-
rum, muayyen bir 
pay alacağım, işte 
yemin ediyorum, 
kendilerini olmaya-
cak şeylerle avuta-
cağım, işte yemin 
ediyorum kendile-
rine emredeceğim; 
develerin kulakla-
rını yaracaklar. 
Kendilerine emre-
deceğim, Allah'ın 
fıtratını değiştire-
cekler!" dedi. Artık 
kim Allah'ı bırakıp 
da şeytanı dost 
edinirse elbette 
açık bir hüsrana 
düşmüş olur. 

Onu bırakıp 
da yalnız dişi 
putlara tapı-
yorlar. Aslında 
onlar, inatçı 
şeytandan 
başkasına 
tapmıyorlar. 

Onlar, Allahı bıra-
kıp yalnızca cansız 
sembollere sığını-
yorlar; böylece is-
yankar bir Şeytana 
sığınmış oluyorlar, 

4. 
    Allah=اّلَل ِا    ona..lanet..etti=ل ع ن ه ِ.. 118

ق الِ      ve..o..da..dedi=و 

    elbette..alacağım=ْل  تَِخذ نَِ

ِعب اِدكِ ..ِمنِْ =senin..kullarından    

وًضا    bir..pay=ن ِصيبًا ْفر   belirli=م 

O şeytan ki, Al-
lah´ın lanetine 
uğrayınca «Ke-
sinlikle kullarının 
belirli bir bölü-
münü kendi tara-
fıma alacağım.» 

“        “         “ Allah; ona 
la´net etsin. O 
dedi ki: Ce-
lal´in hakkı 
için, kulların-
dan muayyen 
bir pay alaca-
ğım. 

ki onu Allah şöyle 
dediği için lanetle-
miştir: Senin kulla-
rından kendi iste-
diğimi mutlaka ala-
cağım, 

4. 
مِْ,, 119 ْل  ِضلَنَه  onları,,mutlaka,,saptıracağı=و 

m    

ن ِي نَه مِْ ْل  م  mutlaka,,onları,,boş,,kuruntula=و 

ra,,sokacağım    

مِْ نَه  ر  م  ْل      ve,,onlara,,emredeceğim=و 

    kulaklarını=آذ انِ     yaracaklar=ف ل ي ب ت ِك نَِ

    hayvanların=اْْل ْنع امِِ

مِْ نَه  ر  م  ْل      onlara,,emredeceğim=و 

نَِ     değiştirecekler=ف ل ي غ ي ِر 

ْلقِ      Allah’ın=اّلَلِِ     yaratışını=خ 

نِْ م      tutarsa=ي تَِخذِِ    kim=و 

ْيط انِ الشَِ =şeytanı    ِليًّا     dost=و 

د ونِِ,,ِمنِْ =yerine    ِِاّلَل=Allah’ın    

ِسرِ     muhakkak,,ki=ف ق دِْ     uğramıştır=خ 

انًا ْسر  بِينًا    bir,,ziyana=خ   açık=م 

Onları yoldan çı-
karacağım, asıl-
sız kuruntulara 
daldıracağım, 
kendilerine da-
varların kulakla-
rını yarmalarını 
emredeceğim, 
Allah´ın yaratık-
larını değişikliğe 
uğratmalarını 
emredeceğim» 
demiştir. Kim Al-
lah´ı bırakıp şey-
tanı dost edinir-
se apaçık bir 
hüsrana uğramış 
olur. 

“        “         “ Onları mutlaka 
saptıracağım, 
olmayacak ku-
runtulara bo-
ğacağım. On-
lara emrede-
ceğim; davar-
ların kulakları-
nı yaracaklar, 
emredeceğim; 
Allah´ın yara-
tışını değişti-
recekler. Al-
lah´ı bırakıp 
şeytanı dost 
edinen kimse; 
şüphesiz açık-
tan açığa kay-
ba uğramıştır. 

onları saptıracağım 
ve boş hevesler, 
özlemler ile doldu-
racağım; ben onla-
ra emredeceğim, 
onlar da (putpe-
restçe bir kurban 
adeti olarak) de-
ve(lerin) kulaklarını 
kesecekler; ve ben 
onlara emredece-
ğim, onlar Allahın 
mahlukatını ifsad 
edecekler! Ama Al-
lahı bırakıp Şeytanı 
kendilerine rehber 
edinenler, kesinlik-
le ziyana uğrarlar. 

4. 
    Onlara..söz..verir..(Şeytan)=ي ِعد ه مِْ.. 120

ن ِيِهْمِ  ي م  ا    umut..verir=و  م      değildir=و 

    şeytanın=الَشْيط انِ     sözü=ي ِعد ه مِ 

    başka..bir..şey=إِلَِ

وًرا  aldatmadan=غ ر 

Şeytan onlara 
vaadler yapar, 
kendilerini ku-
runtulara daldı-
rır. Fakat şeyta-
nın onlara yaptı-
ğı vaadler al-
datmacadan 
başka bir şey 
değildir. 

Evet, onlara 
va'dediyor, onları 
ümide düşürüyor; 
şeytan onlara ya-
landan başka bir 
şey va'detmiyor. 

Şeytan onlara 
vaad ediyor, 
kuruntulara 
düşürüyor. 
Şeytanın ken-
dilerine vaad 
ettikleri, al-
datmaktan 
başka birşey 
değildir. 

Şeytan onlara va-
atlerde bulunur ve 
onları boş özlem-
lerle doldurur. Ama 
Şeytanın onlara 
vaat ettiği her şey 
sadece akıl çel-
mekten başka bir 
şeye yaramaz. 

4. 
121 ,, ئِكِ      işte,,onların=أ ول َٰ

اه مِْ أْو      varacağı,,yer=م 

نَمِ  ه      cehennemdir=ج 

لِ  ي ِجد ونِ ,,و  =asla,,bulamazlar    

ا     ondan=ع ْنه 

ِحيًصا  kaçmak,,(imkânı)=م 

İşte bunların va-
racakları yer ce-
hennemdir. On-
dan kurtulma 
imkanı bulamaz-
lar. 

İşte bunlar o kim-
seler ki barınacak-
ları yer cehennem 
olacak ve ondan 
kurtuluş bulama-
yacaklar. 

Onların vara-
cağı yer, ce-
hennemdir. 
Oradan kaça-
cak yer de bu-
lamayacaklar-
dır. 

Böylelerinin vara-
cağı yer cehen-
nemdir ve oradan 
kaçış yolu bulama-
yacaklardır. 

4. 
122 .. الَِذينِ  ن وا..و  آم  =inanıp    

ع ِمل وا     yapanları..da=و 

اتِِالصَِ اِلح  =iyi..işler    

İman edip iyi 
ameller işleyen-
leri ise altından 
ırmaklar akan, 
içinde ebedi ola-
rak kalacakları 
cennetlere yer-

İman edip de işleri 
salâh olanlara ge-
lince, onları içinde 
ebediyen kalacak-
ları o altından ır-
makları akan cen-
nete koyacağız. Bu 

İman edip sa-
lih ameller iş-
leyenlere ge-
lince; Biz, on-
ları altlarından 
ırmaklar akan 
cennetlere ko-

Ama imana erip 
yararlı ve doğru iş-
ler yapanları içle-
rinden ırmaklar 
akan hasbahçelere 
koyacağız, orada 
sonsuza kadar ka-
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مِْ ن ْدِخل ه      sokacağız=س 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

ْعد ِ    ebedi=أ ب دًاِ      bu..vaadidir=و 

قًِّ    Allah’ın=اّلَلِِ اِ ح  =gerçek    

نِْ م      ?kim..olabilir=و 

    daha..doğru=أ ْصد قِ 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    ِقِيًَل=sözlü 

leştireceğiz. Bu 
Allah´ın vaadidir. 
Kim Allah´tan 
daha doğru söz-
lü olabilir. 

Allah'ın şaşmayan 
va'di; Allah'tan da-
ha doğru sözlü kim 
olabilir?! 

yacağız. İşte 
Allah´ın ger-
çek vaadi. Al-
lah´dan daha 
doğru sözlü 
kim olabilir? 

lacaklar. Bu, Alla-
hın gerçek vaadi-
dir. Kimin sözü Al-
lahın sözünden 
daha doğru olabi-
lir? 

4. 
123 ,,     olmaz,,(İş)=ل ْيسِ 

انِي ِك مِْ     ne,,sizin,,kuruntularınızla=بِأ م 

لِ  ِِ,,و  انِي  أ م  =ne,,kuruntularıyla    

    Kitap=اْلِكت اِبِ     ehlinin=أ ْهلِِ

نِْ لِْ    kimse=م      yapan=ي ْعم 

    cezalandırılır=ي ْجزِ     kötülük=س وًءا

لِ     onunla=بِهِِ ي ِجدِْ,,و  =ve,,bulamaz    

د ونِِ,,ِمنِْ    kendisine=ل ه ِ =başka    

ِليًّا    Allah’tan=اّلَلِِ     ne,,dost=و 

لِ  ن ِصيًرا,,و  =ne,,de,,yardımcı 

Allah´ın vereceği 
mükafatı elde 
etmek ne sizin 
ne Kitap Ehli´nin 
kuruntularına gö-
re olmaz. Kim 
kötülük işlerse 
cezasına çarpılır 
ve Allah´tan 
başka hiçbir 
dost, hiçbir yar-
dım edici bula-
maz. 

Ne sizin kuruntu-
nuzla Allah'ın 
va'dettiği saadet 
elde edilir, ne de 
Ehl-i Kitab'ın ku-
runtularıyla. Kim 
kötülük ederse ce-
zasını görür. Ve 
Allah'tan başka 
kendisini kurtara-
cak, imdadına ye-
tişecek bulamaz. 

Ne sizin ku-
runtunuzla, ne 
de kitab ehli 
olanların ku-
runtularıyladır. 
Kim, kötü iş 
yaparsa; ce-
zasını görür. 
Ve kendisine 
Allah´tan baş-
ka ne bir dost 
bulabilir, ne de 
bir yardımcı. 

Kötülük işleyen(in) 
cezalandırılacak 
(olması) ve kendi-
sini Allaha karşı 
savunacak ve yar-
dım edecek bir 
kimse bulamaması, 
ne sizin kuruntula-
rınıza uygun düşer, 
ne de geçmiş vahiy 
mensuplarının ku-
runtularına. 

4. 
نِْ.. 124 م  لِْ    her..kim=و      yaparsa=ي ْعم 

اتِِ..ِمنِ  الَصاِلح  =güzel..işler    

ذ ك رِ ..ِمنِْ =erkek    ِْأ و=veya    

ه وِ     kadından=أ ْنث ىَِٰ     onlar=و 

ْؤِمنِ      inanarak=م 

ئِكِ      işte..öyle..kimseler=ف أ ول َٰ

ل ونِ  نَة ِ    girerler=ي ْدخ      cennete=اْلج 

لِ  ونِ ي ظِْ..و  ل م  =ve..haksızlığa..uğratılmazl

ar    ن ِقيًرا=zerre..kadar 

Buna karşılık er-
kek yada kadın 
kim inanarak iyi 
bir amel işlerse, 
böyleleri de zer-
re kadar haksız-
lığa uğramaksı-
zın cennete gi-
rerler. 

Sonra erkek, ka-
dın, kim mü'min 
bulunduğu halde 
salâha erişirse 
bunlar cennete gi-
rerler. Sevaplarının 
zerre eksildiğini 
görmezler. 

Erkek veya 
kadın her kim 
ki; mü´min ola-
rak salih amel 
işlerse cenne-
te girer. Ve 
kendilerine 
zerre kadar 
zulmedilmez. 

Halbuki -ister erkek 
ister kadın olsun- 
iman edip (yapabi-
leceği) doğru ve 
yararlı işler yapan 
kimse cennete gi-
recek ve bir hurma 
çekirdeği(ni doldu-
racak) kadar bile 
haksızlığa uğra-
mayacaktır. 

4. 
نِْ,, 125 م      kim=و 

    ?daha,,güzel,,olabilir=أ ْحس نِ 

    kimseden=ِمَمنِْ    din,,yönünden=ِدينًا

جِْ    teslim,,edip=أ ْسل مِ  ه ِو  ه  =yüzünü    

ِِ     Allah’a=ّلِلَ

ه وِ  ْحِسنِ ,,و  م  =iyilik,,edici,,olarak    

اتَب عِ      dinine=ِملَة ِ    tabi,,olan=و 

اِهيمِ  نِيفًاِ     İbrahim=إِْبر      dosdoğru=ح 

ذ ِ اتَخ      Allah=اّلَل ِ    edinmişti=و 

اِهيمِ  ِليًَلِ    İbrahim’i=إِْبر   dost=خ 

Hem iyi ameller 
yapıp hem de 
tüm varlığı ile Al-
lah´a teslim 
olandan ve İbra-
him´den tek ilahlı 
dine uyandan 
daha iyi bir din-
dar kim olabilir? 
Allah, İbrahim´i 
dost edinmişti. 

Daima iyilikle ça-
lışmakla beraber 
yüzünü yalnız Al-
lah'a dönen ve İb-
rahim'in hakka 
meylederek tuttuğu 
dinine tâbi olan 
kimselerden daha 
dini güzel kim ola-
bilir? Hem Allah İb-
rahim'i Kendine 
Halil edindi. 

İhsan ederek 
kendini Al-
lah´a teslim 
eden ve İbra-
him´in dinine 
uymuş olan-
dan daha gü-
zel din sahibi 
kim olabilir? 
Allah İbrahim´i 
dost edinmiş-
tir. 

Bütün benliğini Al-
laha teslim eden, 
daima iyilik yapan 
ve her türlü batıl-
dan yüz çeviren İb-
rahimin inanç sis-
temine Allahın onu 
sevgisiyle yüceltti-
ğini görerek uyan 
kişiden daha iyi 
iman sahibi kim 
vardır? 

4. 
126 ..ِِ ّلِلَ ا    Allah’ındır=و      olanların..hepsi=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    

ا م      olanların..hepsi=و 

اْْل ْرِض ِ..فِي =ve..yerde    

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Allah    ِِ بِك ل=her    

ِحيًطا    şeyi=ش ْيءِ   kuşatmıştır=م 

Gerek göklerde 
ve gerekse yer-
yüzünde bulu-
nan tüm varlıklar 
Allah´a aittir. Al-
lah herşeyi ku-
şatmıştır. 

Göklerde ne varsa, 
yerde ne varsa 
hep Allah'ın. Allah 
herşeyi muhît. 

Göklerde 
olanlar da, 
yerde olanlar 
da Allah´ındır. 
Allah; her şeyi 
kuşatıcı olan-
dır. 

Çünkü göklerde ve 
yerde olan her şey 
Allaha aittir ve Al-
lah her şeyi kuşat-
mıştır. 

4. 
127 ,, ي ْست ْفت ون كِ      senden,,fetva,,istiyorlar=و 

اِءِ     hakkında=فِي     kadınlar=الن ِس 

    Allah=اّلَل ِ    de,,ki=ق لِِ

    size,,hükmünü,,açıklıyor=ي ْفتِيك مِْ

ا    onlar,,hakkında,,ki=فِيِهنَِ م      vardır=و 

ل ْيك مِْ    okunan(ayet)ler=ي تْل ىَِٰ     size=ع 

اْلِكت ابِِ,,فِي =Kitapta    

ي ت ام ى,,فِي =öksüz    

    kadınlar,,hakkında=الن ِس اءِِ

ت ْؤت ون ه نَِ,,لِ ,,الََلتِي =vermeyip    

ا     yazılmış=ك تِبِ     olan(miras,,hakların)ı=م 

    kendilerine=ل ه نَِ

ت ْرغ ب ونِ      istediğiniz=و 

وه نَِ,,أ نِْ ت ْنِكح  =kendileriyle,,evlenmek    

ْست ْضع ِفينِ  اْلم      ve,,zavallı=و 

اْلِوْلد انِِ,,ِمنِ  =çocuklar,,hakkında    

أ نِْ وا,,و  ت ق وم  =ve,,yerine,,getirmeniz,,hakk

ında    َِٰى     öksüzlere,,karşı=ِلْلي ت ام 

    adaleti=بِاْلِقْسِطِ 

ا م  ت ْفع ل وا,,و  =yapacağınız    

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =her,,hayrı    َِف إِن=muhakkak,,ki    

ع ِليًما,,بِهِِ,,ك انِ     Allah=اّلَل ِ =bilir 

onlar senden 
kadınlara ilişkin 
fetva isterler. De 
ki; Allah onlar 
hakkında size şu 
fetvayı veriyor: 
Bu fetva, payla-
rına düşen mira-
sı vermediğiniz, 
yada nikahlamak 
istemediğiniz ye-
tim kadınlar, 
mağdur çocuklar 
ve yetimlere kar-
şı adil davran-
manız konusun-
da, size okunan 
Kur´an ayetleri-
dir. Ne iyilik ya-
parsanız, kuşku-
suz Allah onu bi-
lir. 

Yâ Muhammed, 
kadınların mirası 
için senden fetva 
istiyorlar. Kendile-
rine şöyle de: On-
ların hakkındaki 
fetvayı Allah sizle-
re bildirdiği gibi, 
hakları olan mirası 
kendilerine verme-
diğiniz ve nikâh ile 
almaya heveslen-
diğiniz öksüz kız-
larla bîçare kalmış 
çocuklara dair ve 
yetimlere adl ile 
muamele etmenizi 
âmir bulunmak 
üzere Kitap'ta mu-
sarrah olup yüzü-
nüze karşı okunan 
âyetler de bunu 
bildiriyor. Hem ha-
yır olarak ne işler-
seniz Allah'ın onu 
bildiğinden haberi-
niz olsun. 

Kadınlar hak-
kında senden 
fetva istiyorlar. 
De ki: Onlara 
dair fetvayı si-
ze Allah veri-
yor. Kendileri-
ne yazılmış 
olanı verme-
diğiniz ve ni-
kahlamayı is-
temediğiniz 
yetim kızlar 
hakkında, 
mağdur ço-
cuklar hakkın-
da ve yetimle-
re insafla 
bakmanız 
hakkında ki-
tabda sizlere 
okunan ayet-
ler var. Hayır 
olarak ne ya-
parsanız, 
şüphesiz Al-
lah, onu bilici-
dir. 

Onlar, kadınlar ile 
ilgili düzenlemeler 
konusunda kendi-
lerini aydınlatmanı 
istiyorlar. De ki: 
(Bizzat) Allah on-
larla ilgili hükümler 
konusunda sizi ay-
dınlatmaktadır; ni-
tekim kendiniz on-
larla evlenmek is-
tediğinizden hakla-
rını vermediğiniz 
(sorumluluğunuz 
altındaki) yetim kız-
lar ile kimsesiz ço-
cuklar ve sizin ye-
timlere karşı ada-
letli davranma yü-
kümlülüğünüz hak-
kında size tebliğ 
edilen bu ilahi ke-
lamda (Allahın ira-
desi tezahür et-
miş)tir. Ve ne iyilik 
yaparsanız, unut-
mayın ki Allah onu 
tamamıyla bilir. 

4. 
إِنِِ.. 128 أ ة ِ    ve..eğer=و      bir..kadın=اْمر 

اف ِ تِْخ  =korkarsa    

ا..ِمنِْ ب ْعِله  =kocasının    

    yahut=أ وِْ    huysuzluğundan=ن ش وًزا

اًضا     yüz..çevirmesinden=إِْعر 

ِ ن احِ     yoktur=ف َل      günah=ج 

ا ل ْيِهم      ikisine..de=ع 

ا..أ نِْ ي ْصِلح  =düzeltmelerinde    

Eğer kadın, ko-
casının geçim-
sizlik çıkaraca-
ğından veya 
kendisini ihmal 
edeceğinden 
endişe ederse 
bu çiftin anlaşma 
yolu ile ilişkilerini 
yeniden düzene 
koymalarının bir 
sakıncası yoktur. 
Anlaşma her 
zaman hayırlıdır. 
Nefisler cimrili-
ğe, bencilliğe 

Eğer bir kadın ko-
casının yan çize-
ceğinden, yahut 
yüz çevireceğin-
den endişeye dü-
şerse aralarında 
sulh ile anlaşmala-
rı günah olmaz. 
Sulh daima hayır-
lıdır. Hakkına haris 
olmak (hakkını 
esirgemek) duygu-
su da nefislerden 
bir türlü ayrılmaz. 
Eğer kadınlarınızla 
güzel geçinir ve 

Eğer kadın; 
kocasının ser-
keşliğinden 
veya yüz çe-
virmesinden 
endişe eder-
se; anlaşma 
yoluyla arala-
rını bulmala-
rında kendileri 
için bir günah 
yoktur. An-
laşmak daha 
hayırlıdır. Ne-
fisler kıskanç-
lığa meyyaldir. 

Eğer bir kadın, ko-
casının kötü mua-
melesinden veya 
kendisini terk et-
mesinden korkarsa 
(iki taraf) arasında 
anlaşarak sorunla-
rını çözebilirler; zi-
ra karşılıklı anlaş-
ma en iyi yoldur ve 
bencillik, insan ru-
hunda her zaman 
mevcuttur. Fakat 
iyilik yapar ve Ona 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
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ا ْلًحاِ     aralarını=ب ْين ه م      anlaşma..ile=ص 

ْلحِ  الصُّ ْير ِ     barış=و      daima..iyidir=خ 

تِِ أ ْحِضر      hazır..duruma..getirilmiştir=و 

    nefisler=اْْل ْنف سِ 
    cimriliğe=الشَُّحِ 

إِنِْ     güzel..geçinir=ت ْحِسن وا    eğer=و 

ت تَق وا     şüphesiz=ف إِنَِ    sakınırsanız=و 

    Allah=اّلَل ِ

ا..انِ كِ  ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيًرا  haber..alır=خ 

eğilimlidirler. 
Eğer iyi davranır, 
Allah´tan korkar-
sanız, hiç şüp-
hesiz Allah yap-
tıklarınızdan ha-
berdardır. 

kendilerini incit-
mekten çekinirse-
niz, bilin ki Allah 
bütün işlediğiniz-
den haberdar. 

Eğer iyi dav-
ranır ve sakı-
nırsanız; Allah 
işledikleriniz-
den haberdar-
dır. 

olursanız, bilin ki 
Allah yaptığınız her 
şeyden haberdar-
dır. 

4. 
129 ,, ل نِْ ت ْست ِطيع وا,,و  =yapamazsınız    

ت ْعِدل وا,,أ نِْ =(tam),,adalet    

    kadınlar=الن ِس اءِِ    arasında=ب ْينِ 

ل وِْ ْصت ْمِ     ne,,kadar=و  ر      isteseniz,,de=ح 

ِ ت ِميل وا,,ف َل  =öyle,,ise,,meyledip,,de    

ْيلِِ    tamamen,,(birine)=ك لَِ     yönelip=اْلم 

وه ا     ötekini,,bırakmayın=ف ت ذ ر 

ع لَق ِةِ      askıda,,(kocasızmış),,gibi=ك اْلم 

إِنِْ وا    eğer=و      arayı,,düzeltir=ت ْصِلح 

ت تَق وا     şüphesiz=ف إِنَِ    sakınırsanız=و 

غ ف وًرا,,ك انِ     Allah=اّلَل ِ =bağışlayandır    

ِحيًما  esirgeyendir=ر 

Ne kadar özen 
gösterseniz de 
eşleriniz arasın-
da adaleti sağla-
yamayacaksınız. 
O halde birine 
iyice tutulup 
öbürünü ortada 
bırakmayınız. 
Eğer barışır Al-
lah´tan korkar-
sanız, hiç kuş-
kusuz Allah af-
fedicidir ve mer-
hametlidir. 

Kadınlarınızın ara-
sında her vechile 
âdil davranmayı ne 
kadar isterseniz 
imkânı yok buna 
muktedir olamaz-
sınız, onun için 
pek hoşlanmadık-
larınızı büsbütün 
haksızlık edip de 
kocalı bir dul vazi-
yetinde bırakma-
yın. Yok sonradan 
salâha döner de 
artık haksızlıktan 
çekinirseniz Al-
lah'ın gufranı bü-
yük, rahmeti engin 
olduğunda şüphe-
niz olmasın. 

Ne kadar iste-
seniz; yine de 
kadınlar ara-
sında adalet 
yapamazsınız. 
Bari bir tarafa 
tamamen 
meyletmeyin 
ki; öbürünü 
askıdaymış 
gibi bırakma-
yasınız. Eğer 
arayı düzeltir 
ve haksızlık-
tan sakınırsa-
nız; şüphesiz 
ki Allah; Ga-
fur, Rahim 
olandır. 

Ne kadar isteseniz 
de eşlerinize ada-
letle davranmak 
elinizde değildir. 
Dolayısıyla diğerle-
rini dışlayarak ve 
onları kocası hem 
var hem de yok-
muş gibi bir du-
rumda bırakarak 
(içlerinden sadece) 
birine yönelmeyin. 
Ancak her şeyi yo-
luna koyar ve Ona 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olursanız, bilin ki 
Allah çok bağışla-
yıcıdır, rahmet 
kaynağıdır. 

4. 
إِنِْ.. 130     ayrılırlarsa..(eşler)=ي ت ف َرق ا    eğer=و 

    Allah=اّلَل ِ    zengin..eder=ي ْغنِِ

    onların..her..birini=ك َلًِّ

س ع تِِهِ ..ِمنِْ =bol..nimetiyle    

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Allah(ın)    

اِسعًا     geniştir..(nimeti)=و 

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Eğer eşler birbi-
rinden ayrılırlar-
sa Allah bol ni-
metleri ile her 
ikisini de muhtaç 
duruma düşmek-
ten korur. Al-
lah´ın nimetleri 
boldur ve O hik-
met sahibidir. 

Şayet ayrılırlarsa 
Allah kudretiyle 
herbirini diğerinden 
müstağni kılar. Al-
lah'ın kudretine 
had, hikmetine 
pâyân yok. 

Eğer ayrılırlar-
sa; Allah, her 
birinin nimeti-
nin genişliği ile 
zengin kılar. 
Allah; Vasi´, 
Hakim olandır. 

Eğer eşler ayrılır-
larsa, Allah her bi-
rini lütfu ile besle-
yip geçindirir. Çün-
kü Allah (lütfunda) 
sınırsızdır, hikmet 
sahibidir, 

4. 
131 ,, ِِوِ  ّلِلَ =Allah’ındır    ا     olanlar=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    olanlar=و  =ve,,yerde    

ل ق دِْ َصْين ا    muhakkak=و      tavsiye,,ettik=و 

أ وت وا,,الَِذينِ  =verilenlere,,de    

    Kitap=اْلِكت ابِ 

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ =sizden,,önce    

إِيَاك مِْ     diye=أ نِِ    size,,de=و 

    Allah’tan=اّلَل ِ     korkun=اتَق وا

إِنِْ وا    eğer=و      inkâr,,ederseniz=ت ْكف ر 

ِِ    şüphesiz=ف إِنَِ     Allah’ındır=ّلِلَ

ا اتِِ,,فِي    olanlar=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    olanlar=و  =ve,,yerde    

ك انِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    نِيًّا     zengindir=غ 

ِميدًا  övgüye,,layıktır=ح 

Gerek göklerde 
gerekse yeryü-
zünde ne varsa 
hepsi Allah´a ait-
tir. Size ve siz-
den önce kendi-
lerine kitap ve-
rilmişlere Al-
lah´tan korkmayı 
emrettik. Eğer 
kafir olursanız, 
biliniz ki, gökler-
de ve yeryüzün-
de bulunan her-
şey Allah´ındır. 
Onun hiçbir şeye 
ihtiyacı yoktur ve 
övgüye layıktır. 

Göklerde ne varsa, 
yerde ne varsa 
hep Allah'ın. Siz-
lerden evvel kendi-
lerine kitap verilen 
ümmetlere de, siz-
lere de şunu vasi-
yet eyledik: [Al-
lah'tan kor-
kun]Allah'ı tanı-
mazsanız haberi-
niz olsun ki gökler-
de ne varsa, yerde 
ne varsa hep Al-
lah'ın olduktan 
başka Allah bütün 
mahlûkâtından 
müstağni, her türlü 
hamdin fevkinde 
bulunuyor. 

Göklerde 
olanlar da, 
yerde olanlar 
da Allah´ındır. 
Andolsun ki; 
senden önce 
kendilerine ki-
tab verilenlere 
de size de 
hep; Allah´dan 
korkun, diye 
tavsiye ettik. 
Küfür ederse-
niz; muhakkak 
ki göklerde 
olanlar da 
yerde olanlar 
da Allah´ındır. 
Allah; Gani ve 
Hamid olandır. 

ve göklerde ve 
yerde olan her şey 
Allaha aittir. Biz, 
hem sizden önce 
vahiy verilenlere, 
hem de size Allaha 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olmanızı emretmi-
şizdir. Eğer Onu 
inkar ederseniz, bi-
lin ki göklerde ve 
yerde olan her şey 
Allaha aittir ve Al-
lah kendi kendine 
yeterlidir, övülmeye 
layık olandır. 

4. 
132 ..ِِ ّلِلَ ا    Allah’ındır=و      olanlar=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ..فِي    olanlar=و  =ve..yerde    

ك ف ىَِٰ     Allah=بِاّلَلِِ    yeter=و 

ِكيًَلِ  vekil..olarak=و 

Gerek göklerde 
gerekse yeryü-
zünde ne varsa 
hepsi Allah´a ait-
tir. Allah vekil 
olarak yeterlidir. 

Göklerde, yerde ne 
varsa hep Allah'ın. 
Allah'ın vekil olma-
sı bütün kullar için 
kâfi. 

Göklerde 
olanlar da, 
yerde olanlar 
da Allah´ındır. 
Vekil olarak 
Allah yeter. 

Göklerde ve yerde 
olan her şey Allaha 
aittir ve hiç kimse 
Allah kadar güvene 
layık olamaz. 

4. 
    dilerse,,(Allah)=ي ش أِْ    eğer=إِنِْ,, 133

ا    sizi,,götürür=ي ْذِهْبك مِْ     ey=أ يُّه 

ي أْتِِ    insanlar=النَاسِ      ve,,getirir=و 

ِرين ِ      başkalarını=بِآخ 

ك انِ  اّلَل ِ,,و  =ve,,şüphesiz,,Allah    

ِلكِ ,,ع ل ىَِٰ ذ َٰ =buna    

 hakkıyla,,kadirdir=ق ِديًرا

Ey insanlar, eğer 
O dilerse sizi or-
tadan kaldırır da 
yerinize başkala-
rını getirir. Hiç 
şüphesiz Al-
lah´ın gücü bunu 
yapmaya yeter. 

Ey iman edenler! 
O dilerse sizleri or-
tadan kaldırır, ye-
rinize başkalarını 
getirir. Allah'ın bu-
na gücü yeter. 

Ey insanlar; o, 
dilerse; sizi 
götürür de ye-
rinize başkala-
rını getirir. Al-
lah, buna ka-
dirdir. 

O, eğer dilerse, ey 
insanlar, sizi yok 
edip (yerinize) 
başka varlıklar ge-
çirebilir: Çünkü Al-
lah bunu yapmaya 
gerçekten mukte-
dirdir. 

4. 
نِْ.. 134 ي ِريد ِ..ك انِ     kim=م  =isterse    

ابِ      dünya=الدُّْني ا    sevabını=ث و 

    Allah=اّلَلِِ    katındadır..(bilsin..ki)=ف ِعْند ِ

ابِ      dünya=الدُّْني ا    sevabı=ث و 

ِةِ  اْْلِخر  ك انِ     ve..ahiret=و  اّلَل ِ..و  =Allah    

 görendir=ب ِصيًرا    işitendir=س ِميعًا

Kim dünyada 
mükafatını elde 
etmek isterse 
bilsin ki, dünya-
nın da ahiretin 
de mükafatı Al-
lah´ın katındadır. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah herşeyi işiten 
ve görendir. 

Kim dünya sevabı-
nı istiyorsa bilsin ki 
Allah'ın yanında 
hem dünya sevabı, 
hem âhiret sevabı 
var. Allah söyledik-
lerinizi duyuyor, iş-
lediklerinizi görü-
yor. 

Kim, dünya 
mükafatını is-
terse bilsin ki; 
dünyanın da, 
ahiretin de 
mükafatı Al-
lah´ın katın-
dadır. Allah; 
Semi´, Basir 
olandır. 

Kim bu dünyanın 
nimetlerini isterse, 
(ona hatırlat ki) 
hem bu dünyanın 
hem de ahiretin 
nimetleri Allah ka-
tındadır ve Allah 
gerçekten her şeyi 
duyan, her şeyi gö-
rendir. 

4. 
135 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    ayakta,,tutarak=ق َواِمينِ     olun=ك ون وا

د اءِ     adaleti=بِاْلِقْسطِِ     şahidler=ش ه 

ِِ ل وِْ    Allah,,için=ّلِلَ     bile,,olsa=و 

    kendinizin=أ ْنف ِسك مِْ    aleyhinde=ع ل ىَِٰ

اِلد ْينِِ    veya=أ وِِ     ana,,babanızın=اْلو 

بِين ِ  اْْل ْقر      ve,,yakınlarınızın=و 

ي ك نِْ,,إِنِْ =olsalar    غ نِيًّا=zengin    

    fakir,,de=ف ِقيًرا    veya=أ وِْ

ىَِٰأ ْول ِ    çünkü,,Allah=ف اّلَل ِ =daha,,yakındır    

اِ      ikisine,,de=بِِهم 

ِ ت تَبِع وا,,ف َل  =öyle,,ise,,uyarak    

ىَِٰ و      keyfinize=اْله 

Ey müminler, 
kendinizin, ana-
babanızın ve ak-
rabalarınızın 
aleyhinde bile 
olsa, adalete sıkı 
sıkıya bağlı kalı-
nız ve Allah için 
şahitlik ediniz. 
Haklarında şahit-
lik ettiğiniz kim-
seler ister zen-
gin, ister fakir ol-
sunlar, Allah 
kendilerine her-
kesten daha ya-
kındır. O halde 
nefsinizin arzu-
suna uyarak 
doğruluktan 
sapmayınız. 
Eğer kaypaklık 
eder, ya da şa-
hitlik yapmaktan 
kaçınırsanız, 
kuşku yok ki, Al-

Ey iman edenler! 
Adaleti hakkıyla 
yerine getirmeye 
uğraşır; hatta ken-
di aleyhinizde, hat-
ta ananızın, baba-
nızın, yahut en ya-
kın hısımlarınızın 
aleyhinde de çıksa 
Allah için dosdoğru 
şehadet eder in-
sanlar olun. O sizin 
aleyhinize şehadet 
edeceğiniz zengin 
olmuş, fakir olmuş 
ikisine de Allah siz-
lerden daha yakın. 
Onun için haktan 
ayrılarak nefsin ar-
zusuna kapılmayın 
(adaleti ağır görüp 
de nefsin arzusuna 
kapılmayın). Eğer 
dilinizi haktan bü-
ker, yahut şehadet 
etmekten kaçınır-

Ey iman eden-
ler; kendiniz, 
ana-babanız 
ve yakınlarınız 
aleyhinde de 
olsa Allah için 
şahid olarak 
adaleti göze-
tin. İster zen-
gin, ister fakir 
olsun; onları 
Allah´ın koru-
ması daha 
uygundur. 
Adaletinizde 
heveslere uy-
mayın. Eğer 
dilinizi büker 
veya yüz çevi-
rirseniz; Allah, 
yaptıklarınız-
dan haberdar-
dır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Sizin, ebe-
veyninizin ve akra-
balarınızın aleyhi-
ne de olsa, Allah 
rızası için hakikate 
şahitlik yaparak 
adaleti gözetmeye 
azmedin. O kişi 
zengin de olsa fakir 
de olsa, Allahın 
hakkı onların her 
birinin (hakkının) 
önüne geçer. Öy-
leyse, kendi boş 
arzu ve hevesleri-
nize uymayın ki 
adaletten uzaklaş-
mayasınız. Çünkü, 
eğer (hakikati) çar-
pıtırsanız, bilin ki 
Allah bütün yaptık-
larınızdan haber-
dardır. 
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ت ْعِدل واِ ,,أ نِْ =adaletten,,sapmayın    

إِنِْ وا    eğer=و      eğip,,bükerseniz=ت ْلو 

    ya,,da=أ وِْ

وا     doğruyu,,söylemezseniz=ت ْعِرض 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak,,ki=ف إِنَِ

    olandır=ك انِ 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızdan    

بِيًرا  haberdar=خ 

lah yaptıkları-
nızdan haber-
dardır. 

sanız bilin ki Allah 
bütün işledikleri-
nizden haberdar. 

4. 
136 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanın=آِمن وا

س وِلهِِ ر  اْلِكت ابِِ    Elçisine=و      Kitaba=و 

ن َزلِ ..الَِذي =indirdiği    

س وِلهِِ..ع ل ىَِٰ ر  =Elçisine    

اْلِكت ابِِ     Kitaba=و 

لِ ..الَِذي أ ْنز  =indirmiş..bulunduğu    

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =ve..daha..önce    ِْن م      kim=و 

    Allah’ı=بِاّلَلِِ    inkâr..ederse=ي ْكف رِْ

تِهِِ ئِك  َل  م      meleklerini=و 

ك ت بِهِِ س ِلهِِ    Kitaplarını=و  ر      elçilerini=و 

اْلي ْومِِ     ahiret=اْْلِخرِِ    ve..gününü=و 

لَِ    muhakkak=ف ق دِْ     düşmüştür=ض 

لًِ  uzak..bir=ب ِعيدًا    sapıklığa=ض َل 

Ey müminler, Al-
lah´a, peygam-
berine, peygam-
berine indirmiş 
olduğu kitaba ve 
daha önce indi-
rilmiş kitaba 
inanmaya de-
vam ediniz. Kim 
Allah´ı, melekle-
rini, kitaplarını, 
peygamberlerini 
ve ahiret gününü 
inkar ederse ko-
yu bir sapıklığa 
düşmüş olur. 

Ey iman edenler! 
Allah ve Peygam-
berine iman edin, 
sonra gerek Pey-
gamberine, indirdi-
ği Kitab'a, gerek 
daha evvel indir-
miş olduğu kitapla-
ra iman edin. Kim 
Allah tanımaz, Al-
lah'ın meleklerini, 
kitaplarını, Pey-
gamberini ve âhiret 
gününü tanımazsa 
onun haktan çok 
uzak bir dalâle 
düştüğünde şüphe 
yok. 

Ey iman eden-
ler; Allah´a, 
peygamberi-
ne, peygam-
berine indirdiği 
kitaba ve daha 
önce indirdiği 
kitaba inanın. 
Kim, Allah´ı, 
meleklerini, ki-
tablarını, pey-
gamberlerini, 
ve ahiret gü-
nünü inkar 
ederse; şüp-
hesiz derin bir 
sapıklığa 
düşmüştür. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Sımsıkı sa-
rılın Allaha ve Pey-
gambere olan 
inancınıza ve Onun 
Peygamberine saf-
ha safha indirdiği 
vahye: Zira Allahı, 
meleklerini, vahiy-
leri, peygamberleri 
ve Ahiret Gününü 
inkar eden, gerçek-
ten şiddetli bir sa-
pıklığa düşmüştür. 

4. 
ن وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, 137 آم  =inandılar    

وا    sonra=ث مَِ     inkâr,,ettiler=ك ف ر 

ن وا    sonra=ث مَِ     yine=ث مَِ    inandılar=آم 

وا     sonra=ث مَِ    inkâr,,ettiler=ك ف ر 

د اد واازِْ =arttı    ك ْفًرا=inkârları    

ي ك نِِ,,ل مِْ =değildir    ِ اّلَل=Allah    

مِْ    bağışlayacak=ِلي ْغِفرِ      onları=ل ه 

لِ  مِْ,,و  ِلي ْهِدي ه  =iletmeyecektir    

 yola,,(doğru)=س بِيًَلِ

Allah, önce iman 
edip arkasından 
küfredenleri, 
sonra yine iman 
edip arkasından 
küfredenleri, 
sonra da kafirlik-
lerini koyulaştı-
ranları asla af-
fetmeyecek, 
kendilerini doğru 
yola iletmeye-
cektir. 

O kimseler ki iman 
getirmişken döndü-
ler, küfre saptılar, 
sonra yeniden 
imana geldiler, 
sonra yine küfre 
döndüler, daha 
sonra küfürlerini 
büsbütün arttırdı-
lar, işte onları Allah 
ne bağışlayacak, 
ne de doğru yola 
çıkaracak değil. 

Doğrusu ina-
nıp sonra kü-
für edenleri, 
sonra inanıp 
tekrar küfür 
edenleri, son-
ra da küfürleri 
artmış olanları 
Allah bağış-
lamayacaktır. 
Onları doğru 
yola da eriş-
tirmeyecektir. 

İman edip sonra 
hakikati inkar eden 
ve tekrar iman edip 
yeniden hakikati 
inkar eden ve son-
ra hakikati inkar 
etmedeki inatlarına 
boyun eğenlere ge-
lince, Allah onları 
bağışlamayacak ve 
hiçbir şekilde doğru 
yola eriştirmeye-
cektir. 

4. 
138 .. رِِب ش ِِ =müjdele     ِن افِِقين     Münafıklara=اْلم 

    şüphesiz=بِأ نَِ

مِْ     kendilerinin..olacağını=ل ه 

 acı..bir=أ ِليًما    azabın=ع ذ ابًا

Münafıklara acı 
bir azabın kendi-
lerini beklediğini 
müjdele. 

Yâ Muhammed, 
münafıkları daya-
nılmaz azap ile 
müjdele! 

Münafıklara; 
kendilerine 
elem verici bir 
azab olduğu-
nu müjdele. 

Böyle ikiyüzlülere 
kendilerini şiddetli 
bir azabın bekledi-
ğini duyur. 

4. 
139 ,, ي تَِخذ ونِ ,,الَِذينِ  =onlar,,tutuyorlar    

    dost=أ ْوِلي اءِ     kâfirleri=اْلك افِِرينِ 

د ونِِ,,ِمنِْ =bırakıp    

ْؤِمنِين ِ الِْ م  =müminleri    

    ?mi,,arıyorlar=أ ي ْبت غ ونِ 

    şeref=اْلِعَزة ِ    onların,,yanında=ِعْند ه مِ 

    şeref=اْلِعَزة ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

ِِ ِميعًا    Allah’a,,aittir=ّلِلَ  tamamen=ج 

Onlar müminleri 
bırakıp kafirleri 
dost ediniyorlar. 
Acaba onların 
yanında şeref mi 
arıyorlar? Oysa 
şeref bütünüyle 
Allah´ındır. 

O münafıklar ki 
mü'minleri bırakı-
yorlar da kâfirleri 
dost ediniyorlar. 
Yoksa onlara so-
kulmakla izzet 
bulmak mı istiyor-
lar? Haberleri ol-
sun ki bütün izzet 
Allah'ındır. 

Onlar ki; 
mü´minleri bı-
rakıp kafirleri 
dost ediniyor-
lar. Onların ta-
rafından izzet 
mi arıyorlar? 
Doğrusu izzet, 
bütünüyle Al-
lah´ındır. 

Müminleri bırakıp 
hakikati inkar 
edenleri müttefik 
edinenlere gelince, 
onlarla şeref kaza-
nacaklarını mı 
umuyorlar? Unut-
mayın ki asıl şeref 
(yalnız) Allaha ait-
tir. 

4. 
ق دِْ.. 140     indirmişti..ki=ن َزلِ     muhakkak=و 

ل ْيك مِْ اْلِكت ابِِ..فِي    size=ع  =Kitapta    

إِذ ا..أ نِْ =zaman    ِْس ِمْعت م=işittiğiniz    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerinin=آي اتِِ

ا..ي ْكف رِ  بِه  =inkâr..edildiğini    

ي ْست ْهزِ  أ ِو  =ve..alay..edildiğini    

ا ِ    onlarla=بِه  ت ْقع د وا..ف َل  =oturmayın    

مِْ ع ه  تَىَِٰ    onlarla..beraber=م      kadar=ح 

وا وض      onlar..dalıncaya=ي خ 

ِديثِ ..فِي ح  =bir..söze     ِْيِرِه     başka=غ 

    o..zaman=إِذًا    siz..de=إِنَك مِْ

ْمِ      onlar..gibi..olursunuz=ِمثْل ه 

اِمعِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ     bütün=ج 

ن افِِقينِ      iki..yüzlüleri=اْلم 

اْلك افِِرينِ      ve..kâfirleri=و 

نَمِ ..فِي ه  ج  =cehennemde    

ِميعًا  toplayacaktır=ج 

Allah size indir-
diği kitapta onun 
ayetlerinin inkar 
edildiğini ya da 
alaya alındığını 
işittiğinizde baş-
ka bir konuya 
geçmedikleri sü-
rece onlarla bir 
arada oturma-
manızı, yoksa 
sizin de onlar gi-
bi olacağınızı 
bildirdi. Hiç kuş-
kusuz Allah mü-
nafıklar ile kafir-
leri cehennemde 
bir araya getire-
cektir. 

Biliyorsunuz, O 
sizlere Kitabında 
indirmişti ki Allah'ın 
âyetlerini inkâr edi-
liyor, yahut eğlen-
ce yerine konulu-
yor duyarsanız, 
herifler başka söze 
dalmadıkça yanla-
rında oturmayın. 
Sonra sizler de 
şüphe yok onlar 
gibi olursunuz. İyi 
bilin ki Allah müna-
fıklarla kâfirlerin 
hepsini birden ce-
henneme yerleşti-
recek. 

O, size kitab-
da; Allah´ın 
ayetlerine kü-
für edildiğini 
ve alaya alın-
dığını işittiği-
nizde, onlar 
başka bir 
mevzua intikal 
edinceye ka-
dar yanlarında 
oturmayın, 
yoksa siz de 
onlar gibi olur-
sunuz, diye 
bildirdi. Doğ-
rusu Allah; 
münafıkların 
ve kafirlerin 
hepsini ce-
hennemde 
toplayacaktır. 

Allah bu ilahi ke-
lamda size buyur-
muştur ki ne za-
man Allahın mesaj-
larının inkar edildi-
ğini ve onların hafi-
fe alındığını duyar-
sanız, başka şeyler 
konuşmaya başla-
yıncaya kadar bu-
nu yapanların ya-
nından ayrılmalısı-
nız, yoksa kesinlik-
le onlar gibi olur-
sunuz. Bakın, Al-
lah, ikiyüzlüleri ha-
kikati inkar eden-
lerle birlikte cehen-
nemde toplayacak-
tır, 

4. 
141 ,, بَص ونِ ,,الَِذينِ  ي ت ر  =onlar,,gözetleyip,,d

ururlar    ِْبِك م=sizi    ِْف إِن=eğer    

    size=ل ك مِْ    nasibolursa=ك انِ 

اّلَلِِ,,ِمنِ     bir,,fetih=ف تْحِ  =Allah’tan    

    derler=ق ال وا

ن ك نِْ,,أ ل مِْ =biz,,de,,değil,,miydik?    

ع ك مِْ إِنِْ    sizinle,,beraber=م      ve,,eğer=و 

    kâfirlerin=ِلْلك افِِرينِ     olursa=ك انِ 

    bir,,payı,,(savaşta)=ن ِصيبِ 

    derler=ق ال وا

ن ْست ْحِوذِْ,,أ ل مِْ =biz,,üstünlük,,sağlamadık,,

mı    ِْل ْيك م     size=ع 

ن ْمن ْعك مِْ     ve,,sizi,,korumadık,,mı=و 

ْؤِمنِين ِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminlerden    

    hükmedecek=ي ْحك مِ     artık,,Allah=ف اّلَل ِ

Onların gözleri 
hep sizin üzeri-
nizdedir. Eğer 
Allah size zafer 
nasip ederse, 
«Biz sizinle be-
raber değil miy-
dik?» derler. 
Ama eğer kafir-
ler üstünlük sağ-
larsa, (bu kez de 
onlara) «Sizin ta-
rafınızı tutmadık 
mı, müminlere 
karşı size destek 
vermedik mi?» 
derler. Allah kı-
yamet günü arı-
nızdaki hükmü-
nü verecektir. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah kafirlere, 
müminler karşı-
sında üstün 
gelme fırsatı 
vermez. 

O kimseler ki âkı-
betlerinizi gözler 
dururlar: Allah ta-
rafından sizlere bir 
fetih müyesser 
olursa "Beraber 
değil miydik, verin 
payımızı!" derler. 
Yok zaferden kâfir-
lere bir hisse dü-
şerse, "Vaktiyle 
sizlere galip gel-
mişken hayatınızı 
bağışlamadık mı? 
Hem sizleri türlü 
desiselerle 
mü'minlerin elin-
den kurtarmadık 
mı? Ayırın bakalım 
nasibimizi!" sözü-
nü onlara söylerler. 
Ey mü'minler, Al-
lah kıyamet günü o 
kimselerle aranız-
daki hükmünü ve-
recek ve hiçbir 
zaman Allah kâfir-
leri mü'minlere 
karşı hüccet sahibi 

Onlar, hep sizi 
gözetleyip du-
rular. Allah´tan 
size bir zafer 
gelince; sizinle 
beraber değil 
miydik? derler. 
Kafirlere za-
ferden bir pay 
düştüğü za-
man da onla-
ra; size üstün-
lük sağlayarak 
mü´minlerden 
korumadık 
mı? derler. Kı-
yamet günü 
aranızda hü-
küm vercek 
Allah´tır. Allah, 
mü´minlerin 
aleyhinde asla 
fırsat verme-
yecektir. 

onlar ki, sadece 
başınıza gelecekle-
ri görmeyi bekler-
ler: Böylece, eğer 
Allahtan size bir 
zafer ihsan edilirse, 
Sizin yanınızda 
değil miydik? der-
ler; hakikati inkar 
edenlerin şansları-
nın yaver gittiğini 
görünce de (onlara 
dönüp): Şu mümin-
lere karşı sizi sa-
vunarak sevginizi 
hak etmedik mi? 
derler. Ama Allah, 
Kıyamet Günü 
aranızda hükmünü 
verecek; ve hakika-
ti inkar edenlerin 
müminlere zarar 
vermelerine asla 
izin vermeyecektir. 
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    gününde=ي ْومِ     aranızda=ب ْين ك مِْ

ِةِ اْلقِِ ي ام  =kıyamet    

ل نِْ ي ْجع لِ ,,و  =ve,,asla,,vermeyecektir    

    kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ     Allah=اّلَل ِ

ْؤِمنِينِ     karşı=ع ل ى     müminlere=اْلم 

 ,,yol=س بِيًَلِ

kılmayacak. 

4. 
ن افِِقينِ     şüphesiz=إِنَِ.. 142     iki..yüzlüler=اْلم 

اِدع ونِ      aldatmağa..çalışırlar=ي خ 

ه وِ     Allah’ı=اّلَل ِ     oysa..O=و 

مِْ اِدع ه      onları..aldatır=خ 

إِذ ا وا    zaman..da=و      kalktıkları=ق ام 

ةِِ..إِل ى الَصَل  =namaza    

وا     üşene..üşene=ك س ال ىَِٰ    kalkarlar=ق ام 

اء ونِ      gösteriş..yaparlar=ي ر 

    insanlara=النَاسِ 

لِ  ونِ ..و  ي ْذك ر  =anmazlar    ِ اّلَل=Allah’ı    

 biraz=ق ِليًَلِ    ancak=إِلَِ

Münafıklar, Al-
lah´ı aldatmaya 
yeltenirler, ama 
asıl Allah onları 
aldatır. Namaz 
kılarken isteksiz 
ve ciddiyetsiz bi-
çimde ayakta di-
kilirler. Amaçları 
insanlara göste-
riş yapmaktır, Al-
lah´ın adını pek 
az anarlar. 

Münafıklar Allah'a 
oyun etmeye uğra-
şıyorlar. Allah da 
oyunlarına kendile-
rini uğratıyor. Na-
maza kalktıkları 
vakit üşene üşene 
kalkarlar, maksat-
ları halka gösteriş, 
yoksa Allah'ı pek 
az hatıra getirirler. 

Doğrusu mü-
nafıklar; Al-
lah´a oyun 
etmek isterler. 
Oysa O, onla-
rın oyunlarını 
başlarına ge-
çirir. Onlar 
namaza kalk-
tıklarında ten-
bel tenbel kal-
karlar. İnsan-
lara gösteriş 
yaparlar. Al-
lah´ı pek az 
anarlar. 

Bakın, bu ikiyüzlü-
ler, Allahı kandır-
maya çalışıyorlar; 
halbuki Allah onla-
rın (kendi kendile-
rini) kandırmalarını 
sağlıyor. Onlar 
namaz için kalktık-
larında, gönülsüz-
ce, sadece insanla-
ra görünüp takdir 
etsinler diye kalkar-
lar; Allahı da nadi-
ren anarlar; 

4. 
143 ,, ذ ْبذ بِينِ      yalpalayıp,,dururlar=م 

ِلكِ     arada=ب ْينِ      bu=ذ َٰ

ءِِ,,إِل ىَِٰ,,لِ  ل  ؤ  ه َٰ =ne,,bunlara    

لِ  ِءِ ,,إِل ىَِٰ,,و  ل  ؤ  ه َٰ =ne,,de,,onlara    

نِْ م      şaşırttığı=ي ْضِللِِ    kimseye=و 

ت ِجد ِ,,ف ل نِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =bulamazsın    

 bir,,(çıkar),,yol=س بِيًَلِ    ona=ل ه ِ

İki taraf arasında 
yalpalarlar. Ne 
bu tarafa ve ne 
de o tarafa yar 
olurlar. Allah´ın 
şaşırttığı kimse-
ye sen çıkış yolu 
bulamazsın. 

Küfr ile iman ara-
sında müzebzeb 
bir haldeler; ne on-
lara mal olabiliyor-
lar, ne bunlara. Al-
lah kimi yolundan 
çıkarırsa kâbil de-
ğil sen ona bir yol 
gösteremezsin. 

Ne onlarladır-
lar, ne de bun-
larla. İkisi ara-
sında bocala-
yıp dururlar. 
Allah´ ın sap-
tırdığı kimseye 
yol bulamaz-
sın. 

bu taraftakilerle di-
ğerleri arasında 
bocalayıp dururlar, 
ne o tarafa ne de 
bu tarafa (sadık) 
kalırlar. Allahın 
saptırdıkları için 
asla bir çıkış yolu 
bulamazsın. 

4. 
144 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت تَِخذ وا..لِ  =tutmayın    

    dost=أ ْوِلي اءِ     kâfirleri=اْلك افِِرينِ 

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp    

ْؤِمنِين ِ      müminleri=اْلم 

    ?mi..istiyorsunuz=أ ت ِريد ونِ 

ت ْجع ل وا..أ نِْ =vermek    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

ل ْيك مِْ     aleyhinizde..olacak=ع 

بِينًا    bir..delil=س ْلط انًا  açık=م 

Ey müminler, 
sakın müminleri 
bırakıp kafirleri 
dost edinmeyi-
niz. Yoksa Al-
lah´a, aleyhinize 
işleyecek açık 
bir delil mi ver-
mek istiyorsu-
nuz? 

Ey iman edenler! 
Mü’minleri bırakıp 
da kâfirleri dost 
edinmeyin (kâfirle-
re yâr olmayın), 
yoksa Allah sizleri 
kahretmesi için 
kendi aleyhinizde 
olarak açık hüccet 
vermek mi istiyor-
sunuz?  

Ey iman eden-
ler; mü´minleri 
bırakıp da ka-
firleri dost 
edinmeyin. Al-
lah´ın aleyhi-
nize apaçık bir 
ferman ver-
mesini mi is-
tersiniz? 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Müminleri 
bırakıp hakikati in-
kar edenleri dost 
edinmeyin! Suçlu-
luğunuz konusun-
da Allahın önüne 
açık bir kanıt mı 
koymak istiyorsu-
nuz? 

4. 
ن افِِقينِ     doğrusu=إِنَِ,, 145     iki,,yüzlüler=اْلم 

الدَْركِِ,,فِي =tabakasındadırlar    

النَارِِ,,ِمنِ     en,,aşağı=اْْل ْسف لِِ =ateşin    

ل نِْ ت ِجد ِ,,و  =bulamazsın    ِْم     onlar,,için=ل ه 

 hiçbir,,yardımcı=ن ِصيًرا

Hiç şüphesiz 
münafıkların yeri 
cehennemin en 
alt katıdır. Onla-
ra yardım ede-
cek hiç birini bu-
lamazsınız. 

Şüphe yok ki mü-
nafıklar ateşin en 
alt tabakasındalar 
ve kendilerinin im-
dadına geleni ebe-
diyen bulamaya-
caksın. 

Doğrusu mü-
nafıklar; ce-
hennemin en 
alt tabakasın-
dadırlar. Onla-
ra yardımcı 
bulamazsın. 

Şüphe yok ki, iki-
yüzlüler ateşin en 
dibine atılacaklar 
ve sen onlara yar-
dım edebilecek bi-
rini bulamayacak-
sın. 

4. 
    ancak=إِلَِ.. 146

ت اب وا..الَِذينِ  =tevbe..edenler    

وا أ ْصل ح      uslananlar=و 

وا م  اْعت ص      Allah’a=بِاّلَلِِ    yapışanlar=و 

وا أ ْخل ص      ve..yapanlar=و 

مِْ ِِ    dinlerini=ِدين ه      sırf..Allah..için=ّلِلَ

ئِكِ  عِ     işte..onlar=ف أ ول َٰ     beraberdir=م 

ْؤِمنِين ِ      müminlerle=اْلم 

س ْوفِ      verecektir=ي ْؤتِِ    yakında=و 

ْؤِمنِينِ     Allah..da=اّلَل ِ     müminlere=اْلم 

 büyük..bir=ع ِظيًما    mükâfat=أ ْجًرا

Ancak tevbe 
edenler, durum-
larını düzelten-
ler, Allah´ın ipine 
sarılanlar, sırf Al-
lah´a bağlanan-
lar bir dindarlığı 
benimseyenler 
işte bunlar, mü-
minlerle bera-
berdirler. Allah 
ilerde müminlere 
büyük bir müka-
fat verecektir. 

Ancak o kimseler 
ki tevbe ederek 
salâha dönerler. 
Allah'ın dinine 
sımsıkı tutunurlar. 
Dinlerine de yalnız 
Allah için sarılırlar. 
İşte bunlar mü'min-
lerle birlikteler. 
Mü’minlere ise Al-
lah büyük ecir ve-
recek. 

Ancak tevbe 
edenler, ıslah 
olanlar, Al-
lah´a sarılan-
lar ve Allah 
için dinlerine 
bağlananlar 
müstenadır. 
Onlar, 
mü´minlerle 
beraberdirler. 
Allah, 
mü´minlere 
büyük bir mü-
kafat vercektir. 

Ancak tevbe eden-
ler, dürüst ve er-
demlice yaşayan-
lar, Allaha sımsıkı 
sarılanlar ve yalnız 
Ona yürekten ina-
nıp bağlananlar ha-
riç: Zira bunlar 
müminlerle birlikte 
olacaklardır ve 
zamanı geldiğinde 
Allah bütün mümin-
lere büyük bir mü-
kafat bahşedecek-
tir. 

4. 
147 ,, ا ي ْفع لِ ,,م  =ne,,yapacak?    ِ اّلَل=Allah    

    eğer=إِنِْ    size,,azabetmeyi=بِع ذ ابِك مِْ

    siz,,şükreder=ش ك ْرت مِْ

ْنت ْمِ  آم      ve,,inanırsanız=و 

ك انِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    

    şükrün,,karşılığını,,veren=ش اِكًرا

ِليًما  bilendir,,(herşeyi)=ع 

Eğer Allah´a 
şükreder, inanır-
sanız, O sizi niye 
azaba çarptırsın 
ki? Hiç şüphesiz 
Allah, şükre kar-
şılık verir ve her 
şeyi bilir. 

Sizler Allah'ın lüt-
funa şükrettikten, 
Kendisine iman 
getirdikten sonra 
Allah sizlere niye 
azap etsin? Allah 
ki şükürlerin seva-
bını verici, yürek-
lerdeki imanı bilici 
bulunuyor. 

Şükredip iman 
ederseniz; Al-
lah, sizin niçin 
azab etsin? 
Allah Şakir ve 
Alim olandır. 

Eğer şükredici olur 
ve imana ererseniz 
neden Allah (geç-
miş günahlarınız-
dan dolayı) sizi 
azaba uğratsın? 
Bilirsiniz ki Allah 
şükredenlere karşı-
lığını her zaman 
veren ve her şeyi 
bilendir. 

4. 
148 .. ي ِحبُِّ..لِ  =sevmez    ِ اّلَل=Allah    

ْهرِ      kötü=بِالسُّوءِِ    açıkça=اْلج 

اْلق ْولِِ..ِمنِ  =söz..söylenmesini    

نِْ    dışında=إِلَِ     kendisine=م 

    haksızlık..edilen=ظ ِلم ِ 

ك انِ  اّلَل ِ..و  =doğrusu..Allah    

ِليًما    işitendir=س ِميعًا  bilendir=ع 

Allah zulme uğ-
rayanların dışın-
da hiç kimsenin 
açıkça kötü söz 
söylemesini 
sevmez. Hiç 
kuşkusuz Allah 
herşeyi işiten ve 
görendir. 

Ağır sözün yüksek 
sesle söylenme-
sinden (haykıra 
haykıra söylenme-
sinden) Allah razı 
olmaz, meğer ki 
zulüm görenin fer-
yadı ola. Allah her 
ne söylenirse işitir, 
her ne edilirse bilir.  

Zulme uğra-
yanların ki 
başka; Allah 
çirkin sözün 
alenen söy-
lenmesini 
sevmez. Allah 
Semi, Alim 
olandır. 

Allah, bir kötülü-
ğün, (ondan) zarar 
gören tarafından 
söylenmesi dışın-
da, açıkça dile geti-
rilmesini sevmez. 
Allah gerçekten her 
şeyi duyan, her şe-
yi bilendir; 

4. 
    açığa,,vurur=ت ْبد وا    eğer=إِنِْ,, 149

ْيًرا     veya=أ وِْ    bir,,iyiliği=خ 

    yahut=أ وِْ    onu,,gizlerseniz=ت ْخف وه ِ

    affederseniz=ت ْعف وا

س وءِ ,,ع نِْ =bir,,kötülüğü    

    Allah,,da=اّلَل ِ    şüphesiz,,(bilin,,ki)=ف إِنَِ

ا,,ك انِ  ع ف وًّ =affedicidir    

 güçlüdür=ق ِديًرا

Bir iyiliği açığa 
vursanız da gizli 
tutsanız da veya 
bir kötülüğü ba-
ğışlasanız da bi-
liniz ki, Allah ba-
ğışlayıcıdır ve 
gücü her şeye 
yetendir. 

Sizler bir tâati 
aşikâr işler, yahut 
gizli tutarsa yahut 
gördüğünüz kötü-
lüğü bağışlarsanız 
iyi bilin ki Allah'ın 
hem afvı çok, hem 
kudretine nihayet 
yok. 

Bir iyiliği açığa 
vurur veya 
gizler, yahut 
bir kötülüğü 
affederseniz; 
şüphesiz ki Al-
lah; Afüvv ve 
Kadir olandır. 

sizin, açıktan ya da 
gizli, iyilik yapıp 
yapmadığınızı ya-
hut (size yapılmış 
olan) bir kötülükten 
dolayı affediciliğini-
zi gösterip göster-
mediğinizi (bilir): 
unutmayın ki Allah, 
günahları bağışla-
yandır, kudret ve 
egemenliğinde sı-
nırsızdır. 

4. 
    şüphesiz=إِنَِ.. 150

ونِ ..الَِذينِ  ي ْكف ر  =inkâr..edenler    

Allah´ı ve pey-
gamberlerini in-
kar edenler, Al-
lah ile peygam-
berleri arasında 

O kimseler ki ne 
Allah ne Peygam-
ber tanırlar, o kim-
seler ki Allah'ı ta-
nımak, peygam-

Doğrusu Al-
lah´ı ve pey-
gamberlerini 
inkar edenler, 
Allah ile pey-

Allah(a inanmak) 
ile elçileri(ne inan-
mak) arasında ay-
rım yaparak Allahı 
ve elçilerini inkar 
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س ِلهِِ    Allah’ı=بِاّلَلِِ ر      ve..elçilerini=و 

ي ِريد ونِ      isterler=و 

ق وا..أ نِْ ي ف ر ِ =ayırmak     ِب ْين=arasını    

س ِلهِِ    Allah=اّلَلِِ ر      ile..elçilerinin=و 

ي ق ول ونِ      inanırız=ن ْؤِمنِ     derler=و 

ِ ن ْكف رِ     kimine=بِب ْعض      inkâr..ederiz=و 

ِ ي ِريد ونِ     kimini=بِب ْعض      isterler=و 

ي تَِخذ وا..أ نِْ =tutmak     ِب ْين=arasında    

ِلكِ   bir..yol=س بِيًَلِ    bu..ikisinin=ذ َٰ

ayırım yaparak; 
´Buna inanır, fa-
kat şuna inan-
mayız´ diyenler 
böylece, iman ile 
küfür arası bir 
yol tutturmak is-
teyenler var ya, 

berlerini ayırt ede-
rek tanımamak is-
terler, o kimseler ki 
"Peygamberlerin 
kimini tanır, kimini 
tanımayız" derler 
de böylece küfr ile 
iman arasında bir 
yol edinmek heve-
sinde bulunurlar. 

gamberlerinin 
arasını ayır-
mak isteyen-
ler, bir kısmı-
na inanır, bir 
kısmını da in-
kar ederiz, di-
yerek bu ikisi-
nin arasında 
yol tutmak is-
teyenler; 

edenler ile Birisine 
inanır, ama diğerini 
inkar ederiz! diyen-
ler ve arada bir yol 
tutanlar; 

4. 
151 ,, ئِكِ      onlar=ه مِ     işte=أ ول َٰ

ونِ  قًّاِ     kâfirlerdir=اْلك افِر      gerçek=ح 

أ ْعت ْدن ا     biz,,de,,hazırlamışızdır=و 

    bir,,azab=ع ذ ابًا    kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ 

ِهينًا  alçaltıcı=م 

onlar gerçek an-
lamı ile kafirdir-
ler. Biz kafirler 
için onur kırıcı 
bir azap hazırla-
dık. 

İşte kâfir oldukları 
söz götürmeyen 
bunlardır. Bizler 
kâfirler için zelîl 
edici bir azap 
âmâde kıldık (O 
kimseler ki hem Al-
lah'ı, hem pey-
gamberlerini inkâr 
ederler. sonra 
iman ederken Al-
lah ile peygamber-
lerini birbirinden 
ayırmak isterler. 
"Peygamberlerin 
kimine inanırız, 
kimine inanmayız" 
derler. İşte kâfir ol-
dukları söz götür-
meyen bunlardır).  

İşte onlar; 
gerçekten ka-
fir olanlardır. 
Kafirlere alçal-
tıcı bir azab 
hazırlamışız-
dır. 

işte bunlar hakikati 
inkar edenlerdir ve 
biz hakikati inkar 
edenler için aşağı-
layıcı bir azap ha-
zırlamışızdır. 

4. 
152 .. الَِذينِ  ن وا    ve..onlar..ki=..و      inandılar=آم 

س ِلهِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ ر      ve..elçilerine=و 

ل مِْ ق وا..و  ي ف ر ِ =ayırım..yapmadılar    

دِ     arasında=ب ْينِ      hiçbiri=أ ح 

مِْ ئِكِ     onlardan=ِمْنه      işte..(Allah)=أ ول َٰ

    pek..yakında=س ْوفِ 

    verecektir=ي ْؤتِيِهمِْ

ْمِ  ه  ور      onların..da..mükâfatlarını=أ ج 

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Allah    

    çok..bağışlayan=غ ف وًرا

ِحيًما  çok..esirgeyendir=ر 

Buna karşılık Al-
lah´a ve pey-
gamberlerine 
inananlara ve 
peygamberler 
arasında ayırım 
yapmayanlara 
gelince, Allah 
onların mükafa-
tını ilerde vere-
cektir. Hiç kuş-
kusuz Allah af-
fedicidir, mer-
hametlidir. 

Hem Allah, hem 
peygamberlerine 
iman eden, pey-
gamberlerden hiç-
birini diğerinden 
ayırt etmeyen kim-
selere gelince, 
bunlar o mü'minler 
ki Allah kendilerine 
ecirlerini verecek. 
Allah'ın gufranı 
hadsiz, rahmeti 
pâyânsız. 

Allah ve pey-
gamberlerine 
iman edip on-
ların birini di-
ğerinden 
ayırmayanla-
ra; işte onlara 
Allah mükafat-
larını verecek-
tir. Allah Ga-
fur, Rahim 
olandır. 

Allaha ve peygam-
berlerine inanan ve 
onlar arasında hiç-
bir ayrım yapma-
yanlara gelince, 
zamanı geldiğinde 
Allah, onlara müka-
fatlarını (tam ola-
rak) bahşedecektir. 
Ve Allah, çok ba-
ğışlayıcıdır, rahmet 
kaynağıdır. 

4. 
153 ,, أ ل كِ ي سِْ =senden,,istiyorlar     ِأ ْهل=ehli    

لِ ,,أ نِْ    Kitap=اْلِكت ابِِ ت ن ز ِ =indirmeni    

ل ْيِهمِْ     bir,,Kitap=ِكت ابًا    kendilerine=ع 

اِءِ ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ِْف ق د=muhakkak    

أ ل وا وس ىَِٰ    istemişler=س      Musa’dan=م 

    daha,,büyüğünü=أ ْكب رِ 

ِلكِ ,,ِمنِْ ذ َٰ =bundan    ف ق ال وا=demişlerdi    

    Allah’ı=اّلَل ِ    bize,,göster=أ ِرن ا

ةًِ ْهر      açıkça=ج 

مِ  ذ تْه      derhal,,onları,,yakalamıştı=ف أ خ 

    yıldırım,,gürültüsü=الَصاِعق ة ِ

    haksızlıklarından,,dolayı=بِظ ْلِمِهْمِ 

ذ وااتَِ    sonra=ث مَِ خ  =tutmuşlardı    

    buzağıyı,,(tanrı)=اْلِعْجلِ 

ا,,ب ْعدِِ,,ِمنِْ مِ ,,م  تْه  اء  ج  =kendilerine,,gel

mişken     ِاْلب ي ِن ات=açık,,deliller    

    vazgeçtik=ف ع ف ْون ا

ِلك ِ ,,ع نِْ ذ َٰ =bundan,,da    

آت ْين ا وس ىَِٰ    ve,,verdik=و      Musa’ya=م 

بِينًا    bir,,yetki=س ْلط انًا  açık=م 

Ehl-i Kitap sen-
den kendilerine 
gökten kitap in-
dirmeni isterler. 
Onlar vaktiyle 
Musa´dan bun-
dan daha büyü-
ğünü isteyerek, 
´Bize Allah´ı 
açıkça göster´ 
demişlerdi. Bu 
zalimce tutumları 
yüzünden kendi-
lerini yıldırım 
çarpmıştı. Arka-
sından kendile-
rine açık belge-
ler geldikten 
sonra buzağıya 
taptılar. Bunu da 
bağışladık ve 
Musa´ya açık bir 
mesaj verdik. 

Ehl-i Kitab'ın ileri 
gelenleri gökten bir 
kitap indirmeni isti-
yorlar. Çok görme 
ki bundan daha 
büyüğünü 
Mûsa'dan istediler. 
"Allah bizlere 
âşikâr olarak gös-
terir" dediler de 
yolsuzlukları yü-
zünden onlara yıl-
dırım çarptı. Sonra 
da kendilerine o 
kadar açık mucize-
ler gelmişken tuttu-
lar danayı Allah 
edindiler. Bizler bu 
isyanlarını afvettik 
ve Mûsa'ya kendi-
lerine karşı kâhir 
bir kudret verdik. 

Kitab ehli se-
nin kendilerine 
gökten bir ki-
tab indirmeni 
isterler. Musa´ 
dan da bun-
dan daha bü-
yüğünü iste-
mişlerdi. Ve; 
bize Allah´ı 
apaçık göster, 
demişlerdi. 
Zulümlerinden 
dolayı onları 
yıldırım çarp-
mıştı. Kendile-
rine bunca 
açık ayetler ve 
deliller geldik-
ten sonra da 
buzağıya tap-
tılar. Nihayet 
Biz, bunu af-
fettik ve Mu-
sa´ya apaçık 
bir hüccet 
verdik. 

Tevratın izleyicileri, 
(ey Peygamber!) 
gökten kendilerine 
bir vahiy indirmeni 
isterler. Onlar Mu-
sadan bunun daha 
büyüğünü istemiş-
ler ve Bizi Allah ile 
yüz yüze getir de-
mişlerdi de bu çar-
pıklıkları yüzünden 
onları bir ceza yıl-
dırımı çarpmıştı. 
Daha sonra (altın) 
buzağıya tapmaya 
başlamışlardı ve 
hakikatin bütün ka-
nıtları kendilerine 
geldikten sonra 
yapmışlardı bunu. 
Yine de bu (günah-
ları)nı silmiş ve 
Musaya (hakikatin) 
açık kanıtını bah-
şetmiştik, 

4. 
ف ْعن ا.. 154 ر  مِ     kaldırdık=و      üzerlerine=ف ْوق ه 

    Tur’u=الطُّورِ 

    söz..vermeleri..için=بِِميث اقِِهمِْ

ق ْلن ا مِ     ve..dedik=و      onlara=ل ه 

ل وا     kapıdan=اْلب ابِ     girin=اْدخ 

ق ِ    secde..ederek=س َجدًا ْلن او  =ve..dedik    

مِْ ت ْعد وا..لِ     onlara=ل ه  =çiğnemeyin    

الَسْبتِِ..فِي =cumartesi(yasakları)nı    

ْذن ا أ خ  مِْ    ve..aldık=و      onlardan=ِمْنه 

 sağlam=غ ِليًظا    bir..söz=ِميث اقًا

Kesin söz ver-
meleri üzerine, 
başları üzerinde 
asılı duran ka-
yayı yukarı çek-
tik. Kendilerine, 
o kasabanın ka-
pısından secde 
ederek içeri giri-
niz ve 
´Cumartesi ya-
sağını çiğneme-
yiniz´ dedik, bu 
konularda onlar-
dan sağlam bir 
söz aldık. 

Bağlandıkları mi-
sakı tutmaları için 
Tur'u üzerlerine 
kaldırdık. Onlara 
"Şu kapıdan sec-
de-i şükrana kapa-
narak girin!" dedik. 
Onlara "Cumarte-
sinin hürmetine te-
cavüz etmeyin!" 
dedik de kendile-
rinden de kuvvetli 
misak aldık. 

Söz vermele-
rine karşılık 
Tur dağını 
üzerlerine kal-
dırdık. Ve on-
lara; Şehrin 
kapısından 
secde ederek 
girin, dedik. 
Cumartesileri 
aşırı gitmeyin, 
dedik. Onlar-
dan ağır bir 
te´minat aldık. 

ve Sina Dağını 
verdikleri sözün 
delili olarak üzerle-
rinde yükseltmiştik. 
Onlara kapıdan te-
vazu içinde girin 
demiş ve Sebt Ka-
nununu ihlal etme-
yin! diye uyarmıştık 
ve kendilerinden 
sağlam bir taahhüt 
almıştık. 

4. 
155 ,, ا ن ْقِضِهمِْ,,ف بِم  =bozmalarından    

مِْ     sözlerini=ِميث اق ه 

ك ْفِرِهمِْ     inkâr,,etmelerinden=و 

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

ق تِْلِهمِ      öldürmelerinden=و 

    yere=بِغ ْيرِِ    peygamberleri=اْْل ْنبِي اءِ 

 ِ ق      haksız=ح 

ق ْوِلِهمِْ     ve,,demelerinden,,ötürü=و 

    kılıflı=غ ْلف  ِ    kalblerimiz=ق ل وب ن ا

ب عِ     hayır,,,fakat=ب لِْ     mühürlemiştir=ط 

ا    Allah=اّلَل ِ ل ْيه      üzerini=ع 

    inkârlarından,,ötürü=بِك ْفِرِهمِْ

ِ ي ْؤِمن ونِ ,,ف َل  =artık,,inanmazlar    

 pek,,az=ق ِليًَلِ    ancak=إِلَِ

Yahudiler verdik-
leri sözlerinden 
caydılar. Allah´ın 
ayetlerini inkar 
ettiler, Peygam-
berlerini, sebep-
siz yere öldürdü-
ler ve ´Bizim 
kalplerimiz kılıçla 
kaplıdır´ dediler. 
Oysa Allah kafir-
likleri sebebiyle 
kalplerini mühür-
lemiştir. Bundan 
dolayı onlar, pek 
azı dışında iman 
etmezler. 

(155-156-157) İşte 
onları rahmetimiz 
sahasından uzak-
laştırdığımız, o 
verdikleri misakı 
bozmaları, Allah'ın 
âyâtını tanımama-
ları, peygamberleri 
nâhak yere öldür-
meleri yüzünden-
dir. Sonra da "Bi-
zim kalplerimiz kat 
kat örtü içinde se-
nin sözünü dinle-
yemez" demeleri 
yüzünden de -ki 
hiç öyle değil, küf-
re daldıkları için Al-
lah kalplerinin üs-
tüne hüsran müh-
rünü vurmuş da, 
pek azından baş-
kası imana gel-
mez- bundan baş-
ka küfürlerini art-
tırmaları ve Mer-
yem'e azîm büh-
tanda bulunmaları 
ve "İşte bizler 
resûlullah dediğiniz 

Sözlerini 
bozmaları, Al-
lah´ın ayetle-
rini inkar et-
meleri, pey-
gamberlerini 
haksız yere 
öldürmeleri, 
kalblerimiz 
perdelidir, 
demeleri yü-
zünden Allah, 
evet, inkarla-
rına karşılık 
onların kalble-
rini mühürledi, 
onun için bun-
ların pek azı 
hariç inan-
mazlar. 

Böylece, taahhütle-
rini çiğnedikleri, Al-
lahın mesajlarını 
reddettikleri, pey-
gamberleri haksız 
yere öldürdükleri 
ve Kalplerimiz za-
ten bilgi ile doludur 
diye böbürlendikleri 
için (onları ceza-
landırdık), hayır, 
aslında Allah, haki-
kati inkar etmele-
rinden dolayı onla-
rın kalplerini mü-
hürlemiştir ve 
(şimdi) artık çok az 
şeye inanırlar; 
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İsa'yı öldürdük!" 
demeleri yüzün-
dendir. Halbuki 
onu ne öldürdüler, 
ne de astılar. An-
cak kendilerine öy-
le göründü. Onda 
ihtilâfa düşenler, 
kat'iyyen şüphe 
içinde yuvarlanı-
yorlar. Onun hak-
kında zanna tâbi 
olmaktan başka bir 
ilimleri yok. Gerçek 
onu öldürmediler. 

4. 
بِك ْفِرِهمِْ.. 156     küfürlerinden=و 

ق ْوِلِهمِْ     ve..sözlerinden=و 

ْري مِ ..ع ل ىَِٰ م  =Meryem’e    

يًماع ظِِ    bir..iftira=ب ْهت انًا =büyük 

Kafirliklerinden 
dolayı ve Mer-
yem´e büyük ifti-
ra atmalarından 
dolayı. 

“        “         “ Küfür etmeleri 
ve Meryem´e 
büyük iftirada 
bulunmaların-
dan. 

ve hakikati inkar et-
tikleri ve Meryeme 
korkunç bir iftira at-
tıkları için 

4. 
ق ْوِلِهمِْ,, 157     demelerinden,,ötürü=و 

ق ت ْلن ا,,إِنَا =biz,,öldürdük    

ِسيحِ      Îsa=ِعيس ى    Mesih’i=اْلم 

ْري مِ     oğlu=اْبنِ      Meryem=م 

س ولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    elçisi=ر 

ا م  ق ت ل وه ِ,,و  =oysa,,onu,,öldürmediler    

ا م  ل ب وه ِ,,و  ص  =ve,,asmadılar    

ِكنِْ ل َٰ     benzer,,gösterildi=ش ب ِه ِ    fakat=و 

ْمِ  إِنَِ    kendilerine=ل ه      ve,,şüphesiz=و 

اْخت ل ف وا,,الَِذينِ  =ayrılığa,,düşenler    

    içindedirler=ل ِفي    onun,,hakkında=فِيهِِ

    tam,,bir,,kuşku=ش ك ِ 
    ondan,,yana=ِمْنه ِ 

ا ل ه مِْ,,م  =yoktur    ِِبِه=o,,hususta    

ِعْلمِ ,,ِمنِْ =kesin,,bilgileri    َِإِل=sadece    

    zanna=الَظن ِِ     uyuyorlar=ات ِب اعِ 

ا م  ق ت ل وه ِ,,و  =onu,,öldürmediler    

 yakînen=ي ِقينًا

Ve ´Biz Allah´ın 
resulü Merye-
moğlu İsa- Me-
sihi öldürdük´ 
demelerinden 
ötürü. Oysa 
O´nu ne öldürdü-
ler ne de çarmı-
ha gerdiler. Fa-
kat kendilerine 
öyle göründü. 
Onun hakkında 
anlaşmazlığa 
düşenler bu ko-
nuda tam bir 
kuşku içindedir-
ler, bu konudaki 
bilgileri sadece 
sanıya uymak-
tan ibarettir. 
Yoksa onu ke-
sinlikle öldürme-
diler. 

“        “         “ Ve Allah elçisi 
Meryem oğlu 
İsa Mesihi öl-
dürdük, deme-
lerinden. Oysa 
onu öldürme-
diler ve asma-
dılar. Ancak 
onlara (İsa´ya) 
benzer göste-
rildi. Onun 
hakkında ihti-
lafa düşerler. 
Ondan yana 
şüphe içinde-
dirler. Bu hu-
sustaki bilgileri 
ancak zanna 
dayanmaktan 
ibarettir. Onu 
gerçekten öl-
dürememiş-
lerdir. 

ve Bakın, biz, Alla-
hın Elçisi (olduğu-
nu iddia eden) 
Meryemin oğlu İsa 
Mesihi öldürdük! 
diye böbürlendikleri 
için. Aslında onu 
ne öldürdüler ne de 
çarmıha gerdiler, 
sadece onlara öyle 
(olmuş gibi) görün-
dü ve o konuda 
farklı görüşler taşı-
yanlar da gerçek-
ten şaşkındılar, 
onunla ilgili (ger-
çek) bir bilgileri 
yoktu ve sadece bir 
zanna uymuşlardı. 
Kesin olan şu ki 
onu öldürmediler. 

4. 
ف ع ه ِ    hayır=ب لِْ.. 158     onu..yükseltti=ر 

    kendisine=إِل ْيِهِ     Allah=اّلَل ِ

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Allah    

    daima..üstündür=ع ِزيًزا

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Tersine Allah, 
O´nu kendi katı-
na çıkardı. Hiç 
şüphesiz Allah 
üstün iradeli ve 
hikmet sahibidir. 

Dedikleri gibi değil, 
Allah onu kendi 
civâr-ı izzetine 
yükseltti. Allah 
azîzdir, hakîmdir. 

Bilakis Allah, 
onu kendi ka-
tına yükselt-
miştir. Allah; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Hayır, Allah onu 
Kendi katına yü-
celtti. Allah gerçek-
ten kudret ve hik-
met sahibidir. 

4. 
إِنِْ,, 159     Andolsun=و 

أ ْهلِِ,,ِمنِْ =ehlinin,,her,,biri    

    ancak=إِلَِ    Kitap=اْلِكت ابِِ

    ona=بِهِِ    mutlaka,,inanacaktır=ل ي ْؤِمن نَِ

ْوتِِهِ     önce=ق ْبلِ      ölümünden=م 

ي ْومِ  ةِِ    günü,,de=و      kıyamet=اْلِقي ام 

    O,,olacaktır=ي ك ونِ 

ل ْيِهمِْ  şahid=ش ِهيدًا    onların,,aleyhine=ع 

Kitap Ehli´nden 
hiç kimse yoktur 
ki, ölümünün 
eşiğinde İsa´ya 
iman etmemiş 
olsun. Fakat kı-
yamet günü İsa, 
onların aleyhin-
de şahitlik ede-
cektir. 

Ehl-i Kitap içinden 
kim varsa kasem 
ederim ki ölümün-
den evvel ona mu-
hakkak iman ede-
cek O da kıyamet 
günü Ehl-i Kitap 
aleyhine şahit ola-
cak. 

Kitab ehlinden 
hiç kimse yok-
tur ki; ölü-
münden önce 
ona inanacak 
olmasın. O da 
kıyamet günü 
aleyhlerinde 
şahid olacak-
tır. 

Nitekim geçmiş 
vahyin izleyicilerin-
den hiç kimse yok-
tur ki, ölümü anın-
da, İsa ile ilgili ha-
kikati kavramamış 
olsun; ve Kıyamet 
Günü İsa, (bizzat) 
onların aleyhine 
hakikate şahitlik 
yapacaktır. 

4. 
160 ..     yaptıkları..zulümlerden=ف بِظ ْلمِ 

ه اد وا..الَِذينِ ..ِمنِ  =Yahudilerin    

َرْمن ا ل ْيِهمِْ    yasakladık=ح      onlara=ع 

ي ِب اتِ      temiz..ve..hoş..şeyleri=ط 

مِْ    helal..kılınmış=أ ِحلَتِْ     kendilerine=ل ه 

ِهمِْ د ِ بِص      çevirmelerinden..dolayı=و 

س بِيلِِ..ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah    

ثِيًرا  çoklarını=ك 

(160-161) İşte 
yaptıkları bunca 
zulümlerden, bir 
çok kimsenin Al-
lah yoluna gir-
mesini engelle-
melerinden, men 
edilmiş olan faizi 
almalarından ve 
insanların malla-
rını haksız yolla-
ra başvurarak 
yemelerinden 
dolayı, daha ön-
ce helal olan ba-
zı temiz madde-
ler Yahudilere 
haram kılındı. 
Ayrıca onların 
arasındaki kafir-
lere acı bir azap 
hazırladık. 

(160-161) İşte Ya-
hudiliğe sâlik bulu-
nanların o yaman 
zulümleri yüzün-
den ve birçok in-
sanları Allah'ın yo-
lundan çevirmeleri 
yüzünden ve nehy 
edildikleri halde ri-
ba almaları yüzün-
den ve halkın ma-
lını haram olarak 
yemeleri yüzün-
dendir ki Bizler ev-
velce kendilerine 
helâl olmuş birçok 
pâk nimetlerimizi 
kendilerine haram 
kıldık ve kâfir olan-
larına dayanılma-
yacak azap âmâde 
eyledik. 

Yahudi olanla-
rın zulümleri 
ve bir çok 
kimseleri Allah 
yolundan çe-
virmelerinden 
dolayı; kendi-
lerine, helal kı-
lınmış şeyleri 
yasakladık. 

Böylece, o zaman, 
Yahudi itikadına 
mensup olanlar ta-
rafından işlenen 
zulümden dolayı, 
(daha önce) tattır-
dığımız hayatın 
bazı nimetlerinden 
onları yoksun bı-
raktık; (böyle yap-
tık), çünkü Allah 
yolundan her an 
sapmaktaydılar, 

4. 
161 ,, أ ْخِذِهمِ      almalarından,,ötürü=و 

ب ا ق دِْ    riba=الر ِ     rağmen=و 

    ondan=ع ْنه ِ    menedilmelerine=ن ه وا

أ ْكِلِهمِْ     ve,,yemelerinden,,ötürü=و 

الِ      insanların=النَاِسِ    mallarını=أ ْمو 

    haksız,,yere=بِاْلب اِطِلِ 

أ ْعت ْدن ا     hazırladık=و 

    inkâr,,edenlere,,de=ِلْلك افِِرينِ 

مِْ     bir,,azab=ع ذ ابًا    içlerinden=ِمْنه 

 acı=أ ِليًما

(160-161) İşte 
yaptıkları bunca 
zulümlerden, bir 
çok kimsenin Al-
lah yoluna gir-
mesini engelle-
melerinden, men 
edilmiş olan faizi 
almalarından ve 
insanların malla-
rını haksız yolla-
ra başvurarak 
yemelerinden 
dolayı, daha ön-
ce helal olan ba-
zı temiz madde-
ler Yahudilere 
haram kılındı. 
Ayrıca onların 
arasındaki kafir-
lere acı bir azap 
hazırladık. 

“        “         “ Kendilerine 
yasaklanan fa-
izi almaları ve 
haksız yere 
insanların 
mallarını ye-
melerinden 
ötürü. Onların 
küfür içinde 
olanlarına 
elem verici bir 
azab hazırla-
dık. 

yasaklandığı halde 
faiz alıyorlardı ve 
başkalarının malını 
haksız yere harcı-
yorlardı. (Böylece,) 
onlar arasından 
hakikati inkar (et-
meye devam) 
edenler için şiddetli 
bir azap hazırladık. 

4. 
ِكنِِ.. 162     fakat=ل َٰ

ونِ      derinleşmiş..olanlar=الَراِسخ 

اْلِعْلمِِ..فِي =ilimde    ِْم     içlerinden=ِمْنه 

ْؤِمن ونِ  اْلم      ve..müminler=و 

    inanırlar=ي ْؤِمن ونِ 

ا أ ْنِزلِ ..بِم  =indirilene     ِإِل ْيك=sana    

ا م  أ ْنِزلِ ..و  =ve..indirilene    

ق ْبِلك ِ ..ِمنِْ =senden..önce    

ِقيِمينِ  اْلم      O..kılanlar=و 

ة ِ      namazı=الَصَل 

ْؤت ونِ  اْلم      zekatı=الَزك اة ِ    verenler=و 

Fakat onlardan 
bilim alanında 
derinleşenlere, 
hem sana ve 
hem de senden 
öncekilere indiri-
len kitaba ina-
nan müminlere, 
namaz kılanlara, 
zekat verenlere, 
Allah´a ve ahiret 
gününe inanan-
lara büyük bir 
mükafat verece-
ğiz. 

Lâkin içlerinden 
ilimde rüsûhu olan-
larla mü'minler sa-
na indirilen Kitab'a 
da, senden evvel 
indirilene de iman 
ederler. Hele o 
namaz kılan kulla-
rım yok mu, onlar 
ve zekât verenler 
ve Allah'a ve âhiret 
gününe inananlar 
da iman ederler. 
İşte bunlar o kim-
seler ki Bizler ken-
dilerine büyük ecir-
ler vereceğiz. 

Fakat onlar-
dan ilimde de-
rinleşmiş olan-
lar ve 
mü´minler; 
sana indirilen 
kitaba ve sen-
den önce indi-
rilmiş olanlara 
inanırlar. Na-
maz kılanlara, 
zekat verenle-
re, Allah ve 
ahiret gününe 
inannalara el-
bette büyük 
bir mükafat 
vereceğiz. 

İçlerinden bilgide 
derinleşmiş olanla-
ra, sana ve senden 
öncekilere indiril-
miş olana iman 
edenlere, (özellik-
le) namazlarında 
dikkatli ve devamlı 
olanlara, karşılık 
beklemeden har-
cayanlara, Allaha 
ve Ahiret Gününe 
inananlara gelince; 
işte Biz, bunlara 
büyük bir mükafat 
bahşedeceğiz. 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

ْؤِمن ونِ  اْلم      inananlar..var..ya=و 

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve..gününe=و 

ئِكِ     ahiret=اْْلِخرِِ     işte..onlara=أ ول َٰ

ن ْؤتِيِهمِْ     vereceğiz=س 

 büyük=ع ِظيًما    bir..mükâfat=أ ْجًرا

4. 
ْين ا    biz=إِنَا,, 163     vahyettik=أ ْوح 

ا    sana,,da=إِل ْيكِ      gibi=ك م 

ْين ا     vahyettiğimiz=أ ْوح 

ن وح ِ,,إِل ىَِٰ =Nuh’a    

النَبِي ِينِ      ve,,peygamberlere=و 

ب ْعِدِهِ ,,ِمنِْ =ondan,,sonraki    

ْين ا أ ْوح      nitekim,,vahyetmiştik=و 

اِهيمِ ,,إِل ىَِٰ إِْبر  =İbrahim’e    

اِعيلِ  إِْسم      İsmail’e=و 

اقِ  إِْسح      İshak’a=و 

ي ْعق وبِ      Yakub’a=و 

اْْل ْسب اطِِ ِعيس ىَِٰ    sıbtlara=و      Îsa’ya=و 

أ يُّوبِ  ي ون سِ     Eyyub’a=و      Yunus’a=و 

ونِ  ه ار      Harun’a=و 

ان ِ  س ل ْيم      Süleyman’a,,da=و 

آت ْين ا     ve,,vermiştik=و 

ود ِ ب وًرا    Davud’a,,da=د او   Zebur’u=ز 

Nuh´a ve ondan 
önce gelen pey-
gamberlere in-
dirdiğimiz gibi 
sana da vahiy 
indirdik. Nitekim 
İbrahim´e, İs-
mail´e, İshak´a, 
Yakub´a, Ya-
kub´un torunları-
na, İsa´ya, Ey-
yub´a, Harun´a, 
Süleyman´a va-
hiy indirmiş, Da-
vud´a da Ze-
bur´u vermiştik. 

Yâ Muhammed! 
Sana Bizler vahyi 
indirdik, nasıl ki 
Nuh ile ondan son-
ra gelen peygam-
berlere de vahyi 
indirmiştik. İbra-
him'e, İsmail'e, İs-
hak'a, Yakub'a, 
Yakup oğullarına, 
İsa'ya, Eyyüb'e, 
Yunus'a, Hârun'a, 
Süleyman'a da 
vahyi indirmiştik. 
Ve Dâvud'a Ze-
bur'u vermiştik. 

Nuh´a, ondan 
sonra gelen 
peygamberle-
re, İbrahim´e, 
İsmail´e, İs-
hak´a, 
Ya´kub´a ve 
torunlarına, 
İsa´ya, Ey-
yüb´a, Yu-
nus´a, Ha-
run´a ve Sü-
leyman´a vah-
yettiğimiz gibi, 
şüphesiz sana 
da vahyettik. 
Davud´a da 
Zebur´u ver-
dik. 

Bak, (ey Peygam-
ber,) Biz Nuha ve 
ondan sonraki bü-
tün peygamberlere 
vahyettiğimiz gibi 
sana da vahyettik: 
tıpkı İbrahime, İs-
maile, İshaka, Ya-
kuba ve İsa, Ey-
yub, Yunus, Harun 
ve Süleyman dahil 
onların torunlarına 
vahyettiğimiz gibi; 
ve Davuda bir ilahi 
hikmet kitabı ba-
ğışladığımız gibi; 

4. 
س ًَلِ.. 164 ر      elbette=ق دِْ    elçilere=و 

ْصن اه مِْ     anlattığımız=ق ص 

ل ْيكِ  ق ْبلِ ..ِمنِْ    sana=ع  =daha..önce    

س ًَلِ ر      ve..elçilere..de=و 

مِْ..ل مِْ ن ْقص ْصه  =anlatmadığımız    

ل ْيك ِ  لَمِ     sana=ع  ك      Ve..konuşmuştu=و 

وس ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ     Musa’ya..da=م 

 sözle=ت ْكِليًما

Daha önce bazı-
larını sana anlat-
tığımız, bazıları-
nı da anlatmadı-
ğımız peygam-
berler gönderdik. 
Allah, Musa ile 
de bizzat konuş-
tu. 

Bunlardan başka 
sana evvelce bil-
dirdiğimiz pey-
gamberlerle sana 
bildirmediklerimize 
vahyi indirdik. 
Mûsa'ya ise Allah 
söylemek nasıl 
olursa öyle söyledi. 

Kıssalarını 
daha önce 
sana anlattı-
ğımız pey-
gamberlerle, 
kıssasını sana 
anlatmadığı-
mız peygam-
berlere de. Ve 
Allah Musa ile 
konuşmuştur. 

ve hem daha önce 
sana bildirdiğimiz 
(öteki) elçilere, 
hem de bahsetme-
diğimiz elçiler(e 
vahyettiğimiz) gibi: 
ve Allahın Musaya 
sözünü söylediği 
gibi; 

4. 
س ًَلِ,, 165     elçiler,,(gönderdik),,ki=ر 

ِرينِ  ب ش ِ     müjdeleyici=م 

ْنِذِرينِ  م      ve,,uyarıcı=و 

ي ك ونِ ,,ِلئ ََلِ =kalmasın    

    karşı=ع ل ى    insanların=ِللنَاِسِ

َجة ِ    Allah’a=اّلَلِِ     bahaneleri=ح 

ِلِ     sonra=ب ْعد ِ س      elçilerden=الرُّ

ك انِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    ع ِزيًزا=üstündür    

ِكيًما  hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Bu peygamber-
leri müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak 
gönderdik ki, bu 
peygamberler-
den sonra insan-
ların Allah´a kar-
şı ileri sürebile-
cekleri hiçbir ba-
haneleri kalma-
sın. Hiç kuşku-
suz Allah güçlü-
dür ve hikmet 
sahibidir. 

Bunlar o peygam-
berler ki Allah'ın 
rahmetinin müjde-
cileri, azâbın ha-
bercileri olarak 
gönderilmişler, ta 
ki böyle kendilerine 
peygamberler yol-
ladıktan sonra artık 
insanların Allah'a 
karşı bir söyleye-
cekleri olmasın. Al-
lah azîzdir, hakîm-
dir. 

Müjdeleyici ve 
uyarıcı pey-
gamberler ola-
rak. Ta ki 
peygamberler 
geldikten son-
ra insanların 
Allah´a karşı 
hüccetleri 
kalmasın. Al-
lah; Aziz, Ha-
kim olandır. 

(Bütün bu) elçileri 
güzel haberlerin 
müjdecileri ve uya-
rıcılar olarak (gön-
derdik) ki onlar(ın 
gelişi)nden sonra 
insanın Allah kar-
şısında bir mazere-
ti kalmasın: Allah 
gerçekten güç ve 
hikmet sahibidir. 

4. 
ِكنِِ.. 166     Allah=اّلَل ِ    oysa=ل َٰ

د ِ     şahidlik..eder=ي ْشه 

ا لِ ..بِم  أ ْنز  =indirdiğini     ِ إِل ْيك=sana    

ل ه ِ     indirmiş..olduğuna=أ ْنز 

    kendi..bilgisiyle=بِِعْلِمِهِ 

ئِك ة ِ َل  اْلم      melekler..de=و 

د ون ِ      şahidlik..ederler=ي ْشه 

ك ف ىَِٰ     Allah’ın=بِاّلَلِِ    kafidir=و 

 şahidliği..de=ش ِهيدًا

Fakat Allah sana 
indirdiği kitabın 
kendi bilgisi al-
tında indirilmiş 
olduğuna şeha-
det eder. Melek-
ler de buna şa-
hitlik ederler. As-
lında Allah´ın 
şahitliği yeterli-
dir. 

Lâkin sana indirdi-
ği Kur'an'ı ilm-i 
ezelîsiyle indirdiği-
ne Allah şahit, me-
lekler de buna şa-
hit. Allah'ın şeha-
deti sana elverir. 

Lakin Allah, 
sana indirdiği-
ne şahidlik 
eder. Onu bi-
lerek indirmiş-
tir. Melekler 
de şahidlik 
ederler. Esa-
sen şahid ola-
rak Allah ye-
ter. 

Ama Allah, sana 
bahşettiği hakikate 
(Bizzat Kendisi) 
şahitlik yapar: onu 
kendi hikmetinin bir 
ürünü olarak bah-
şettik ve melekleri 
de ona şahit tut-
muştur; oysa hiç 
kimse Allahın şa-
hitliği gibi şahitlik 
yapamaz. 

4. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 167

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edip    

دُّوا ص      menedenler=و 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah    

لُّوا    hakikaten=ق دِْ     düşmüşlerdir=ض 

لًِ  uzak=ب ِعيدًا    bir,,sapıklığa=ض َل 

Kafir olup başka-
larını da Allah 
yolundan alıko-
yanlar, hiç kuş-
kusuz koyu bir 
sapıklığa düş-
müşlerdir. 

Allah tanımayan, 
sonra da Allah'ın 
kullarını Allah'ın 
yolundan çeviren 
kimselerin pek 
uzak bir dalâl içine 
düştükleri âşikâr. 

Muhakkak ki 
küfredip in-
sanları Allah 
yolundan alı-
koyanlar, de-
rin bir sapıklı-
ğa düşmüş-
lerdir. 

Hakikati inkar et-
meye ve başkala-
rını Allah yolundan 
saptırmaya şart-
lanmış olanlar, de-
rin bir sapıklık için-
dedirler. 

4. 
    şüphesiz=إِنَِ.. 168

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edip    

وا ظ ل م      zulmedenler..var..ya=و 

ي ك نِِ..ل مِْ =olmayacak    ِ اّلَل=Allah    

مِْ    bağışlayan=ِلي ْغِفرِ      onları=ل ه 

لِ  مِْ..و  ِلي ْهِدي ه  =ve..iletmeyecektir    

 yola=ط ِريقًا

Allah kafirleri ve 
zalimleri ne ba-
ğışlayacak ne de 
doğru yola ilete-
cektir. 

(168-169) Allah ta-
nımayan, Allah'ın 
kullarına zulmeden 
kimseleri Allah ba-
ğışlamayacak ve 
kendilerine o için-
de ebediyen kala-
cakları cehennem 
yolundan başka bir 
yol göstermeyecek 
ki bu da Allah için 
pek kolay. 

Muhakkak ki 
küfreden ve 
zulmedenleri 
Allah, bağışla-
yacak ve onla-
rı doğru yola 
iletecek değil-
dir. 

Hakikati inkar et-
meye ve zulüm iş-
lemeye şartlanmış 
olanları, Allah asla 
affetmeyecek ve 
onlara bir yol gös-
termeyecektir; 

4. 
    sadece=إِلَِ,, 169

    yoluna,,(iletecektir)=ط ِريقِ 

نَمِ  ه      cehennemin=ج 

اِلِدينِ  ا    kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

ك انِ     sürekli=أ ب دًاِ  ِلكِ ,,و  ذ َٰ =bu,,da    

اّلَلِِ,,ع ل ى =Allah’a    ي ِسيًرا=çok,,kolaydır 

Onların iletile-
cekleri tek yol 
cehennem yolu-
dur. Orada ebedi 
olarak kalacak-
lardır. Bunu 
yapmak Allah 
için pek kolaydır. 

“        “         “ Ancak cehen-
nem yoluna. 
Onlar orada 
temelli kalıcı-
dırlar. Bu ise 
Allah´a pek 
kolaydır. 

cehennem yolun-
dan başka, orada 
sonsuza kadar ka-
lacaklardır; Bu, Al-
lah için çok kolay-
dır. 

4. 
170 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِالنَاس=insanlar    

ك مِ     muhakkak..ki=ق دِْ اء      size..getirdi=ج 

ق ِِ    Elçi=الَرس ولِ      gerçeği=بِاْلح 

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

ْيًرا    inanın=ف آِمن وا     yararınıza..olarak=خ 

ْمِ  إِنِْ    kendi=ل ك      eğer=و 

وا     bilin..ki=ف إِنَِ    inkâr..ederseniz=ت ْكف ر 

Ey insanlar, 
peygamber size 
Rabbinizden 
gerçeği getirdi. 
Buna inanınız, 
yararınıza olan 
budur. Ama eğer 
inkar ederseniz, 
biliniz ki, gökler-
de ve yeryüzün-
de ne varsa 
hepsi Allah´ındır. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah her şeyi bilir 

Ey insanlar, görü-
yorsunuz, Rabbi-
nizden sizlere hak 
Peygamber gel-
miş, ona iman geti-
rin de kendiniz için 
hayırlı yolu tutmuş 
bulunun. Yok, küf-
re saparsanız bilin 
ki göklerde, yerde 
ne varsa hep Al-
lah'ın olduğu gibi 
Allah alîmdir, 
hakîmdir. 

Ey insanlar; 
Peygamber, 
size Rabbı-
nızdan ger-
çekle geldi. 
Kendi yararı-
nıza olarak 
hemen iman 
edin. Eğer kü-
für ederseniz; 
muhakkak ki 
göklerde ve 
yerde olanlar 
Allah´ındır. Al-

Ey insanlar! Elçi si-
ze Rabbinizden 
hakikati getirdi: o 
halde kendi iyiliği-
niz için inanın! Ve 
eğer hakikati inkar 
ederseniz, bilin ki 
göklerde ve yerde 
olan her şey Allaha 
aittir ve Allah her 
şeyi bilendir, hik-
met sahibidir! 
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ِِ ا    Allah’ındır=ّلِلَ     olanlar=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ     ve..yerde=و 

ك انِ  اّلَل ِ..و  ..=Allah    ِليًما     bilendir=ع 

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

ve hikmet sahi-
bidir. 

lah; Alim, Ha-
kim olandır. 

4. 
    Kitap=اْلِكت ابِِ    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا,, 171

ل وات غِْ,,لِ  =taşkınlık,,etmeyin    

ِدينِك مِْ,,فِي =dininizde    

لِ  ت ق ول وا,,و  =ve,,söylemeyin    

    Allah=اّلَلِِ    hakkında=ع ل ى

    olmayan,,şeyleri=إِلَِ
َقِ      gerçek=اْلح 

ا ِسيحِ ,,إِنَم  اْلم  =Mesih    ِعيس ى=Îsa    

ْري مِ     oğlu=اْبنِ      Meryem=م 

س ولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    elçisi=ر 

ت ه ِ ك ِلم      attığı=أ ْلق اه ا    O’nun,,kelimesi=و 

ْري مِ ,,إِل ىَِٰ م  =Meryem’e    

وحِ  ر      ve,,bir,,ruhtur=و 
    O’ndan=ِمْنه ِ 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanın=ف آِمن وا

ِلِهِ  س  ر      ve,,elçilerine=و 

لِ  ت ق ول وا,,و  =demeyin    

ِ
ث ة       ”Üçtür”,,(Allah)=ث َل 

    buna,,son,,verin=اْنت ه وا

ْيًرا ْمِ     yararınıza,,olarak=خ      kendi=ل ك 

ا ه ِ    Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَم      tanrıdır=إِل َٰ

اِحد ِ  ان ه ِ    bir,,tek=و      O,,yücedir=س ْبح 

ل ه ِ,,ي ك ونِ ,,أ نِْ =olmaktan    

ل د ِا     O’nundur=ل ه ِ    çocuk,,sahibi=و 

ا اتِِ,,فِي    olanlar=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    olanlar=و  =ve,,yerde    

ك ف ىَِٰ     Allah=بِاّلَلِِ    yeter=و 

ِكيًَلِ  vekil,,olarak=و 

Ey Kitap Ehli, di-
niniz konusunda 
aşırılığa sapma-
yınız, Allah hak-
kında gerçek 
olmayan sözler 
söylemeyiniz. 
Meryem oğlu İsa 
Mesih, Allah´ın 
sadece bir pey-
gamberi, Mer-
yem´e sunduğu 
bir kelimesi ve 
ondan gelen bir 
ruhtur. Allah´a 
ve peygamberi-
ne inanınız. Al-
lah «üçtür» de-
meyiniz. Bundan 
vazgeçiniz, hay-
rınıza olan bu-
dur. Allah ancak 
tek bir ilahtır, ço-
cuğu olmaktan 
münezzehtir, 
göklerde ve yer-
yüzünde bulu-
nan herşey 
onundur. Allah 
insan için yeterli 
bir vekildir. 

Ey Ehl-i Kitap! Di-
ninizde taşkınlık 
etmeyin, Allah'ın 
hakkında böyle 
haktan başka şey-
ler söylemeyin. 
Haberiniz olsun ki 
Meryem'in oğlu İsa 
Mesih Allah'ın an-
cak peygamberi ve 
Meryem'e ilkâ ey-
lediği (eriştirdiği / 
ulaştırdığı) kelime-
sidir. Ve kendinden 
sudûr etmiş ruh-
dur, başka bir şey 
değil. Gelin, Allah 
ve peygamberleri-
ne iman getirin. 
Hem sakın "üçtür" 
demeyin. Bundan 
vazgeçerek hayırlı 
yolu tutmuş bulu-
nun. Bilin ki, Allah 
eşi olmayan tek Al-
lah'tır. Kendisinin 
oğlu bulunmak gibi 
şâibelerden kendi-
sini tenzih ederim. 
Göklerde ne varsa, 
yerde ne varsa 
hep O'nun. Kendi-
lerini Allah'ın 
sıyânette olması 
bütün mevcudât 
için elverir.  

Ey Ehl-i Kitab; 
dininizde taş-
kınlık etmeyin. 
Allah hakkın-
da ancak ger-
çeği söyleyin. 
Meryem oğlu 
İsa Mesih; Al-
lah´ın pey-
gamberi, 
O´nun Mer-
yem´e ulaştır-
dığı kelimesi 
ve kendinden 
bir ruhtur. Al-
lah´a ve pey-
gamberlerine 
iman edin. Al-
lah üçtür, de-
meyin. Kendi 
yararınıza ola-
rak bundan 
vazgeçin. Al-
lah sadece bir 
tek ilahtır. Ço-
cuğu olmaktan 
münezzehtir. 
Göklerde 
olanlar da, 
yerde olanlar 
da O´nundur. 
Vekil olarak 
Allah yeter. 

Ey incilin izleyicile-
ri! Dininiz(in temeli 
olan hakikat)in sı-
nırlarını aşmayın 
ve Allah hakkında 
yalnız hakikati söy-
leyin! Meryem oğlu 
İsa Mesih sadece 
Allahın elçisi, Onun 
Meryeme ulaştırdı-
ğı vaadi(nin tahak-
kuku) ve Onun ya-
rattığı bir can idi. O 
halde Allaha ve 
peygamberlerine 
inanın ve (Tanrı 
bir) üçlüdür! deme-
yin. Kendi iyiliğiniz 
için (bu iddiadan) 
vazgeçin. Allah, tek 
ilahtır; çocuk sahibi 
olmaktan münez-
zehtir, göklerde ve 
yerde olan her şey 
O'na aittir ve hiç 
kimse Allah kadar 
güvene layık değil-
dir. 

4. 
172 .. ي ْست ْنِكفِ ..ل نِْ =çekinmez    

ِسيحِ  ي ك ونِ ..أ نِْ    Mesih=اْلم  =olmaktan    

دًاع بِْ =kul    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

لِ  ئِك ة ِ..و  َل  اْلم  =ve..melekler..de    

ق َرب ون ِ      yaklaştırılmış..(Allah’a)=اْلم 

نِْ م      çekinir=ي ْست ْنِكفِْ    kim=و 

ِعب اد تِهِِ..ع نِْ =O’na..kulluktan    

ي ْست ْكبِرِْ     ve..büyüklük..taslarsa=و 

ه مِْ     bilsin..ki..O..toplayacaktır=ف س ي ْحش ر 

    kendi..huzuruna=إِل ْيهِِ

ِميعًا  onların..hepsini=ج 

Ne Mesih Al-
lah´a kul olmak-
tan kaçınır ve 
nede Allah´a ya-
kın melekler. 
Kim ona kul ol-
maktan kaçınır, 
büyüklük taslar-
sa, bilsin ki, Al-
lah hepsini hu-
zurunda bir ara-
ya getirecektir. 

Allah'ın kulu olmak 
hiçbir zaman ne 
Mesih'in, ne de 
mukarreb melekle-
rin gücüne gitmez. 
Onun kulluğu kim-
lerin gücüne gider, 
kimlerin azametine 
dokunursa bilsinler 
ki, hepsini birden 
karşısında haşre-
decek. 

Mesih, Allah´a 
kul olmaktan 
asla çekin-
mez. Gözde 
melekler de. 
Kim, O´na kul-
luktan çekinir 
ve büyüklük 
taslarsa; bilsin 
ki, O hepsini 
huzuruna top-
layacaktır. 

Ne İsa, Allahın kulu 
olmaktan kaçına-
cak kadar gurura 
kapıldı, ne de Ona 
yakın olan melek-
ler. Ona kulluk et-
meyi gururlarına 
yediremeyenler ve 
küstahça böbürle-
nenler (bilsinler ki 
hesap günü) Allah 
hepsini kendi ka-
tında toplayacaktır. 

4. 
ن وا,,الَِذينِ     gelince=ف أ َما,, 173 آم  =inanıp    

ع ِمل وا     yapanlara=و 

اتِِ     iyi,,işler=الَصاِلح 

ف ِيِهمِْ     eksiksiz,,ödeyecek=ف ي و 

ه مِْ ور      mükâfatlarını=أ ج 

ي ِزيد ه مِْ ve,,daha,,fazlasını,,da,,verecekti=و 

r    ِْف ْضِلِهِ ,,ِمن =lütfundan    

أ َما     gelince=و 

اْست ْنك ف وا,,الَِذينِ  =çekinip    

وا اْست ْكب ر      büyüklük,,taslayanlara=و 

مِْ ب ه      azabedecek=ف ي ع ذ ِ

    acı=أ ِليًما    bir,,azapla=ع ذ ابًا

لِ  ي ِجد ونِ ,,و  =ve,,onlar,,bulamayacaklardı

r    ِْم د ونِِ,,ِمنِْ    kendilerine=ل ه  =başka    

ِليًّا    Allah’tan=اّلَلِِ     ne,,bir,,dost=و 

لِ  ن ِصيًرا,,و  =ne,,de,,bir,,yardımcı 

İman edip iyi 
ameller işleyen-
lere mükafatları-
nı eksiksiz öde-
yecek, hatta lüt-
fundan onlara 
daha fazlasını 
verecektir. Kul 
olmayı kendisine 
yedirmeyip bü-
yüklük taslayan-
ları da acı bir 
azaba çarptıra-
caktır. Bunlar Al-
lah´tan başka 
hiçbir dost, hiçbir 
yardım edici bu-
lamazlar. 

İşte o zaman vak-
tiyle iman edenler, 
salâh işleyenler 
kimlerse onların 
ecirlerini ödedikten 
başka kerem-i 
ilâhîsiyle kendileri-
ne daha ziyadesini 
verecek. Allah'ın 
kulluğu güçlerine 
giden, azametleri-
ne dokunanlara 
gelince, bunları 
dayanılmaz azâba 
uğratacak ve ken-
dilerini Allah'a kar-
şı himaye edecek, 
yardımlarına yeti-
şecek kimse bula-
mayacaklar. 

İman edip sa-
lih ameller iş-
leyenlere ge-
lince; onlara 
mükafatlarını 
ödeyecek ve 
daha fazlasını 
da ihsan ede-
cektir. Kulluk 
etmekten çe-
kinenleri ve 
büyüklük tas-
layanları elem 
verici bir aza-
ba uğratacak-
tır. Onlar, 
kendilerine Al-
lah´tan başka 
bir dost ve 
yardımcı bu-
lamazlar. 

orada, iman edip 
doğru ve yararlı iş-
ler yapanlara bütün 
mükafatlarını ba-
ğışlayacak ve lüt-
fuyla fazlasını da 
verecektir; gururla-
nan ve küstahça 
böbürlenenleri ise 
şiddetli bir azap ile 
cezalandıracaktır: 
onlar kendilerini ne 
Allahtan koruyacak 
ve ne de yardım 
edecek birini bula-
bileceklerdir. 

4. 
174 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey    ِْالنَاس ق ْدق د=insanlar    

ك مِْ اء      delil=ب ْره انِ     size..geldi=ج 

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

ْلن ا أ ْنز      size=إِل ْيك مِْ    ve..indirdik=و 

بِينًا    bir..nur=ن وًرا  apaçık=م 

Ey insanlar size 
Rabbinizden ke-
sin kanıt geldi ve 
size apaçık bir 
ışık indirdik. 

Ey insanlar! Bakın, 
Rabbinizden sizle-
re burhan geldi; 
bakın sizlere hakkı 
bâtıldan ayırır nur 
indirdik. 

Ey insanlar; 
Rabbınızdan 
size açık bir 
delil geldi ve 
size apaçık bir 
nur indirdik. 

Ey insanlar! Rab-
binizden size haki-
katin bir tezahürü 
geldi ve size aydın-
latıcı bir ışık gön-
derdik. 

4. 
ن وا,,الَِذينِ     gelince=ف أ َما,, 175 آم  =inanıp    

وا    Alah’a=بِاّلَلِِ م  اْعت ص      yapışanlara=و 

مِْ    O’na=بِهِِ ي ْدِخل ه      sokacak=ف س 

ةِ ,,فِي ْحم  ر  =bir,,rahmetin,,içine    

ف ْضلِ     kendinden=ِمْنه ِ     ve,,lütfun=و 

ي ْهِديِهمِْ     ve,,onları,,iletecektir=و 

    kendisine,,varan=إِل ْيهِِ

اًطا ْست ِقيًما    bir,,yola=ِصر   doğru=م 

Allah kendisine 
inanıp sarılanları 
rahmetine, bol 
bağışına kavuş-
turacak, onları 
doğru yola ilete-
cektir. 

Kimler Allah'a 
iman getirirler de 
ona sımsıkı tutu-
nurlarsa, işte onları 
rahmetinin harîmi-
ne, fazl-ı ilâhîsinin 
harîmine alacak ve 
Kendisine varanı 
dosdoğru yolun 
yolcuları edecek. 

Allah´a iman 
edenleri ve 
O´na sarılan-
ları; Allah 
rahmetine ve 
bol nimetine 
kavuşturacak-
tır. Onları, 
kendisine gö-
türen doğru 
yola eriştire-
cektir. 

Allaha iman eden-
lere ve Ona sımsıkı 
sarılanlara gelince, 
Allah onları rahmeti 
ve lütfu ile kuşata-
cak ve dosdoğru 
bir yol ile Kendisine 
yöneltecektir. 

4. 
176 ..     senden..fetva..istiyorlar=ي ْست ْفت ون كِ 

    Allah=اّلَل ِ    de..ki=ق لِِ

    size..şöyle..açıklıyor=ي ْفتِيك مِْ

..فِي
ل ِةِ  اْلك َل  =kelale..hakkında..hükmünü    

Senden fetva is-
terler, de ki: “Si-
ze ikinci derece-
den mirasçılar 
hakkında fetvayı 
Allah veriyor: 
Çocuğu olmayıp 
bir kız kardeşi 

Yâ Muhammed, 
senden fetva isti-
yorlar, onlara de ki: 
Babası ve çocuğu 
olmayanlar hak-
kındaki hükm-i 
şer'iyi Allah sizlere 
bildiriyor: Oğlu ol-

Senden fetva 
isterler. De ki: 
Size babası 
ve çocuğu ol-
mayanın mi-
rası hakkında 
fetvayı Allah 
veriyor. Çocu-

Onlar senden, 
kendilerini aydın-
latmanı isterler. De 
ki: Allah, birinci de-
receden mirasçı bı-
rakmayanlar(dan 
kalan miras) ile ilgi-
li kurallar konusun-
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ؤِ     eğer=إِنِِ     ölen=ه ل كِ     kişinin=اْمر 

ل ه ِ..ل ْيسِ  =yok    ِ ل د     çocuğu=و 

ل ه ِ     bir..kız..kardeşi=أ ْختِ     varsa=و 

ا     o(kız..kardeşi)nindir=ف ل ه 

    yarısı=نِْصفِ 

ا ك ِ ..م  ت ر  =bıraktığı..malın    

ه وِ      fakat..kendisi=و 

ا     eğer=إِنِْ    onun..mirasını..alır=ي ِرث ه 

ا..نِْي كِ ..ل مِْ ل ه  =yoksa..(kız..kardeşinin)    

ل د ِ      varsa=ك ان ت ا    eğer=ف إِنِْ    çocuğu=و 

ا    iki..kız..kardeşi=اثْن ت ْينِِ     onlarındır=ف ل ه م 

    üçte..ikisi=الثُّل ث انِِ

ك ِ ..ِمَما ت ر  =bıraktığının    ِْإِن     ve..eğer=و 

ةًِإِخِْ    olursa..(birçok)=ك ان وا و  =kardeşler    

الًِ نِس اءًِ    erkek=ِرج      kadın=و 

    kadar..(verilir)=ِمثْلِ     erkeğe=ف ِللذَك رِِ

ظ ِِ     iki..kadının=اْْل ْنث ي ْيِنِ     payı=ح 

    size=ل ك مِْ    Allah=اّلَل ِ    açıklıyor=ي ب ي ِنِ 

ت ِضلُّواِ ..أ نِْ =şaşırırsınız..diye    

اّلَل ِ ش ْيءِ ..بِك ل ِِ    Allah=و  =herşeyi    

ِليمِ   bilir=ع 

bulunan kimse 
ölürse, bıraktığı-
nın yarısı kız 
kardeşe kalır. 
Fakat kız karde-
şinin çocuğu 
yoksa, kendisi 
ona tamamen 
varis olur. Eğer 
kız kardeş kal-
mışsa, bıraktığı-
nın üçte ikisi on-
laradır. Erkek, 
kadın, karışık 
kardeşlerse, er-
keğe iki dişinin 
hissesi kadar 
pay vardır. Doğ-
ru yoldan sapar-
sınız diye Allah 
size açıklıyor.” 
Allah her şeyi 
hakkıyla bilendir. 

mayan bir adam 
ölürse ve kendisi-
nin bir kızkardeşi 
varsa, bıraktığı mi-
rasın yarısı ona 
düşer, ölen kızkar-
deşi ise, çocuğu 
da yoksa kendisi 
ona vâris olur. 
Eğer kızkardeşler 
iki iseler, onun bı-
raktığından üçte 
ikisi kendilerinindir. 
Eğer kardeşler er-
kekli kadınlı olarak 
ikiden ziyade ise-
ler, erkeğin payı iki 
kadının alacağı 
kadardır. Dalâle 
düşersiniz diye Al-
lah sizlere 
ahkâmını bildiriyor 
(dalâle düşmenizi 
istemediği içindir ki 
Allah sizlere 
ahkâmını bildiri-
yor). Allah herşeyi 
bilir. 

ğu olmayıp bir 
kız kardeşi bu-
lunan erkek 
ölürse; bırak-
tığının yarısı 
kız kardeşine 
kalır. Fakat kız 
kardeşinin ço-
cuğu yoksa; 
kendisi ona 
tamamen va-
ris olur. Eğer 
iki kız kardeş 
kalmışsa; bı-
raktığının üçte 
ikisi onlaradır. 
Eğer erkekli 
kadınlı bir çok 
kardeşi varsa; 
erkeğe iki ka-
dının hissesi 
kadar pay 
vardır. Şaşıra-
sınız diye Al-
lah, size açık-
lıyor. Allah; 
her şeyi hak-
kıyla bilendir. 

da (böylece) sizi 
aydınlatır: eğer bir 
erkek, çocuk bı-
rakmadan ölürse 
ve bir kız kardeşi 
varsa, onun tere-
kesinin yarısına kız 
kardeşi sahip ola-
caktır; kız kardeşin 
çocuk bırakmadan 
ölmesi halinde ise 
erkek onun mirası-
nı alacaktır. Fakat 
iki kız kardeş var-
sa, ikisi (birlikte) 
onun terekesinin 
üçte ikisine sahip 
olacaklar; ve eğer 
erkek kardeşler ve 
kız kardeşler var-
sa, erkek iki kadı-
nın payı kadar ala-
cak. Allah (bütün 
bunları) size açık-
lar ki sapıklığa 
düşmeyesiniz; Al-
lah her şeyi bilir. 

5. 
1 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    yerine,,getirin=أ ْوف وا

    akitleri(zi)=بِاْلع ق وِدِ 

    sizin,,için=ل ك مِْ    helal,,kılındı=أ ِحلَتِْ

ة ِ     hayvanlar=اْْل ْنع امِِ    dört,,ayaklı=ب ِهيم 

    dışındaki=إِلَِ

ا ي تْل ىَِٰ,,م  =oku(nup,,açıkla)nacak,,olanların    

ل ْيك مِْ     size=ع 

ْيرِ  ِحل ِي,,غ  م  =helal,,saymamak,,şartiyle    

أ ْنت مِْ    avlanmayı=الَصْيدِِ     siz=و 

م ِ  ر      şüphesiz=إِنَِ    ihramda,,iken=ح 

    hükmü,,verir=ي ْحك مِ     Allah=اّلَل ِ

ا ي ِريد ِ,,م  =istediği 

İhramlı iken av-
lanmayı helal 
saymamanız 
şartı ile ilerde 
sayılacak olanlar 
dışında kalan 
bütün hayvanlar 
size helal kılındı, 
Allah dilediği 
hükmü verir. 

Ey iman edenler! 
Allah'a karşı bağ-
landığınız ahitlerde 
vefalı olun (Allah’a 
karşı bağlandığınız 
ahitleri yerine geti-
rin). Deve, sığır, 
koyun gibi 
mevâşînin Kur'an 
ile bildirilenlerden 
başkaları, sizler ih-
rama girmiş ve av-
lanmayı helâl gör-
müyor bulunduğu-
nuz halde üzerini-
ze helâldir. Allah 
dilediği hükmü em-
reder! (Allah neyi 
dilerse onu hük-
meder). 

Ey iman eden-
ler; akidleri ye-
rine getirin. 
Siz, ihramlı 
iken avlanma-
yı helal gör-
meksizin; size 
bildirilecekler 
müstesna, 
hayvanlar size 
helal kılınmış-
tır. Muhakkak 
ki Allah, dile-
diğini hükme-
der. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Antlaşma-
larınıza sadık 
olun!(Bundan son-
ra) belirtilecek 
olanlar dışında ot 
ile beslenen hay-
vanlar(ın eti) sizin 
için helaldir: ancak 
ihramda iken av-
lanmanıza izin ve-
rilmemiştir. Bilin ki 
Allah, iradesinin 
gereğini emreder. 

5. 
2 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت ِحلُّوا..لِ  =saygısızlık..etmeyin    

ع ائِرِ شِ  =ne..işaretlerine    ِِاّلَل=Allah’ın    

لِ  الَشْهرِ ..و  =ne..aya     ِام ر      haram=اْلح 

لِ  ْديِ ..و  اْله  =ne..kurbana    

لِ  ئِد ِ..و  اْلق َل  =ne..gerdanlık(lı..kurban)lara    

لِ  ينِ ..و  آم ِ =ve..ne..de..gelenlere    

امِ ..اْلب ْيتِ  ر  اْلح  =Beyt-i..Haram’a    

    lütuf=ف ْضًَلِ    arzu..ederek=ي ْبت غ ونِ 

ب ِِهمِْ..ِمنِْ ر  =Rablerinin    

انًاِ  ِرْضو  إِذ ا    ve..rızasını=و      zaman=و 

ل ْلت مِْ     ihramdan..çıktığınız=ح 

    avlanabilirsiniz=ف اْصط اد واِ 

لِ  نَك مِْ..و  ي ْجِرم  =sizi..itmesin    

ن آنِ      beslediğiniz..kin=ش 

    bir..topluma..karşı=ق ْومِ 

دُّوك مِْ..أ نِْ ص  =sizi..çevirdiklerinden..dolayı    

ْسِجدِِ..ع نِِ امِِ..اْلم  ر  اْلح  =Mescid-

i..Haram’dan    ِْت ْعت د واِا..أ ن =suç..işlemeğe    

ن وا ت ع او      yardımlaşın=و 

    iyilik=اْلبِر ِِ    üzerinde=ع ل ى

التَْقوِ  ِ و  ىَٰ =ve..takva    

لِ  ن وا..و  ت ع او  =yardımlaşmayın    

ثْمِِ    üzerinde=ع ل ى     günah=اْْلِ

اِنِ  اْلع ْدو      ve..düşmanlık=و 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ     korkun=و 

    Allah’ın=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

 azabı=اْلِعق ابِِ    çetindir=ش ِديد ِ

Ey iman edenler, 
Allah’ın nişane-
lerine, (kıtal) ha-
ram olan aya, 
(Kabe’ye) hediye 
olan kurbanlığa, 
gerdanlıklar takı-
lan hayvanlara, 
Rablerinden bol 
nimet ve rıza ta-
lep ederek Beyt-i 
Haram’a gelen-
lere sakın hür-
metsizlik etme-
yin. İhramdan 
çıktığınız zaman 
avlanabilirsiniz. 
Sizi Mescid-i Ha-
ram’dan men et-
tiği için bir kav-
me olan kininiz, 
aşırı gitmenize 
sebep olmasın; 
iyilikte ve fena-
lıktan sakınmak-
ta yardımlaşın, 
günah işlemek 
ve aşırı gitmekte 
yardımlaşmayın. 
Allah’tan korkun. 
Allah’ın cezası 
şiddetlidir. 

Ey iman edenler! 
Ne Allah'ın tâlim 
buyurduğu 
erkânın, ne şehr-i 
haramın, ne kur-
banların, ne bo-
yunlarındaki bağla-
rın, ne de Rabbü'l-
âlemîn'den gerek 
lütfunu, gerek rıza-
sını isteyerek Beyt-
i Haram'a doğrulup 
gelenlerin hürmeti-
ne sakın taarruz 
etmeyin (Ne Al-
lah'ın tâlim buyur-
duğu erkâna ne 
şehr-i harama, ne 
kurbanlara, ne bo-
yunlarındaki bağla-
ra ilişmeyi, ne de 
Rabbü'l-
âlemîn'den gerek 
lütfunu, gerek rıza-
sını isteyerek Beyt-
i Harama doğrulup 
gelenlere dokun-
mayı sakın helâl 
görmeyin). İhram-
dan çıktığınız za-
man isterseniz av-
lanın. Sizleri Mes-
cid-i Haram'dan 
menettiler diye bir 
takımlarına karşı 
beslediğiniz kin 
sakın sizleri teca-
vüze sevketmesin. 
Birbirlerinize fazi-
lette, merhamette 
yardım edin. Yok-
sa günahta, zu-
lümde yardım et-
meyin. Allah'tan 
korkun. Bilin ki Al-
lah'ın azâbı ya-
man. 

Ey iman eden-
ler; Allah´ın 
nişanelerine, 
haram olan 
aya, hediye 
olan kurbanlı-
ğa, gerdanlıklı 
hayvanlara ve 
Rabblarından 
nimet, rıza ta-
leb ederek 
Beyt´ül Ha-
ram´a gelenle-
re hürmetsizlik 
etmeyin. İh-
ramdan çıkın-
ca avlanın. Si-
zi Mescid-i 
Haram´dan 
alıkoydukları 
için bir kavme 
olan kininiz, 
siz haddi aş-
maya sürük-
lemesin. İyilik 
ve takva üze-
rinde yardım-
laşın. Günah 
işlemek ve 
aşırı gitmek 
üzerinde yar-
dımlaşmayın. 
Allah´tan sa-
kının, muhak-
kak ki Allah´ın 
cezası şiddet-
lidir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allahın 
koyduğu sembolle-
re ve kutsal (Hac) 
ayına ve süslenmiş 
kurbanlıklara ve 
Rablerinin lütuf ve 
rızasını isteyerek 
Beytul-Harama ko-
şanlara karşı say-
gısızlıkta bulunma-
yın; (ancak) hac 
göreviniz bittikten 
sonra serbestçe 
avlanabilirsiniz. Si-
zi Mescid-i Haram-
dan alıkoyanlara 
karşı öfkeniz, sal-
dırganlık yapmanı-
za yol açmasın: 
erdemi ve ilahi so-
rumluluk bilincini 
geliştirmede birbi-
rinizle yardımlaşın, 
kötülüğü ve düş-
manlığı artırmada 
değil; Allaha karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun: Ve 
unutmayın ki Alla-
hın intikamı çetin-
dir! 

5. 
تِْ,, 3 م  ر ِ ل ْيك مِ     haram,,kılındı=ح      size=ع 

ْيت ة ِ الدَمِ     leş=اْلم  ل ْحمِ     kan=و      eti=و 

    domuz=اْلِخْنِزيرِِ

ا م  أ ِهلَِ,,و  =ve,,boğazlanan    

    Allah’tan=اّلَلِِ    başkası,,adına=ِلغ ْيرِِ

نِق ة ِ    O’na=بِهِِ ْنخ  اْلم      boğulmuş=و 

ْوق وذ ة ِ اْلم      ve,,vurulmuş=و 

ي ة ِ د ِ ت ر  اْلم      ve,,yukarıdan,,düşmüş=و 

ة ِ النَِطيح      ve,,boynuzlanmış=و 

ا م  أ ك لِ ,,و  =ve,,yediği,,(havyanlar)    

    hariç=إِلَِ    canavarın=الَسب عِ 

ا ذ َكْيت مِْ,,م  =sizin,,kestikleriniz    

ا م  ذ بِحِ ,,و  =boğazlananlar    

    dikili,,taşlar=النُّص بِِ    üzerine=ع ل ى

أ نِْ وا,,و  ت ْست ْقِسم  =ve,,kısmet,,(şans),,ara

Ölü, kan, domuz 
eti, Allah’tan 
başkası adına 
boğazlananlar, -
boğulmuş, bir 
yerine vurularak 
öldürülmüş, dü-
şüp yuvarlanmış, 
başka bir hay-
van tarafından 
süsülmüş, yırtıcı 
hayvan tarafın-
dan yenmiş 
olanları canları 
çıkmadan önce 
kesmemişseniz-, 
dikili taşlar üze-
rine boğazlanan-
lar ve fal oklarıy-
la kısmet ara-
manız size ha-
ram kılındı; bun-
lar fasıklıktır. 
Bugün, kafirler 
dininizden çık-
manızdan ümit-
lerini kesmişler-
dir, onlardan 

Ölü, kan, hınzır 
etiyle boğazlanır-
ken Allah'tan baş-
kasının adı anılan, 
bir de boğularak 
veyahud vurularak, 
yahut yüksekten 
yuvarlanarak, ya-
hut boynuz yiyerek 
(süsülerek), yahut 
canavar tarafından 
yırtılarak daha canı 
üzerinde iken yeti-
şip kesemediğiniz 
hayvanlar ve sa-
nemler için boğaz-
lananlar üzerinize 
haram kılındığı gi-
bi, oklarla kısmet 
falı açmanız (ku-
mar oklarıyla et 
paylaşmanız) da 
haram kılındı. İşte 
sizlere bildiriyorum 
ki bunların hepsi 
Allah yolundan ay-
rılmaktır. İşte bu-
gün kâfirler artık 

Ölü, kan, do-
muz eti, Al-
lah´tan başka-
sı adına bo-
ğazlananlar, 
boğularak, vu-
rularak, yuvar-
lanarak veya 
sürüklenerek 
ölen, yırtıcı 
hayvan tara-
fından parça-
lananlar, can-
ları çıkmadan 
evvel kestiği-
niz müstesna, 
dikili taşlar 
üzerine kesi-
lenler ve fal 
oklarıyla kıs-
met aramanız 
size haram kı-
lınmıştır. Bun-
lar fasıklıktır. 
Bugün, küfre-
denler sizin 
dininizden 
ümitlerini 

Ölü eti, kan ve do-
muz eti ve üstünde 
Allahtan başkası-
nın anıldığı hay-
vanlar ve boğulan, 
dövülerek öldürü-
len veya düşerek 
ölen veya derisi 
yüzülerek öldürü-
len veya vahşi bir 
hayvan tarafından 
parçalanan hay-
vanlar, canlı iken 
(bizzat) kestikleri-
niz hariç, size ya-
saklanmıştır ve 
putperest sunakla-
rında kesilenler (de 
yasaktır). Kehanet 
yoluyla gelecekte 
sizi neyin bekledi-
ğini öğrenmeye ça-
lışmanız da (ya-
saklanmıştır): Bu 
günahkarca bir 
davranıştır. Bugün 
hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
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manız     ِِم     fal,,oklarıyla=بِاْْل ْزل 

ِلك مِْ     bunlar=ذ َٰ
    fısktır=فِْسق ِ 

    bugün,,artık=اْلي ْومِ 

    umudu,,kesmişlerdir=ي ئِسِ 

واك ف ِ,,الَِذينِ  ر  =inkâr,,edenler    

ِدينِك مِْ,,ِمنِْ =sizin,,dininizden    

ِ ت ْخش ْوه مِْ,,ف َل  =onlardan,,korkmayın    

اْخش ْوِنِ      benden,,korkun=و 

ْلتِ     bugün=اْلي ْومِ      olgunlaştırdım=أ ْكم 

    dininizi=ِدين ك مِْ    sizin,,için=ل ك مِْ

ْمتِ  أ تْم  ل ْيك مِْعِ     tamamladım=و  =size    

تِي     nimetimi=نِْعم 

ِضيتِ  ر      size=ل ك مِ     ve,,razı,,oldum=و 

مِ  ْسَل      din,,olarak=ِدينًاِ     İslam’a=اْْلِ

نِِ     daralırsa=اْضط رَِ    kim=ف م 

ةِ ,,فِي ص  ْخم  م  =açlıktan    

ْيرِ  انِفِ ,,غ  ت ج  م  =istekle,,yönelmeden    

ثْم ِ      doğrusu=ف إِنَِ    günaha=ِْلِ

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

korkmayın, ben-
den korkun. Bu-
gün sizin dininizi 
kemale erdirdim, 
üzerinizdeki ni-
metimi tamam-
ladım ve size din 
olarak İslamiyet’i 
beğendim. Açlık-
tan darda kalan, 
günaha kay-
maksızın yiyebi-
lir. Doğrusu Al-
lah, Gafur’dur, 
Rahim’dir. 

ümidinizi söndüre-
bilmekten ümitleri-
ni kestiler. Onlar-
dan korkmayın, 
yalnız Benden kor-
kun. İşte bugün 
sizler için dininizi 
kemâle yetirdim. 
İşte bugün üzeri-
nizdeki nimeti ta-
mama erdirdim. İş-
te sizlere din ola-
rak İslâm'ı seçtim. 
Kim açlık hâlinde 
çaresiz kalır da 
günaha meyil 
maksadıyla olmak-
sızın -şunlardan 
yerse- şüphe yok 
ki Allah'ın gufranı 
hadsiz, rahmeti ni-
hayetsiz. 

kesmişlerdir. 
Öyleyse on-
lardan kork-
mayın da 
Ben´den kor-
kun. Bugün, 
dininizi kema-
le erdirdim, 
üzerinize olan 
nimetimi ta-
mamladım ve 
size din olarak 
İslamiyeti be-
ğendim. Her 
kim ki açlıktan 
darda kalırsa 
günaha kay-
maksızın 
(bunlardan 
yemeğe mec-
bur olursa) 
muhakkak ki, 
Allah Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

sizin dininiz(i terk 
edeceğiniz)den ar-
tık ümitlerini ta-
mamen kestiler: 
Öyleyse, onlardan 
korkmayın, yalnız 
Benden korkun!. 
Bugün dininizi sizin 
için kemale erdir-
dim, nimetlerimin 
tamamını size 
bahşettim ve Bana 
teslimiyeti sizin di-
niniz olarak belirle-
dim. Günaha eğili-
minden değil de 
hayati bir zaruret 
sonucu (yasak şey-
lere) sürüklenenle-
re gelince, bilin ki 
Allah çok bağışla-
yıcıdır, rahmet 
kaynağıdır. 

5. 
4 ..     sana..soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ 

اذ ا     helal..kılındığını=أ ِحلَِ    neyin=م 

ْمِ      de..ki=ق لِْ    kendilerine=ل ه 

    size=ل ك مِ     helal..kılındı=أ ِحلَِ

َطي ِب ات ِ ال =iyi..ve..temiz..şeyler    

ا م  ع لَْمت مِْ..و  =yetiştirdiğiniz    

اِرحِِ..ِمنِ  و  اْلج  =hayvanların    

بِينِ  ل ِ ك  ون ه نَِ    avcı=م      öğreterek=ت ع ل ِم 

ك مِ ..ِمَما ع لَم  =size..öğrettiğinden    

    yiyin=ف ك ل وا    Allah’ın=اّلَل ِ 

س ْكنِ أ مِْ..ِمَما =tuttuklarını    

ل ْيك مِْ وا    sizin..için=ع  اْذك ر      ve..anın=و 

    Allah’ın=اّلَلِِ    adını=اْسمِ 

ل ْيِهِ  اتَق وا    üzerine=ع      Allah’tan=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    korkun=اّلَل ِ 

    çabuk..görendir=س ِريعِ 

 hesabı=اْلِحس ابِِ

Sana kendilerine 
nelerin helal kı-
lındığını soruyor-
lar. onlara de ki 
«Size temiz yi-
yecekler helal kı-
lındı. Allah´ın si-
ze sağladığı bil-
gileri öğreterek 
yetiştirdiğiniz 
eğitimli ev hay-
vanları sizin için 
avladıkları hay-
vanları da yiyiniz 
ve üzerlerine Al-
lah´ın adını anı-
nız. Allah´tan 
korkunuz. Hiç 
kuşkusuz Al-
lah´ın hesap-
laşması çok ça-
buktur.» 

Yâ Muhammed, 
senden kendileri 
için hangi şeylerin 
helâl kılındığını so-
ruyorlar, onlara 
şöyle de: Bütün 
pâk nimetler sizin 
için helâl kılındığı 
gibi, terbiye ederek 
ve Allah'ın sizlere 
öğrettiğinden siz 
de onlara öğrete-
rek yetiştirdiğiniz 
avcı hayvanların 
tuttukları da helâl 
kılındı. Bunların si-
zin için tuttuklarını 
yeyin. Ve boğazla-
nırken Allah'ın is-
mini anın (Bunların 
sizin için tuttukları-
nı yeyin ve av ar-
kasından koyuve-
rirken Allah'ın is-
mini anın). Al-
lah'tan korkun, Al-
lah'ın muhasebe-
sinin] çok serî' ol-
duğunu iyi bilin.  

Sana, kendile-
rine neyin he-
lal kılındığını 
soruyorlar. De 
ki: Size bütün 
iyi ve temizler 
helal kılındı. 
Allah´ın size 
öğrettiği ile 
alıştırıp öğret-
tiğiniz avcı 
hayvanların 
sizin için tut-
tuklarını yeyin 
ve üzerine Al-
lah´ın adını 
anın. Ve Al-
lah´tan sakı-
nın, muhakkak 
ki Allah; hesa-
bı çabuk gö-
rendir. 

Kendilerine neyin 
helal kılındığını sa-
na soracaklar. De 
ki: Hayatın bütün 
güzel şeyleri size 
helaldir. Allahın si-
ze öğrettiği bilgiden 
bir kısmını öğrete-
rek eğittiğiniz av 
hayvanlarına gelin-
ce, onların sizin 
için yakaladığı şeyi 
yiyin, ama üstünde 
Allahın adını anın 
ve Allaha karşı so-
rumluluğunuzun bi-
lincinde olun: şüp-
he yok ki Allah he-
sap görmede hızlı-
dır. 

5. 
5 ,, ْومِ اْلي ِ =bugün    َِأ ِحل=helal,,kılındı    

    size=ل ك مِ 
    iyi,,ve,,temiz,,şeyler=الَطي ِب ات ِ 

ط ع امِ      yemeği=و 

أ وت وا,,الَِذينِ  =kendilerine,,verilenlerin    

    size=ل ك مِْ    helal=ِحلِ     Kitap=اْلِكت ابِ 

ك مِْ ط ع ام      sizin,,yemeğiniz,,de=و 

ْمِ     helaldir=ِحلِ      onlara=ل ه 

ن اتِ  ْحص  اْلم      ve,,namuslu,,hür,,kadınlar=و 

ْؤِمن اتِِ,,ِمنِ  اْلم  =inanan    

ن اتِ  ْحص  اْلم      ve,,namuslu,,hür,,kadınlar=و 

أ وت وا,,الَِذينِ ,,ِمنِ  =kendilerine,,verilenler

den     ِاْلِكت اب=Kitap    

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ =sizden,,önce    إِذ ا=zaman    

وه نَِ     verdiğiniz=آت ْيت م 

ه نَِ ور      mehirlerini=أ ج 

ْحِصنِينِ      zina=م 

ْيرِ  س افِِحينِ ,,غ  م  =etmeksizin    

لِ  تَِخِذي,,و  م  =ve,,tutmaksızın    

نِْ    gizli,,dost=أ ْخد ان ِ  م      kim=و 

    inkâr,,ederse=ي ْكف رِْ

انِِ يم      muhakkak=ف ق دِْ    inanmayı=بِاْْلِ

بِطِ      boşa,,çıkmıştır=ح 

ل ه ِ ه وِ     onun,,ameli=ع م      ve,,o=و 

ةِِ,,فِي اْْلِخر  =ahirette    

اِسِرينِ ,,ِمنِ  اْلخ  =kaybedenlerdendir 

Bugün size te-
miz olan yiye-
cekler helal kı-
lındı. Kendilerine 
kitap verilenlerin 
yiyecekleri size 
ve sizin yiyecek-
leriniz de onlara 
helâldir. İffetli ve 
hür mümin ka-
dınları - zinaya 
ve metreslik iliş-
kisine başvur-
maksızın- na-
muslu biçimde 
mehirlerini ver-
diğiniz takdirde 
size helâldir. Kim 
iman etmeyi 
reddederse yap-
tığı ameller boşa 
gitmiştir, o kimse 
ahirette hüsrana 
uğrayanlardan 
olur. 

İşte bugün bütün 
pâk nimetler sizin 
için helâl kılındı. 
Kendilerine Kitap 
verilen ümmetlerin 
kestikleri de size 
helâl, sizin kestiği-
niz de onlara helâl. 
Mü’min kadınların 
hür olanlarıyla siz-
lerden evvel kendi-
lerine Kitap verilen 
ümmetlerin hür 
kadınları, mehirle-
rini vermişseniz -
afîf kaldığınız, zina 
etmediğiniz, yahut 
onları gizlice dost 
edinmediğiniz hal-
de- sizler için helâl 
olur. Kim şeriatın 
ahkâmını tanımaz-
sa bütün işlediği 
heder olduktan 
başka, kendisi âhi-
rette hüsrana uğ-
rayacaklardandır. 

Bugün, size, 
iyi ve temiz 
olanlar helal 
kılındı. Kitab 
verilmiş olan-
ların yemeği 
size helaldir, 
sizin yemeği-
niz de onlara 
helaldir. 
Mü´min kadın-
lardan iffetli 
olanlar ve siz-
den önce kitab 
verilenlerdenb 
iffetli kadınlar, 
zina etmeksi-
zin, gizli dost 
tutmaksızın ve 
mehirlerini 
verdiğinizde 
size helaldir. 
Kim de imanı 
inkar ederse; 
yaptıkları boşa 
gitmiştir ve o, 
ahirette hüs-
rana uğrayan-
lardandır. 

Bugün, hayatın bü-
tün güzel şeyleri 
size helal kılınmış-
tır. Ve daha önce 
kendilerine vahiy 
verilenlerin yiye-
cekleri de size he-
laldir, sizin yiyecek-
leriniz de onlara 
helaldir. Ve (bu ila-
hi kelama) inanan-
lar içindeki iffetli 
kadınlar ile sizden 
önce kendilerine 
vahiy verilenler 
arasında bulunan 
kadınları nikahla-
manız, -onlara me-
hirlerini vermeniz 
şartıyla ve onları 
gayri meşru yolla 
ya da gizli dost 
tutma yoluyla değil 
de meşru bir nikah 
ile almanız şartıyla- 
(size helaldir). (Al-
laha) inanmayı 
reddedene gelince; 
onun bütün işleri 
boşa gidecek: zira 
o, öteki dünyada 
zarara uğrayanlar 
arasında yer ala-
caktır. 

5. 
6 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

    dur(mak..iste)diğiniz=ق ْمت مِْ    zaman=إِذ ا

ةِِ..إِل ى الَصَل  =namaza    

    yıkayın=ف اْغِسل وا

وه ك مِْ ج      yüzlerinizi=و 

أ ْيِدي ك مِْ     ve..ellerinizi=و 

افِقِِ..إِل ى ر  اْلم  =dirseklere..kadar    

وا اْمس ح      meshedin=و 

ء وِسك مِْ     başlarınızı=بِر 

ل ك مِْ أ ْرج      ve..ayaklarınızı=و 

اْلك ْعب ْيِنِ ..إِل ى =topuklara..kadar    

إِنِْ ن بًا    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=و      cünüp=ج 

واِ  إِنِْ    tam..temizlenin=ف اَطَهر      eğer=و 

ىَِٰ    iseniz=ك ْنت مِْ ْرض      hasta=م 

س ف رِ ..ع ل ىَِٰ    yahut=أ وِْ =yolcu    

Ey iman edenler, 
namaza kalktı-
ğınızda yüzleri-
nizi, dirseklere 
kadar ellerinizi, -
başlarınızı mes-
hedip– topuk 
kemiklerine ka-
dar ayaklarınızı 
yıkayın. Eğer 
cünüpseniz te-
mizlenin; şayet 
hasta veya yol-
culukta iseniz ya 
da ayak yolun-
dan gelmişseniz 
yahut kadınlara 
yaklaşmışsanız 
ve su bulama-
mışsanız temiz 
bir toprağa te-
yemmüm edin, 
yüzlerinizi, elle-
rinizi onunla 
meshedin. Allah 
sizi zorlamak is-
temez, Allah sizi 
arıtıp üzerinize 

Ey iman edenler! 
Namaza duracağı-
nız vakit, yüzünüz-
le, dirseklerinize 
kadar ellerinizi ve 
başınıza mesh ve-
rerek her iki topu-
ğa kadar ayakları-
nızı yıkayın. Cü-
nüpseniz tamamen 
yıkanın. Eğer has-
ta yahut yolda bu-
lunuyorsanız, ya-
hut biriniz ihtiyaç 
üzerine gidilen 
yerden gelmişse-
niz, yahut kadınla-
ra değmişseniz, su 
bulamadığınız hal-
de (su da bulamı-
yorsanız) temiz bir 
toprak arayın. Yüz-
lerinize, ellerinize, 
onunla mesh verin. 
Allah sizlere güç-
lük teklif eylemeyi 
dilemiyor. Ancak 
sizleri pâk etmeyi, 

Ey iman eden-
ler; namaza 
kalktığınız 
zaman; yüzle-
rinizi, dirsekle-
rinize kadar 
ellerinizi yıka-
yın, başınıza 
meshedin ve 
topuklarınıza 
kadar ayakla-
rınızı da (yı-
kayın) . Eğer 
cünüb iseniz; 
hemen temiz-
lenin. Eğer 
hasta olmuş-
sanız veya se-
ferde iseniz; 
yahut heladan 
gelmişseniz 
veya kadınlara 
yaklaşmış da 
su bulama-
mışsanız; te-
miz bir toprak-
la teyemmüm 
edin. Yüzleri-

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Namaz kı-
lacağınız zaman 
yüzünüzü, ellerinizi 
ve dirseklere kadar 
kollarınızı yıkayın 
ve (ıslak) ellerinizi 
başınızın üzerine 
hafifçe sürün ve bi-
leklere kadar ayak-
larınızı (yıkayın). 
Eğer boy abdestini 
gerektiren bir halde 
iseniz kendinizi 
temizleyin. Ama 
eğer hasta iseniz 
yahut seyahattey-
seniz yahut tabii ih-
tiyacınızı gidermiş-
seniz yahut bir ka-
dınla birlikte ol-
muşsanız ve su 
bulamıyorsanız, o 
zaman, temiz top-
rağa ellerinizi sü-
rün ve onunla yü-
zünüzü ve kolları-
nızı hafifçe ovun. 
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اءِ     yahut=أ وِْ د ِ    gelmişse=ج      biriniz=أ ح 

اْلغ ائِطِِ..ِمنِ     sizden=ِمْنك مِْ =tuvaletten    

ْست مِ     ya..da=أ وِْ م      dokunmuş..da=ل 

    kadınlara=الن ِس اءِ 

ت ِجد وا..ف ل مِْ =bulamamışsanız    ًِاء     su=م 

وا     teyemmüm..edin=ف ت ي َمم 

ِعيدًا     temiz=ط ي ِبًا    toprağa=ص 

وا     sürün=ف اْمس ح 

وِهك مِْ ج      yüzlerinize=بِو 

أ ْيِديك مِْ     ve..ellerinize=و 
    ondan=ِمْنه ِ 

ا ي ِريد ِ..م  =istemiyor    ِ اّلَل=Allah    

ل ْيك مِْ    çıkarmak=ِلي ْجع لِ      size=ع 

ج ِ..ِمنِْ ر  ح  =güçlük    ِِْكن ل َٰ     fakat=و 

    istiyor=ي ِريد ِ

ك مِْ ر      sizi..temizlemek=ِلي ط ه ِ

ِلي تِمَِ ت ه ِ    ve..tamamlamak=و      nimetini=نِْعم 

ل ْيك مِْ     umulur..ki=ل ع لَك مِْ    size..olan=ع 

ونِ   şükredesiniz=ت ْشك ر 

olan nimetini ta-
mamlamak ister 
ki şükredesiniz. 

üzerinizdeki nime-
tini tamama erdir-
meyi diliyor, umu-
lur ki şükredesiniz.  

nizi ve ellerini-
zi onunla 
meshedin. Al-
lah, size zor-
luk vermek is-
temez. Lakin 
sizi temizle-
mek, üzeriniz-
de olan nime-
tini tamamla-
mak ister ki 
şükredesiniz. 

Allah sizi zora 
koşmak istemez; 
ama sizi tertemiz 
kılmak ve nimetle-
rinin tamamını size 
bahşetmek ister ki 
şükredenlerden 
olasınız. 

5. 
وا,, 7 اْذك ر  ة ِ    hatırlayın=و      nimetini=نِْعم 

ل ْيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     size,,olan=ع 

ِميث اق ه ِ     ve,,sözü=و 

اث ق ك مِْ,,الَِذي و  =verdiğiniz    ِِبِه=O’na    

    demiştiniz=ق ْلت مِْ    hani=إِذِْ

أ ط ْعن اِ     işittik=س ِمْعن ا     ve,,itaat,,ettik=و 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ     korkun=و 

ِليمِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ     bilir=ع 

د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ  göğüslerin=الصُّ

Allah´ın size yö-
nelik nimeti ile 
«Duyduk ve uy-
duk» dediğiniz 
zaman, O´na 
verdiğiniz bağla-
yıcı sözü hatırla-
yınız. Allah´tan 
korkunuz. Hiç 
kuşkusuz Allah, 
kalplerinizin 
özünü bilir. 

Bir de Allah'ın hem 
üzerinizdeki nime-
tini anın, hem sizi 
bağladığı o misakı 
anın ki, hani "İşittik 
ve kabul ettik!" 
demiştiniz. Al-
lah'tan korkun. Al-
lah'ın sînelerdekini 
bildiğinden haberi-
niz olsun. 

Ve Allah´ın 
üzerinizdeki 
nimetini; işittik, 
itaat ettik, de-
diğinizde sizi 
onunla bağ-
lamış olduğu 
misakını anın. 
Allah´tan sa-
kının. Muhak-
kak ki Allah; 
kalblerdekini 
bilir. 

(Daima) hatırlayın, 
Allahın size bah-
şettiği nimetleri ve 
Duyduk ve itaat et-
tik! dediğinizde Al-
laha karşı altına 
girdiğiniz kesin ta-
ahhüdü. O halde, 
Allaha karşı sorum-
luluğunuzun bilin-
cinde olun: şüphe 
yok ki Allah, (in-
sanların) kalp-
ler(in)de olanı ke-
sinlikle bilir. 

5. 
8 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

    olun=ك ون وا

    ayakta..tutan..(hakkı)=ق َواِمينِ 

ِِ د اءِ     Allah..için=ّلِلَ     şahidlik..edenler=ش ه 

    adaletle=بِاْلِقْسِطِ 

لِ  نَك مِْ..و  ي ْجِرم  =sizi..saptırmasın    

ن آنِ      duyduğunuz..kin=ش 

    bir..topluluğa..karşı=ق ْومِ 

ت ْعِدل واِ ..أ لَِ..ع ل ىَِٰ =adaletten    

    budur=ه وِ     adil..davranın=اْعِدل وا

بِ  ِ     yakın..olan=أ ْقر  ىَٰ     takvaya=ِللتَْقو 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ     korkun=و 

    Allah=اّلَل ِ    kuşkusuz=إِنَِ

بِيرِ      haber..almaktadır=خ 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Ey müminler, her 
davranışınızda 
Allah´ı sıkı sıkıya 
gözeten ve ada-
lete bağlı şahitlik 
eden kimseler 
olunuz. Sakın 
herhangi bir gru-
ba karşı duydu-
ğunuz kin, sizi 
adaletsiz dav-
ranmaya sevk 
etmesin. Adil 
olunuz, takvaya 
en yakın tutum 
budur. Allah´tan 
korkunuz. Hiç 
kuşkusuz Allah, 
bütün yaptıkları-
nızdan haber-
dardır. 

Ey iman edenler, 
gelin sizler Allah'ın 
hakkını yerine ge-
tirmek için uğraşır, 
dosdoğru şehadet 
eder insanlar olun. 
Sakın bir cemaate 
olan kininiz hiçbir 
zaman sizleri ada-
letten ayrılmaya 
sevketmesin. Ada-
let edin ki takvaya 
(fazilete) o daha 
yakın. Allah'tan 
korkun, bilin ki Al-
lah bütün işledikle-
rinizden haberdar.  

Ey iman eden-
ler; adaleti gö-
zeten şahidler 
olun. Ve bir 
topluluğa karşı 
olan kininiz si-
zi adaletsizliğe 
sürüklemesin. 
Adalet edin. 
Bu, takvaya 
daha yakındır. 
Ve Allah´tan 
korkun. Mu-
hakkak ki Al-
lah; işledikle-
rinizden ha-
berdardır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! İnsaf ile 
hakikate şahitlik 
yaparak Allaha 
bağlılığınızda sıkı 
durun; ve herhangi 
bir kimseye karşı 
nefretiniz, sizi ada-
letten sapma gü-
nahına itmesin. 
Adil olun: bu, Alla-
ha karşı sorumlu-
luk bilinci duymaya 
en yakın olan (dav-
ranış)tır. Ve Allaha 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olun: şüphe yok ki 
Allah bütün yaptık-
larınızdan haber-
dardır. 

5. 
ع د ِ,, 9     Allah=اّلَل ِ    vadetmiştir=و 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inanıp    

ع ِمل وا     yapanlara=و 

اِتِ  مِْ    iyi,,işler=الَصاِلح      onlarındır=ل ه 

ة ِ ْغِفر  أ ْجرِ     bağışlama=م      ve,,mükâfat=و 

 büyük=ع ِظيمِ 

Allah, iman edip 
iyi ameller işle-
yenleri bağışla-
yacağını ve 
kendilerine bü-
yük mükafat ve-
receğini vaad 
etmiştir. 

İman edip de salâh 
işleyen kullarına 
Allah va'd buyuru-
yor: Kendilerine 
hem gufran var, 
hem büyük ecir 
var. 

Allah; iman 
edenlere ve 
salih amel iş-
leyenlere, 
mağfiret ve 
büyük bir ecir 
vaadetmiştir. 

Allah, imana eren 
ve iyi işler yapanla-
ra günahlarının 
bağışlanacağını ve 
büyük bir mükafa-
tın onların ola-
cağ(ını) vaat etmiş-
tir: 

5. 
10 .. الَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edip    

ك ذَب وا     yalanlayanlar..ise=و 

ئِكِ     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا     onlar..da=أ ول َٰ

ابِ      halkıdır=أ ْصح 

ِحيمِِ  cehennemin=اْلج 

Küfre sapıp 
ayetlerimizi ya-
lanlayanlar ise 
cehennemliktir-
ler. 

Bizleri tanımayan-
lara, âyâtımızı 
inkâr edenlere ge-
lince, işte cehen-
nemlikler onlar. 

Küfür edenler 
ve ayetlerimizi 
tekzib edenler, 
işte onlar, ce-
hennem yara-
nıdırlar. 

ama, hakikati inka-
ra şartlanmış olan-
lar ve mesajlarımı-
zı yalanlayanlar var 
ya; işte onlar yakıcı 
ateşe mahkum 
olanlardır. 

5. 
11 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey    َِن وا,,ِذينِ ال آم  =inananlar    

وا تِ     hatırlayın=اْذك ر      nimetini=نِْعم 

ل ْيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     size,,olan=ع 

    yeltenmişti,,de=ه مَِ    hani=إِذِْ

    bir,,topluluk=ق ْومِ 

ي ْبس ط وا,,أ نِْ =uzatmağa,,(saldırmaya)    

    ellerini=أ ْيِدي ه مِْ    size=إِل ْيك مِْ

    çekmişti,,(Allah)=ف ك فَِ

مِْ ْمِ     onların,,ellerini=أ ْيِدي ه  ْنك      sizden=ع 

اتَق وا     Alah’tan=اّلَل ِ     korkun=و 

ع ل ى اّلَلِِ,,و  =Allah’a    

َكلِِ     dayansınlar=ف ْلي ت و 

ْؤِمن ونِ   Müminler=اْلم 

Ey müminler, Al-
lah´ın size yöne-
lik nimetini hatır-
layınız. Hani bir 
grup size el 
uzatmaya yel-
tenmişti de Allah 
onların size el 
uzatmalarına 
engel olmuştu. 
Allah´tan korku-
nuz. Müminler 
Allah´a dayan-
sınlar. 

Ey iman edenler! 
Allah'ın üzeriniz-
deki lütfunu anın. 
Hani bir cemaat si-
ze el uzatmayı 
kurmuşlarken o 
bunların ellerini si-
ze dokunmaktan 
men etmişti. Sizler 
yalnız Allah'tan 
korkun. Gerçekten 
mü'min olanlar da 
ancak Allah'a mü-
tevekkil olsunlar. 

Ey iman eden-
ler; Allah´ın 
üzerinize olan 
nimetini hatır-
layın. Hani bir 
kavim, size el 
uzatmağa 
kalkmıştı da, 
onların ellerini 
üzerinizden 
geri çekmişti. 
Allah´tan sa-
kının. Ve 
mü´minler, Al-
lah´a tevekkül 
etsinler. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Hatırlayın 
(düşman) toplumun 
sizi alt etmek üzere 
olduğu ve Allahın 
sizi onların elinden 
kurtardığı zaman 
bahşettiği nimetleri. 
O halde Allaha 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olun: ve iman 
edenler yalnız Al-
laha güvensinler. 

5. 
ل ق دِْ.. 12 ذ ِ    andolsun=و      almıştı=أ خ 

    söz=ِميث اقِ     Allah=اّلَل ِ

ائِيلِ     oğullarından=ب نِي     İsrail=إِْسر 

ب ع ثْن ا     ve..göndermiştik=و 

مِ  ع ش رِ ..اثْن يِْ    içlerinden=ِمْنه  =on..iki    

ق الِ     başkan=ن ِقيبًاِ      demişti..ki=و 

    şüphesiz..ben=إِن ِي    Allah=اّلَل ِ

ْمِ  ع ك      eğer=ل ئِنِْ    sizinle..beraberim=م 

ة ِ    kılar=أ ق ْمت مِ      namazı=الَصَل 

Allah, İsrailoğul-
larından kesin 
söz almış başla-
rına kendi arala-
rından on iki ön-
der göndermiş-
tik. Allah onlara 
demişti ki; «Ben 
sizinle berabe-
rim. Eğer nama-
zı kılar, zekatı 
verir, peygambe-
rime inanır, onla-
rın tarafını tutar 
ve dünyada kar-
şılığını bekle-
meksizin Allah´a 
borç verirseniz, 

Evet, Allah Benî İs-
rail'den misak aldı, 
içlerinden on iki de 
nakip nasbetti ki, 
Cenâb-ı Hak onla-
ra şöyle buyurdu: 
(Evet, Allah Benî 
İsrail'den misak al-
dı, içlerinden on iki 
nakip nasbederek 
onlara şöyle bu-
yurdu:) "İşte Ben 
sizinle beraberim. 
Kasem ederim ki 
sizler namazı kılar, 
zekâtı verirseniz, 
peygamberlerime 
iman getirir ve 

And olsun ki, 
Allah İsrailo-
ğullarından 
söz almıştı. 
Biz, onlardan 
oniki temsilci 
seçtik. Allah 
demişti ki: 
Muhakkak ki 
Ben, sizinle-
yim; namaz kı-
lar, zekat ve-
rir, peygam-
berlerime ina-
nır, onlara 
yardım eder-
seniz, Allah´a 
güzel bir borç 

Ve gerçek şu ki, li-
derlerinden on iki-
sini (casus olarak 
Kenana) gönderdi-
ğimiz zaman, Allah 
İsariloğullarından 
(benzer) bir kesin 
taahhüt almıştı. Ve 
Allah demişti: Bilin 
ki sizinle beraber 
olacağım! Eğer 
namazlarınızda 
dikkatli ve daim 
olur ve karşılıksız 
yardımda bulunur-
sanız; Benim Pey-
gamberlerime ina-
nır ve onlara yar-
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آت ْيت مِ      zekatı=الَزك اة ِ    verirseniz=و 

ْنت مِْ آم  س ِلي    inanır=و      elçilerime=بِر 

وه مِْ ع َزْرت م      onlara..yardım..eder=و 

ْضت مِ  أ ْقر      ve..borç..verirseniz=و 

    bir..borç=ق ْرًضا    Allah’a=اّلَل ِ

نًا س  نَِ    güzel=ح      elbette..örterim=ْل  ك ف ِر 

ي ِئ اتِك مِْ    sizin=ع ْنك مِْ     günahlarınızı=س 

ْل  ْدِخل نَك مِْ     ve..sizi..sokarım=و 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ار ِ  نِْ    ırmaklar=اْْل ْنه      kim=ف م 

    sonra=ب ْعد ِ    inkâr..ederse=ك ف رِ 

ِلكِ      sizden=ِمْنك مِْ    bundan=ذ َٰ

لَِ    muhakkak=ف ق دِْ     sapmış..olur=ض 

اءِ   yoldan=الَسبِيلِِ    düz=س و 

kesinlikle kötü-
lüklerinizi siler, 
sizleri altlarından 
ırmaklar akan 
cennetlere yer-
leştiririm. Bu 
sözleşmeden 
sonra içinizden 
kim kâfir olursa 
doğru yoldan 
sapmış olur. 

kendilerine yardım 
ederseniz, bir de 
hayra vermek do-
layısıyla Allah'a 
karz-ı hasen 
ikrâzında bulunur-
sanız, günahlarını-
zı mutlak örtece-
ğim. Muhakkak 
sizleri altından ır-
maklar akan cen-
netlere koyacağım. 
Artık içinizden 
bundan sonra [kim] 
küfre saparsa, hiç 
şüphe yok yolun 
doğrusunu kay-
betmiş olur."  

verirseniz; an-
dolsun ki sizin 
kötülüklerinizi 
örterim. Ve 
andolsun ki 
sizi, altların-
dan ırmaklar 
akan cennet-
lere koyarım. 
Bundan sonra 
sizden her kim 
de küfrederse; 
şüphesiz doğ-
ru yoldan 
sapmış olur. 

dım ederseniz ve 
Allaha büyük bir 
borç verirseniz kö-
tü fiillerinizi mutla-
ka silerim ve sizi 
içinden ırmakların 
aktığı hasbahçele-
re koyarım. Ama 
bundan sonra içi-
nizden kim, hakika-
ti inkar ederse, 
doğru yoldan ke-
sinlikle sapmış ola-
caktır! 

5. 
13 ,, ا ن ْقِضِهمِْ,,ف بِم  =bozdukları,,için    

مِْ     sözlerini=ِميث اق ه 

    onları,,lanetledik=ل ع نَاه مِْ

ع ْلن ا ج  مِْق ل وب هِ     ve,,yaptık=و  =kalblerini    

    kaskatı=ق اِسي ةًِ 

ف ونِ  ر ِ     kaydırıyorlar=ي ح 

ِلمِ      kelimeleri=اْلك 

اِضِعِهِ ,,ع نِْ و  م  =yerlerinden    

ن س وا ظًّا    ve,,unuttular=و      pay,,almayı=ح 

وا    şeyden=ِمَما ر      öğütlenen=ذ ك ِ

لِ     kendilerine=بِِهِ  الِ ,,و  ت ز  =daima    

ائِن ةِ ,,ع ل ىَِٰ    görürsün=ت َطِلعِ  خ  =hainlik    

مِْ     hariç=إِلَِ    onlardan=ِمْنه 

ْمِ     pek,,azı=ق ِليًَلِ     içlerinden=ِمْنه 

مِْ    yine,,de,,affet=ف اْعفِ      onları=ع ْنه 

اْصف ْحِ      şüphesiz=إِنَِ    aldırma=و 

    sever=ي ِحبُِّ    Allah=اّلَل ِ

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananları=اْلم 

Verdikleri söz-
lerden caydıkları 
için onları lanet-
ledik ve kalpleri-
ni katılaştırdık. 
Onlar kelimelerin 
anlamlarını de-
ğiştirirler, kendi-
lerine verilen 
öğütlerin başlı-
calarını unutur-
lar. Pek azı dı-
şında, onlardan 
sürekli ihanet 
görürsün. Yine 
de onları bağış-
la, yaptıklarına 
aldırış etme. Hiç 
şüphesiz Allah 
iyi davrananları 
sever. 

İşte bağlandıkları 
misakı söküp at-
maları yüzündendir 
ki onları rahmeti-
miz sahasından 
uzaklaştırdık. Yü-
reklerini histen 
mahrum ettik. Ke-
limeleri yerinden 
oynatıyorlar. Bun-
dan başka irşad 
edildikleri (Bundan 
başka kendilerine 
ihtar edilen) haki-
katlerden birçoğu-
nu bıraktılar. İçle-
rinden pek azı ayrı 
tutulmak üzere on-
ları[n] daima bir hı-
yanetlerine muttali 
olacaksın. Kendile-
rini afvet ve hoşgör 
ki ihsan edenler-
den Allah mutlak 
hoşnut olur. 

Ahidlerini 
bozmaların-
dan ötürü on-
lara la´net et-
tik, kalblerini 
de katılaştır-
dık. Onlar, ke-
limeleri yerle-
rinden değişti-
riyorlar. Kendi-
lerine öğreti-
lenlerin bir 
kısmını unut-
tular. İçlerin-
den pek azı 
müstesna da-
ima hainlikle-
rini görürsün. 
Sen; onları af-
fet ve geç. 
Muhakkak Al-
lah; ihsan 
edenleri se-
ver. 

Daha sonra, kesin 
taahhütlerinden 
caydıkları için onla-
rı lanetledik ve 
kalplerini katılaştır-
dık; (öyle ki, şimdi) 
onlar, (vahyedil-
miş) sözleri, asıl 
bağlamlarından 
kopararak çarpıtı-
yorlar; ve onlar, 
akıllarından çıkar-
mamaları emredi-
len şeylerin çoğunu 
unutmuşlar; birkaçı 
dışında onların 
hepsinden daima 
ihanet göreceksin. 
Ama onları bağışla 
ve (yaptıklarına) 
katlan: şüphe yok 
ki Allah iyilik ya-
panları sever. 

5. 
14 .. ِمنِ  ق ال وا..ِذينِ الَِ..و  =diyenlerin..de    

ىَِٰ    biz=إِنَا ار      Hristiyanız=ن ص 

ْذن ا مِْ    almıştık=أ خ      sözünü=ِميث اق ه 

    ama..unuttular=ف ن س وا

ظًّا     şeyden=ِمَما    pay..almayı=ح 

وا ر      kendilerine=بِهِِ    öğütlenen=ذ ك ِ

ْين ا     bu..yüzden..saldık=ف أ ْغر 

مِ  ة ِ    aralarına=ب ْين ه      düşmanlık=اْلع د او 

اءِ  اْلب ْغض      kadar=إِل ىَِٰ    ve..kin=و 

    gününe=ي ْومِِ
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

س ْوفِ      yakında=و 

مِ      onlara..haber..verecektir=ي ن ب ِئ ه 

ا    Allah=اّلَل ِ     şeyleri=بِم 

 yapmakta=ي ْصن ع ونِ     oldukları=ك ان وا

Biz hristiyanız 
diyenlerden de 
kesin söz almış-
tık. Fakat onlar 
da kendilerine 
verilen öğütlerin 
başlıcalarını 
unuttular. Bu 
yüzden kıyamet 
gününe kadar 
aralarına düş-
manlık ve kin 
saldık. Allah 
şimdi yaptıklarını 
ilerde onlara tek 
tek bildirecektir. 

Bunlardan başka 
"Bizler Nasrânîyiz" 
diyenlerin de mi-
sakını almıştık ki, 
irşad edildikleri ha-
kikatlerden birço-
ğunu bu sonrakiler 
de bıraktılar. Onun 
üzerine aralarına 
kıyamet gününe 
kadar sürecek bir 
husûmet ve kin bı-
raktık. 

Biz, hristiyanız 
diyenlerden 
de söz aldık. 
Onlar da ken-
dilerine öğreti-
lenlerin bir 
kısmını unut-
tular. Bu yüz-
den kıyamete 
kadar araları-
na kin ve 
düşmanlık 
saldık. Allah; 
yapmakta ol-
duklarını ken-
dilerine haber 
verecektir. 

Ve (aynı şekilde), 
Biz Hristiyanız! di-
yenlerden kesin bir 
taahhüt almıştık; 
ama onlar da, akıl-
larından çıkarma-
maları emredilen 
şeylerin çoğunu 
unutmuşlardır; bu 
nedenle, onlar ara-
sında Mahşer Gü-
nüne kadar (süre-
cek) düşmanlık ve 
kini arttırdık: ve 
zamanı geldiğinde 
Allah onlara neler 
işlediklerini göste-
recektir. 

5. 
    Kitap=اْلِكت ابِِ    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا,, 15

ك مِْ    muhakkak=ق دِْ اء      size,,geldi=ج 

س ول ن ا     açıklıyor=ي ب ي ِنِ     elçimiz=ر 

ثِيًرا    size=ل ك مِْ     çoğunu=ك 

    olduğunuz=ك ْنت مِْ    şeylerin=ِمَما

    gizlemiş=ت ْخف ونِ 

ابِِاْلِكت ِ,,ِمنِ  =Kitaptan    

ي ْعف و     vaz,,geçiyor=و 

ك ثِير ِ ,,ع نِْ =çoğundan,,da    

ك مِْ    gerçekten=ق دِْ اء      size,,gelmiştir=ج 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan     ِن ور=bir,,nur    

ِكت ابِ  بِينِ     ve,,bir,,Kitap=و   açık=م 

Ey Kitap Ehli, si-
ze bizim pey-
gamberimiz gel-
di. Bu peygam-
ber, elinizdeki ki-
tabın öteden beri 
gizli tuttuğunuz 
bir hükmünü 
açıklıyor, bir ço-
ğuna da değin-
miyor. Gerçek-
ten size Allah ta-
rafından bir ışık, 
bir açıklayıcı ki-
tap geldi. 

Ey Ehl-i Kitap! İşte 
içinize Peygambe-
rimiz geldi, kitapla-
rın gizlemekte ol-
duğunuz birçok 
yerlerini sizlere bil-
diriyor, birçoklarını 
da geçiyor. İşte 
sizlere Allah'tan 
nur geldi. İşte siz-
lere açık söyler Ki-
tap geldi (hakkı 
bâtıldan ayırır Ki-
tap geldi).  

Ey Ehl-i Kitab; 
size peygam-
berimiz gel-
miştir, kitabtan 
gizleyip dur-
duğunuzun 
çoğunu size 
açıkça anlatır 
ve çoğundan 
da geçiverir. 
Gerçekten si-
ze Allah´tan 
bir nur ve 
apaçık bir ki-
tab gelmiştir. 

Ey Kitab-ı Mukad-
desin izleyicileri! 
Şimdi size, (kendi 
kendinizden) gizle-
diğiniz Kitabın bir-
çoğunu açıklamak 
ve bir kısmını da 
bağışlamak ama-
cıyla Elçimiz gel-
miştir. Şimdi Allah-
tan size bir ışık ve 
apaçık bir ilahi ke-
lam ulaşmıştır, 

5. 
    Allah=اّلَل ِ    onunla=بِهِِ    iletir=ي ْهِدي.. 16

نِِ     uyan=اتَب عِ     kimseleri=م 

ان ه ِ     yollarına=س ب لِ     rızasına=ِرْضو 

مِِ     esenlik=الَسَل 

ي خِْ مِْو  ه  ِرج  =ve..onları..çıkarır    

اتِِ..ِمنِ  الظُّل م  =karanlıklardan    

النُّورِِ..إِل ى =aydınlığa    

ي ْهِديِهمِْ    kendi..izniyle=بِإِْذنِهِِ     ve..iletir=و 

اطِ ..إِل ىَِٰ ِصر  =bir..yola    

ْست ِقيمِ   dosdoğru=م 

Allah, rızası pe-
şinde koşanları, 
bu kitap saye-
sinde selamet 
yollarına erdirir, 
onları, kendi izni 
ile, karanlıklar-
dan aydınlığa 
çıkarır, doğru yo-
la iletir. 

Rızâ-i ilâhîsi izince 
gidenlere Allah 
onunla necat yolla-
rını tutturacak, 
kendilerini  tevfîk-i 
sübhânîsiyle ka-
ranlıklardan aydın-
lığa çıkaracak. On-
ları dosdoğru gi-
den yolun yolcuları 
edecek. 

Allah onunla, 
rızasını göze-
tenleri selamet 
yollarına iletir. 
İzniyle onları 
karanlıklardan 
aydınlığa çıka-
rır ve doğru 
yola iletir. 

ki onunla Allah, 
kendi rızasını ara-
yan herkese kurtu-
luşa götüren yolları 
gösterir, rahmetiyle 
onları karanlığın 
derinliklerinden ay-
dınlığa çıkarır ve 
dosdoğru bir yola 
yöneltir. 

5. 
    küfre,,gitmişlerdir=ك ف رِ     andolsun=ل ق دِْ,, 17

ق ال وا,,الَِذينِ  =diyenler    َِإِن=şüphesiz    

ِسيحِ ,,ه وِ     Allah=اّلَل ِ اْلم  =Mesih’tir    

ْري م ِ     oğlu=اْبنِ      de,,ki=ق لِْ    Meryem=م 

نِْ     elinde,,var=ي ْمِلكِ     öyle,,ise,,kimin=ف م 

ْيئًا    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ِمنِ      bir,,şey=ش 

Allah Meryemoğ-
lu Mesih´dir di-
yenler kesinlikle 
kafir olmuşlardır. 
Onlara de ki; 
Eğer Meryemoğ-
lu İsa´yı annesini 
ve yeryüzünde 
bulunan varlıkla-
rın tümünü yok 
etmek istese 
O´na kim engel 
olabilir? Gökler-

"Allah yok mu, işte 
o Meryem'in oğlu 
Mesih'tir" diyen 
kimselerin kâfir ol-
dukları meydanda. 
Onlara şöyle de: 
"Allah Meryem'in 
oğlu Mesih ile vali-
desini ve yeryü-
zünde kimler varsa 
hepsini helâk et-
meyi dilese, kim 
çıkar da O'nun 

Andolsun ki, 
Allah; ancak 
Meryem oğlu 
Mesih´tir, di-
yenler kafir 
olmuşlardır. 
De ki: Eğer, 
Meryem oğlu 
Mesih´i anası-
nı ve yeryü-
zünde olanla-
rın hepsini he-
lak etmek is-

Allah, Meryemin 
oğlu Mesihtir! di-
yenler hakikati in-
kar ederler. De ki: 
Eğer Meryem oğlu 
İsayı ve onun an-
nesini ve yeryü-
zündeki herkesi -
onların tümünü- 
helak etmek iste-
seydi kim Allaha 
mani olabilirdi? Zi-
ra, göklerin ve ye-
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اد ِ    eğer=إِنِْ     istese=أ ر 

ي ْهِلكِ ,,أ نِْ =helak,,etmek    

ِسيحِ      oğlu=اْبنِ     Mesih’i=اْلم 

ْري مِ  أ َمه ِ    Meryem=م      ve,,annesini=و 

نِْ م      ve,,kimseleri=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzündeki    

ِميعًاِ  ِِ    hepsini=ج  ّلِلَ     Allah’ındır=و 

ْلكِ  اتِِ    mülkü=م  او      göklerde=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve,,yerde=و 

ا م      ve,,bulunanların=و 

اِ  م      yaratır=ي ْخل قِ     ikisinin,,arasında=ب ْين ه 

ا ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    ِ اّلَل     Allah=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeyi    

 yapabilendir=ق ِديرِ 

de, yeryüzünde 
ve ikisi arasında 
bulunan tüm var-
lıklar Allah´ın 
egemenlik teke-
lindedir. O dile-
diğini yaratır. Al-
lah´ın gücü her-
şeye yeter. 

elinden bir şey kur-
tarmaya kudret 
gösterebilir?! Gök-
lerle yerlerin ve 
bunların arasında 
ne varsa hepsinin 
mülkü ancak Al-
lah'ın. Dilediğini 
yaratır (neyi dilerse 
onu yaratır). Allah 
herşeye kâdir. 

terse; kim, Al-
lah´a karşı ko-
yabilir? Gökle-
rin, yerin ve 
arasındakilerin 
mülkü Al-
lah´ındır. Dile-
diğini yaratır. 
Ve Allah, her 
şeye Kadir´dir. 

rin onlar arasında 
bulunan her şeyin 
hükümranlığı Alla-
ha aittir; O dilediği-
ni yaratır: ve Allah 
dilediğini yapmaya 
kadirdir! 

5. 
ق ال تِِ.. 18     Yahudiler=اْلي ه ود ِ    dediler=و 

ىَِٰ ار  النَص      ve..Hristiyanlar=و 

    Allah’ın=اّلَلِِ    oğulları=أ ْبن اءِ     biz=ن ْحنِ 

ه ِ  أ ِحبَاؤ      de..ki=ق لِْ    ve..sevgilileriyiz=و 

    o..halde..niçin=ف ِلمِ 

ب ك مِْ     size..azabediyor=ي ع ذ ِ

    günahlarınızdan..ötürü=بِذ ن وبِك ْمِ 

    siz..de=أ ْنت مِْ    hayır=ب لِْ

    birer..insansınız=ب ش رِ 

ل ق ِ ..ِمَمنِْ خ  =O’nun..yaratıklarından    

نِْ    bağışlar=ي ْغِفرِ      kimseyi=ِلم 

بِ     dilediği=ي ش اءِ  ي ع ذ ِ     azabeder=و 

نِْ     dilediği=ي ش اء ِ     kimseye=م 

ِِ ّلِلَ ْلكِ     Allah’ındır=و      mülkü=م 

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve..yerin=و 

ا م      bulunan..herşeyin=و 

اِ  م      ve..ikisi..arasında=ب ْين ه 

إِل ْيهِِ ِصيرِ     O’nadır=و   dönüş..de=اْلم 

Yahudiler ve 
hristiyanlar «Biz 
Allah´ın evladları 
ve sevdikleriyiz» 
dediler. Onlara 
de ki; o halde O, 
niçin günahları-
nızın yüzünden 
azaba çarptırı-
yor. Aslında 
O´nun yarattığı 
birer insansınız. 
O dilediğini affe-
der, dilediğini 
azaba çarptırır. 
Gökler, yeryüzü-
nün ve ikisi ara-
sında bulunan 
tüm varlıklar Al-
lah´ın egemenlik 
tekelindedir. Dö-
nüş O´nadır. 

Yahudilerle 
Nasrânîler "Bizler 
Allah'ın hem oğul-
ları, hem sevgili 
kullarıyız" dediler. 
Yâ Muhammed, 
onlara de ki: öyle-
dir de, niçin günah-
larınızdan dolayı 
size azap ediyor? 
Dediğiniz gibi de-
ğil, sizler de O'nun 
yarattığı cinsten 
bildiğimiz beşersi-
niz. O dilediğini 
bağışlar, dilediğine 
azâbı revâ görür. 
Göklerle yerin ve 
bunların arasında 
ne varsa hepsinin 
mülkü ancak Al-
lah'ın olduğu gibi, 
sonunda O'na dö-
nülecek. 

Yahudiler ve 
hristiyanlar 
dediler ki: Biz; 
Allah´ın oğul-
ları ve sevgili-
leriyiz. De ki: 
Öyleyse gü-
nahınızdan 
dolayı size 
neden azab 
ediyor? Hayır, 
siz O´nun ya-
rattığı insan-
larsınız. Dile-
diğini bağışlar, 
dilediğine 
azab eder. 
Göklerin, yerin 
ve ikisi ara-
sındakilerin 
mülkü Al-
lah´ındır. Dö-
nüş de 
O´nadır. 

(Hem) Yahudiler ve 
(hem de) Hıristi-
yanlar, Biz Allahın 
çocuklarıyız, ve 
Onun sevgili kulla-
rı! derler. De ki: 
Öyleyse, Allah, ne-
den günahlarınız-
dan dolayı size 
azap çektirsin? 
Hayır, siz Onun ya-
rattığı (ölümlü) in-
sanlardan başka 
bir şey değilsiniz! 
O, dilediğini bağış-
lar ve dilediğine 
azap çektirir: Zira 
göklerde ve yerde 
ve ikisi arasında 
bulunan her şey 
üzerindeki hüküm-
ranlık Allaha aittir 
ve bütün yolculuk-
lar Onda nihayet 
bulur. 

5. 
    Kitap=اْلِكت ابِِ    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا,, 19

اءِ     muhakkak=ق دِْ ك مِْج  =size,,geldi    

س ول ن ا     Elçimiz=ر 

    size=ل ك مِْ    gerçekleri,,açıklayan=ي ب ي ِنِ 

ة ِ,,ع ل ىَِٰ ف تْر  =arasının,,kesildiği,,sırada    

س لِِ,,ِمنِ  الرُّ =elçilerin    

ت ق ول وا,,أ نِْ =demeyesiniz    

ا ن ا,,م  اء  ج  =bize,,gelmedi    

ب ِشيرِ ,,ِمنِْ =bir,,müjdeleyici    

لِ  ن ِذير ِ ,,و  =ve,,uyarıcı    ِْف ق د=işte    

ك مِْ اء      müjdeleyici=ب ِشيرِ     size,,geldi=ج 

ن ِذير ِ  اّلَل ِ    ve,,uyarıcı=و      Allah=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Ey Kitap Ehli, 
«Bize bir müjde-
ci, bir uyarıcı 
gelmedi» deme-
yesiniz diye 
peygambersiz 
geçen bir ara 
dönemin arka-
sından size ger-
çekleri açıklayan 
peygamberimiz 
geldi. İşte size 
müjdeleyici, uya-
rıcı geldi. Al-
lah´ın gücü her 
şeye yeter. 

Ey Ehl-i Kitap! "Bi-
ze ne Allah'ın 
rahmetini müjdele-
yecek, ne azâbını 
haber verecek 
kimse gelmedi" 
dersiniz diye pey-
gamberlerin arası 
kesildiği bir za-
manda, işte haki-
katleri sizlere açık 
açık bildiren Pey-
gamberimiz içinize 
geldi. Evet, işte 
rahmetimizin müj-
decisi, işte azâbı-
mızın habercisi 
aranıza geldi. Al-
lah'ın kudreti her-
şeye elverir. 

Ey Ehl-i Kitab, 
Peygamberle-
rin arası kesil-
diği bir dö-
nemde, ger-
çekten size 
peygamberi-
miz gelmiştir. 
Gerçekleri 
açıklıyor ki; 
bize müjdeci 
ve uyarıcı 
gelmedi, de-
meyesiniz ve 
o, size gerçek-
ten müjdeci ve 
uyarıcı olarak 
gelmiştir. Ve 
Allah; her şe-
ye Kadir´dir. 

Ey Kitab-ı Mukad-
desin izleyicileri! 
Hiçbir peygamberin 
gelmediği uzun bir 
aradan sonra, size 
(hakikati) bildiren 
bu Elçimiz gönde-
rildi ki Bize ne bir 
müjdeci, ne de 
uyarıcı gelmedi 
demeyesiniz: işte 
size bir müjdeci ve 
uyarıcı geldi, çünkü 
Allah dilediğini 
yapmaya kadirdir. 

5. 
إِذِْ.. 20     demişti=ق الِ     hani=و 

وس ىَِٰ     kavmine=ِلق ْوِمهِِ    Musa=م 

    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا

وا ة ِ    hatırlayın=اْذك ر      nimetini=نِْعم 

ل ْيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     size..olan=ع 

ع لِ     zira..(O)=إِذِْ     var..etti=ج 

    peygamberler=أ ْنبِي اءِ     aranızda=فِيك مِْ

ع ل ك مِْ ج  ل وًكا    sizi..yaptı=و      krallar=م 

آت اك مِْ     ve..size..verdi=و 

ا ي ْؤتِِ..ل مِْ..م  =vermediğini    

دًا     hiç..kimseye=أ ح 

اْلع ال ِمينِ ..ِمنِ  =dünyalarda 

Hani Musa kav-
mine demişti ki, 
ey kavmim, Al-
lah´ın size verdi-
ği nimetleri hatır-
layınız. Hani içi-
nizden peygam-
berler çıkardı, 
sizleri hükümdar 
yaptı, size dün-
yada hiç kimse-
ye vermediğini 
verdi. 

Hani Mûsa kavmi-
ne şöyle demişti: 
"Ey kavmim! Al-
lah'ın üzerinizdeki 
nimetini anın: İçi-
nizden peygam-
berler gönderdi, 
aranızdan hüküm-
darlar yetiştirdi, 
âlemlerin hiçbirine 
vermediğini sizin 
âleminize nasip et-
ti. 

Hani, Musa 
kavmine de-
mişti ki: Ey 
kavmim; Al-
lah´ın size 
olan nimetini 
hatırlayın. Ha-
ni sizden pey-
gamberler ye-
tiştirmiş ve si-
ze saltanatlar 
ihsan etmişti. 
Dünyalarda 
kimseye ver-
mediğini size 
vermişti. 

Bir zaman Musa, 
halkına: Ey halkım! 
demişti, Allahın si-
ze bahşettiği ni-
metleri hatırlayın ki 
O, aranızdan pey-
gamberler çıkar-
mış, sizi kendi-
kendinizin efendisi 
yapmış ve dünya-
da başka hiç kim-
seye göstermediği 
(lütfu)nu size gös-
termişti. 

5. 
ل وا    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا,, 21     girin=اْدخ 

ق دَس ة ِ    Toprağa=اْْل ْرضِ      Kutsal=اْلم 

ك ت بِ ,,الَتِي =yaz(ıp,,nasibet)diği    

    size=ل ك مِْ    Allah’ın=اّلَل ِ

لِ  ت ْرت دُّوا,,و  =dönmeyin    

أ ْدب اِرك مِْ,,ع ل ىَِٰ =arkanıza    

    yoksa,,dönersiniz=ف ت ْنق ِلب وا

اِسِرينِ   kaybedenlere=خ 

Ey kavmim, Al-
lah´ın sizin için 
yurt olarak belir-
lediği kutsal top-
raklara giriniz, 
sakın geri dön-
meyiniz, yoksa 
hüsrana uğra-
yanlardan olur-
sunuz. 

Ey kavmim, gelin 
Allah'ın ezelde si-
ze yazdığı mukad-
des diyara girin. 
Ters yüzünüze dö-
nüp de hüsrana 
düşenlerden olma-
yın!" 

Ey kavmim; 
Allah´ın size 
yazdığı mu-
kaddes yere 
girin ve ardı-
nıza dönme-
yin, yoksa 
hüsrana uğra-
yanlardan 
olursunuz. 

Ey halkım! Allahın 
size vaat ettiği kut-
sal topraklara girin: 
ama (inancınızdan) 
vazgeçmeyin, yok-
sa kaybedenlerden 
olursunuz! 

5. 
    Ey=ي ا    dediler..ki=ق ال وا.. 22

وس ىَِٰ     şüphesiz=إِنَِ    Musa=م 

ا     bir..millet=ق ْوًما    orada..var=فِيه 

بَاِرينِ  إِنَا    zorba=ج      ve..şüphesiz..biz=و 

ا..ل نِْ ل ه  ن ْدخ  =oraya..girmeyiz    

تَىَِٰ وا    kadar=ح  ج      çıkıncaya=ي ْخر 

ا     eğer=ف إِنِْ    onlar..oradan=ِمْنه 

وا ج  ا    çıkarlarsa=ي ْخر      oradan=ِمْنه 

Dediler ki, «Ya 
Musa, orada 
zorba bir kavim 
var. Onlar ora-
dan çıkmadıkça 
biz oraya kesin-
likle girmeyiz. 
Eğer çıkarlarsa o 
zaman oraya gi-
reriz.» 

Dediler ki: "Yâ 
Mûsa! Orada kar-
şılarına durulmaz 
(bileği bükülmez: 
cebbar) insanlar 
var. Onlar oradan 
çıkmadıkça habe-
rin olsun bizler 
ebediyen oraya gi-
ricilerden değiliz. 
Şayet çıkarlarsa 
bizler de gireriz."  

Demişlerdi ki: 
Ey Musa; ora-
da gerçekten 
zorba bir ka-
vim var. Onlar 
oradan çık-
madıkça biz 
katiyyen oraya 
girmeyiz. Eğer 
oradan çıkar-
larsa biz de gi-
reriz. 

Onlar, Ey Musa! 
diye seslendiler, 
Unutma ki o top-
raklarda zorba bir 
halk yaşıyor, ve 
onlar uzaklaşma-
dıkça biz kesinlikle 
oraya girmeyece-
ğiz; ama eğer ora-
dan uzaklaşırlarsa 
o zaman gireriz. 
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 gireriz=د اِخل ونِ     o..zaman=ف إِنَا

5. 
23 ,, نِِ    dedi,,ki=ق الِ  َل  ج      iki,,adam=ر 

اف ونِ ,,الَِذينِ ,,ِمنِ  ي خ  =korkanlardan    

    Allah’ın=اّلَل ِ    nimet,,verdiği=أ ْنع مِ 

ل يِْ اع  ِهم  =kendilerine    ل وا     girin=اْدخ 

ل ْيِهمِ      onların,,üzerine=ع 

    eğer=ف إِذ ا    kapıdan=اْلب ابِ 

وه ِ ْلت م      girerseniz=د خ 

    muhakkak,,ki,,siz=ف إِنَك مِْ

    galib,,gelirsiniz=غ اِلب ون ِ 

ع ل ى اّلَلِِ,,و  =ve,,Allah’a    

َكل وا ك ْنت مِْ,,إِنِْ    dayanın=ف ت و  =eğer    

ْؤِمنِينِ   inanıyorsanız=م 

Allah´tan korkan 
ve O´nun nime-
tine ermiş iki kişi 
dedi ki; «Onların 
üzerine şehrin 
kapısından yü-
rüyünüz. Kapı-
dan içeri girince 
onları yendiniz 
demektir. Eğer 
müminseniz sırf 
Allah´a dayanı-
nız.» 

Allah'tan korkan-
lardan, in'âm-ı 
ilâhîye kavuşmuş 
iki adam (Benî İs-
rail'in korktuğu 
kimselerden, Al-
lah'ın ni'met-i ima-
nına kavuşmuş iki 
adam) çıktı, dedi 
ki: "Hemen üzerle-
rine hücum ile gi-
rin, kapıyı tutun, gi-
rerseniz, şüpheniz 
olmasın ki galipsi-
niz. Gerçekten 
mü'minlerseniz 
haydi Allah'a mü-
tevekkil olun." 

Korkanlar ara-
sında bulu-
nan, Allah´ın 
nimetine er-
dirdiği iki 
adam demiş-
lerdi ki: Onla-
rın üstlerine 
kapıdan yürü-
yün, oraya gi-
rerseniz; mu-
hakkak siz, 
galiblersiniz. 
Şayet 
mü´minlerseni
z; Allah´a te-
vekkül edin. 

(Bunun üzerine) Al-
lahın nimetine 
mazhar olan ve 
(Ondan) korkanlar 
arasından iki kişi: 
Onların üzerine 
kapıdan gidin! de-
diler, Çünkü, 
unutmayın, siz 
oraya girerseniz 
galip geleceksiniz! 
Ve eğer (gerçek) 
müminler iseniz Al-
laha güven duyma-
lısınız! 

5. 
    Ey=ي ا    dediler..ki=ق ال وا.. 24

وس ىَِٰ     biz=إِنَا    Musa=م 

ا..ل نِْ ل ه  ن ْدخ  =oraya..girmeyiz    أ ب دًا=asla    

ا وا..م  د ام  =onlar..olduğu..sürece    

اِ      sen=أ ْنتِ     gidin=ف اْذه بِْ    orada=فِيه 

بُّكِ  ر  ِ    ve..Rabbin=و      savaşın=ف ق اتَِل 

اه ن اهِ     biz=إِنَا =burada    

 oturuyoruz=ق اِعد ونِ 

Dediler ki, «Ey 
Musa, onlar ora-
da olduğu süre-
ce biz oraya ke-
sinlikle girmeyiz. 
Git sen Rabbin 
ile birlikte savaş, 
biz burada kalı-
yoruz.» 

Dediler ki: "Yâ 
Mûsa! Onlar orada 
bulundukça biz 
ebediyen oraya 
girmeyiz. Rabbinle 
beraber ikiniz gi-
din, harbedin. Biz 
işte burada otura-
cağız."  

Demişlerdi ki: 
Ey Musa; 
onalr orada 
oldukça, ebe-
diyyen oraya 
girmeyiz. Git, 
sen ve Rabbın 
savaşın. Biz, 
burada otu-
ranlardanız. 

(Ama) onlar: Ey 
Musa! dediler, 
Ötekiler orada ol-
dukça biz o (top-
raklar)a asla gire-
meyeceğiz. O hal-
de sen ve Rabbin 
gidin ve birlikte sa-
vaşın! Biz burada 
kalacağız! 

5. 
25 ,, ب ِِ    dedi=ق الِ      ben=إِن ِي    Ya,,Rabbi=ر 

أ ْمِلكِ ,,لِ  =malik,,değilim    َِإِل=başkasına    

    kendimden=ن ْفِسي

أ ِخيِ  قِْ    ve,,kardeşimden=و      ayır=ف اْفر 

ب ْينِ     bizimle=ب ْين ن ا     arasını=و 

    toplumun=اْلق ْومِِ

 yoldan,,çıkmış=اْلف اِسِقينِ 

Musa dedi ki; 
«Ya Rabbi, ken-
dimden ve kar-
deşimden başka 
hiç kimseye söz 
geçiremiyorum. 
Bizi bu yoldan 
çıkmış kavimden 
ayır.» 

Mûsa "Yâ Rabbi, 
görüyorsun ki nef-
simle kardeşimden 
başkasına sözüm 
geçmiyor. Bu fâsık 
ümmetle bizi Sen 
birbirimizden ayır!" 
diye dua etti.  

Demişti ki: 
Rabbım; ben, 
ancak kendi-
me ve karde-
şime sahibim. 
Artık bizimle 
fasıklar güru-
hunun arasını 
ayır. 

(Musa,) Ey Rab-
bim! Benim sadece 
kendime ve karde-
şim (Harun)a sö-
züm geçiyor! O 
zaman, bizimle bu 
sapkın halk arası-
na bir çizgi çek! di-
ye yalvardı. 

5. 
26 ..     buyurdu..ki..(Allah)=ق الِ 

ا     şüphesiz..orası=ف إِنَه 

ة ِ َرم  ح  ل ْيِهْمِ     yasaklandı=م      onlara=ع 

سِ     kırk=أ ْرب ِعينِ 
ن ةًِ  =yıl    

    şaşkın..şaşkın..dolaşacaklar=ي تِيه ونِ 

اْْل ْرِض ِ..فِي =o..yerde    

ِ ت أْسِ ..ف َل  =sen..üzülme    

اْلق ْومِِ..ع ل ى =toplum..için    

 yoldan..çıkmış=اْلف اِسِقينِ 

Allah dedi ki; 
«Kırk yıl boyun-
ca orası onlara 
yasaklandı. Bu 
süre içinde ora-
da burada şaş-
kın şaşkın dola-
şacaklardır. Yol-
dan çıkmış bu 
kavim için sakın 
üzülme. 

Allah da "Bilmiş ol 
ki orası kırk yıl 
kendilerine haram 
kılındı. Oldukları 
yerde dönüp dura-
caklar. Sakın bu 
fâsık ümmete acı-
ma!" buyurdu. 

Buyurmuştur 
ki: Orası onla-
ra kırk yıl ha-
ram edildi. 
Yeryüzünde 
şaşkın şaşkın 
dolaşacaklar. 
Artık sen fa-
sıklar güruhu 
için tasalan-
ma. 

Öyleyse, bu (top-
raklar) onlara kırk 
yıl boyunca yasak-
lanmıştır, bu süre 
içinde yeryüzünde 
şaşkın şaşkın do-
laşsınlar; sen artık 
bu sapkın halk için 
kendini üzme! diye 
cevap verdi Allah. 

5. 
27 ,, اتْلِ  ل ْيِهمِْ    oku=و      onlara=ع 

    iki,,oğlunun=اْبن يِْ    haberini=ن ب أ ِ

ق ِِ    Adem=آد مِ      gerçek,,olarak=بِاْلح 

    sunmuşlardı=ق َرب ا    hani=إِذِْ

    birer,,kurban=ق ْرب انًا

    kabul,,edilmiş=ف ت ق ب ِلِ 

اأ ِ,,ِمنِْ ِدِهم  ح  =birinden    

ل مِْ ي ت ق بَلِْ,,و  =kabul,,edilmemişti    

رِِ,,ِمنِ  اْْلخ  =,,ötekinden     ِق ال=demişti    

    dedi=ق الِ     seni,,öldüreceğim=ْل  ْقت ل نَك ِ 

ا     kabul,,eder=ي ت ق بَلِ     sadece=إِنَم 

    Allah=اّلَل ِ

تَِقينِ ,,ِمنِ  اْلم  =korunanlardan 

Ey Muhammed, 
onlara Adem´in 
iki oğlunun ger-
çeğe dayalı hi-
kayesini anlat. 
Hani ikisi birer 
kurban sunmuş-
lardı da birinin 
kurbanı kabul 
edilmiş öbürü-
nünki kabul 
edilmemişti. 
Kurbanı kabul 
edilmeyen kar-
deşine «yemin 
ederim ki seni 
öldüreceğim» 
deyince öbür 
kardeş şöyle 
dedi; «Allah sa-
dece takva sa-
hiplerinin ibadet-
lerini kabul 
eder.» 

Ya Muhammed! 
Onlara Âdem'in iki 
oğlunun (iki Âdem 
oğlunun) kıssasını 
dosdoğru oku 
(söyle) (Âdem’in iki 
oğlunun dosdoğru 
kıssasını söyle). 
Hani her ikisi kur-
ban kesmişlerdi de 
birinden kabul bu-
yurulmuş, ötekin-
den kabul buyu-
rulmamıştı. İkincisi 
"Seni mutlak öldü-
receğim!'' dedi. Bi-
rincisi "Allah ancak 
müttakîlerinkini 
kabul buyurur.  

Onlara 
Adem´in iki 
oğlunun kıs-
sasını doğru 
olarak anlat. 
Hani ikisi birer 
kurban sun-
muşlardı da; 
birininki kabul 
edilmiş, diğe-
rininki kabul 
edilmemişti. 
O: Andolsun 
seni öldürece-
ğim, deyince, 
(kardeşi) : Al-
lah, ancak 
müttakilerden 
kabul eder, 
demişti. 

Ve onlara gerçeği 
göstermek için 
Ademin iki oğlunun 
kıssasını anlat; na-
sıl ikisinin birer 
kurban sundukları-
nı ve birinden ka-
bul edildiği halde 
diğerinden kabul 
edilmediği-
ni.(Onlardan biri, 
Kabil), Seni mutla-
ka öldüreceğim! 
demişti.(Kardeşi 
Habil) cevap ver-
mişti: Unutma ki Al-
lah, yalnız Ona 
karşı sorumluluk 
bilinci duyanların 
(kurbanı)nı kabul 
eder. 

5. 
    andolsun..eğer=ل ئِنِْ.. 28

    bana=إِل يَِ    sen..uzatırsan=ب س ْطتِ 

    beni..öldürmek..için=ِلت ْقت ل نِي    elini=ي د كِ 

ا بِب اِسطِ ..أ ن ا..م  =ben..uzatmam    

    sana=إِل ْيكِ     elimi=ي ِديِ 

    seni..öldürmek..için=ِْل ْقت ل ك ِ 

افِ أ ِ    çünkü..ben=إِن ِي خ  =korkarım    

بَِ    Allah’tan=اّلَل ِ     Rabbi=ر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Eğer sen öldür-
mek amacı ile 
elini bana doğru 
uzatacak olur-
san ben öldür-
mek amacı ile 
elimi sana doğru 
uzatacak deği-
lim. Çünkü ben 
alemlerin Rabbi 
olan Allah´tan 
korkarım. 

Kasem ederim ki 
sen beni öldürmek 
için bana el uzat-
san da, ben seni 
öldürmek için sana 
el uzatacak deği-
lim. Ben Rabbü'l-
âlemîn olan Al-
lah'tan korkarım.  

Beni öldürmek 
için elini bana 
uzatırsan; 
ben, seni öl-
dürmek için 
elimi sana 
uzatmam. 
Muhakkak ki 
ben; alemlerin 
Rabbı olan Al-
lah´tan korka-
rım. 

Beni öldürmek için 
el uzatsan bile, ben 
öldürmek için sana 
el uzatmayacağım: 
Ben bütün alemle-
rin Rabbi Allahtan 
korkarım. 

5. 
    isterim,,ki,,sen=أ ِريد ِ    ben=إِن ِي,, 29

ت ب وءِ ,,أ نِْ =yüklenip    

    benim,,günahımı,,da=بِإِثِْمي

إِثِْمكِ      senin,,günahını,,da=و 

    olasın=ف ت ك ونِ 

ابِِ,,ِمنِْ أ ْصح  =halkından     ِالنَاِر=ateş    

ِلكِ  ذ َٰ اءِ     budur=و  ز      cezası=ج 

 zalimlerin=الَظاِلِمينِ 

İstiyorum ki, hem 
kendi günahını 
hem de benim 
günahımı yükle-
nerek cehen-
nemliklerden 
olasın. Zalimlerin 
cezası budur. 

Ben senin hem 
benim günahımı, 
hem kendi günahı-
nı yüklenip de ce-
henneme girecek-
lerden olmanı iste-
rim ki zâlimlerin 
cezası işte odur" 
dedi.  

Dilerim ki sen; 
benim güna-
hımı da, kendi 
günahını da 
yüklenip ce-
hennemlikler-
den olasın. 
Zalimlerin ce-
zası da budur. 

(Beni öldürürsen,) 
dilerim, hem kendi 
günah(lar)ını, hem 
de benim günahla-
rımı(n yükünü) yük-
lenir ve böylece 
cehennemin yolu-
nu tutarsın! Çünkü 
zalimlerin cezası 
budur. 

5. 
    onu=ل ه ِ    çağırdı=ف ط َوع تِْ.. 30

    öldürmeye=ق تْلِ     nefsi=ن ْفس ه ِ

    onu..öldürdü=ف ق ت ل ه ِ    kardeşini=أ ِخيهِِ

    böylece..oldu=ف أ ْصب حِ 

اِسِرينِ ..ِمنِ  اْلخ  =ziyana..uğrayanlardan 

Buna rağmen 
öbür kardeş ihti-
raslarına boyun 
eğerek kardeşini 
öldürdü ve böy-
lece hüsrana uğ-
rayanlardan ol-
du. 

Bunun üzerine 
nefsi kendisine 
kardeşini öldürme-
yi kolay gösterdi, o 
da onu öldürerek 
hüsrana düşenler-
den oldu.  

Bunun üzerine 
kardeşini öl-
dürmekte nef-
sine uydu ve 
onu öldürdü 
de hüsrana 
uğrayanlardan 
oldu. 

Fakat diğerinin ihti-
rası onu kardeşini 
öldürmeye sürük-
ledi ve onu öldür-
dü: Böylece hüsra-
na uğrayanlardan 
oldu. 

5. 
31 ,,     Allah=اّلَل ِ    derken,,gönderdi=ف ب ع ثِ 

Bunun üzerine 
Allah, kardeşinin 
ölüsünü nasıl 

Sonra Allah ona 
kardeşinin cesedini 
nasıl örteceğini 

Sonra Allah; 
kardeşinin 
ölüsünü nasıl 

Bunun üzerine Al-
lah, kardeşinin ce-
sedinin çıplaklığını 
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ابًا ثِ     bir,,karga=غ ر      eşeleyen=ي ْبح 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeri    

    nasıl=ك ْيفِ     ona,,göstermek,,için=ِلي ِري ه ِ

اِري ة ِس وِْ    gömeceğini=ي و  ء  =cesedini    

    dedi=ق الِ     kardeşinin=أ ِخيِهِ 

ْيل ت ا,,ي ا و  =yazık,,bana    

ْزتِ      aciz,,miyim=أ ع ج 

أ ك ونِ ,,أ نِْ =olup,,da     ِِمثْل=kadar    

ذ ا ابِِ    şu=ه َٰ     karga=اْلغ ر 

اِريِ  و 
ة ِ    gömmekten=ف أ      cesedini=س ْوء 

ْصب حِ ف أ ِ    kardeşimin=أ ِخيِ  =ve,,oldu    

النَاِدِمينِ ,,ِمنِ  =pişman,,olanlardan 

gözlerden sakla-
yacağını gös-
termek üzere 
ona toprağı eşe-
leyen bir karga 
gönderdi. «Kar-
deş katili, eşinen 
kargayı görünce 
«Yazık bana, şu 
karga kadar olup 
kardeşimin ce-
sedini gömemi-
yor muyum?» 
dedi ve arkasın-
dan ettiğine 
pişman olanlar-
dan oldu. 

göstermek için top-
rağı eşen bir karga 
gönderince "Yazık-
lar olsun banal Şu 
karga kadar olup 
da kardeşimin ce-
sedini örtmekten 
de mi âciz kal-
dım?!" dedi, ettiği-
ne pişmanlık eden-
lerden oldu. 

gömeceğini 
göstermek 
için, ona yeri 
eşeleyen bir 
karga göster-
di. Yazıklar ol-
sun bana, bu 
karga gibi bile 
olmaktna aciz 
kaldım da 
kardeşimin 
ölüsünü örte-
medim, dedi. 
Pişmanlık du-
yanlardan ol-
du. 

nasıl gizleyebile-
ceğini ona göster-
sin diye toprağı 
eşeleyen bir karga 
gönderdi. (Bunu 
gören Kabil,) Ey-
vah diye haykırdı, 
Yazıklar olsun ba-
na! Ben, bu karga-
nın yaptığını yap-
mayacak kadar ve 
kardeşimin cesedi-
nin çıplaklığını giz-
leyemeyecek kadar 
aciz miyim? Ve 
bunun üzerine vic-
dan azabı ile çar-
pıldı. 

5. 
32 .. أ ْجلِِ..ِمنِْ =sebeple     ِِلك     işte..bu=ذ َٰ

ت ْبن ا ب نِي..ع ل ىَِٰ    yazdık=ك  =oğullarına    

ائِيلِ إِْسرِ  =İsrail    ِ أ نَه=şöyle    ِْن     kim=م 

    bir..canı=ن ْفًسا    öldürürse=ق ت لِ 

    olmaksızın=بِغ ْيرِِ

ِ     ya..da=أ وِْ    bir..cana..karşılık=ن ْفس 

    bozgunculuğa..karşı=ف س ادِ 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ا أ نَم      öldürmüş=ق ت لِ     sanki..gibidir=ف ك 

ِميعًا    insanları=النَاسِ      bütün=ج 

نِْ م      onu..yaşatırsa=أ ْحي اه ا    kim..de=و 

ا أ نَم      yaşatmış=أ ْحي ا    gibi..olur=ف ك 

ِميعًاِ     insanları=النَاسِ      bütün=ج 

ل ق دِْ     andolsun=و 

مِْ تْه  اء      onlara..getirdiler=ج 

س ل ن ا     elçilerimiz=ر 

    ama=ث مَِ    açık..deliller=بِاْلب ي ِن اتِِ

ثِيًرا    muhakkak=إِنَِ     çoğu=ك 

مِْ     sonra..da=ب ْعد ِ    onlardan=ِمْنه 

ِلكِ      bundan=ذ َٰ

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ْسِرف ونِ   israf..etmektedirler=ل م 

Bunun için İsrai-
loğullarına ki-
tabda bildirmiştik 
ki: Kim kısas ge-
rekmeksizin ve-
ya yeryüzünde 
fesad işlemeksi-
zin bir kimseyi 
öldürürse, bütün 
insanları öldür-
müş gibi olur. 
Kim de onu kur-
tarırsa, bütün in-
sanları kurtarmış 
gibi olur. Andol-
sun ki onlara 
Peygamberleri-
miz mucizeler 
getirdiler, sonra 
buna rağmen, 
onların çoğu 
yeryüzünde taş-
kınlık edenler 
oldu. 

İşte bunun için 
Benî İsrail'e bildirdi 
ki: "Her kim bir 
adamı -o adam 
başka birini öldür-
düğü, yahut yeryü-
zünde fesad çıkar-
dığı için olmaksı-
zın- öldürürse (her 
kim, başkasını öl-
dürmemiş yahut 
yeryüzünde fesat 
çıkarmamış bir 
adamı öldürürse) 
bütün insanları öl-
dürmüş gibi olur. 
Kim de bir adamın 
hayatını kurtarırsa 
bütün insanların 
hayatını kurtarmış 
gibi olur." Başkaca 
peygamberlerimiz 
kendilerine açık 
burhanlar getirmiş-
ken içlerinden ço-
ğu onun arkasın-
dan yine azgınlık 
edip duruyorlar.  

Bundan dolayı 
İsrailoğulları-
nın üzerine 
yazdık ki: Her 
kim, bir nefsi 
bir nefse veya 
yeryüzünde 
bozgunculuğa 
karşılık olma-
dan öldürürse, 
bütün insanla-
rı öldürmüş 
gibi olur. Kim 
de, onu diri bı-
rakırsa sanki 
bütün insanla-
rı diriltmiş gi-
bidir. Andol-
sun ki; onlara, 
peygamberle-
rimiz apaçık 
delillerle geldi-
ler. Bundan 
sonra da on-
lardan bir ço-
ğu gerçekten 
taşkınlık eden-
lerdir. 

Bu yüzden Biz İs-
railoğullarına bil-
dirdik ki, -cinayetin 
ve yeryüzünde fe-
sadı yayma(nın 
cezası) olarak iş-
lenmesi dışında- 
eğer bir kimse bir 
insanı öldürürse 
bütün insanlığı öl-
dürmüş gibidir; ve 
bir kimse bir hayat 
kurtarırsa bütün in-
sanlığı kurtarmış 
gibi olur. Gerçek-
ten elçilerimiz, on-
lara hakikatin bü-
tün delilleri ile gel-
diler: ama, buna 
rağmen, onların 
çoğu yeryüzünde 
her çeşitli aşırılığa 
meyletmeye de-
vam etti. 

5. 
ا,, 33 اءِ     şüphesiz=إِنَم  ز      cezası=ج 

اِرب ونِ ,,الَِذينِ  ي ح  =savaşanların    

س ول ه ِ    Allah=اّلَل ِ ر      ve,,elçisiyle=و 

ي ْسع ْونِ      ve,,çalışanların=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

س ادًاف ِ =bozgunculuk,,yapmağa    

ي ق تَل وا,,أ نِْ =öldürülmeleri    ِْأ و=veya    

لَب وا     yada=أ وِْ    asılmaları=ي ص 

    ellerinin=أ ْيِديِهمِْ    kesilmesi=ت ق َطعِ 

مِْ ل ه  أ ْرج      ve,,ayaklarının=و 

فِ ,,ِمنِْ ِخَل  =çapraz    ِْأ و=veya    

    sürülmeleridir=ي ْنف ْوا

اْْل ْرِض ِ,,ِمنِ  =bulundukları,,yerden    

ِلكِ  مِْ    bu=ذ َٰ     onlar,,için=ل ه 

    bir,,rezilliktir=ِخْزيِ 

الدُّْني اِ ,,فِي =dünyada    

مِْ ل ه      onlara,,vardır=و 

ةِِ,,فِي اْْلِخر  =Âhirette,,ise    

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ 

Allah´a ve pey-
gambere savaş 
açanların ve 
yeryüzünde kar-
gaşa çıkaranla-
rın cezaları ya 
öldürmeleri ya 
idam etmeleri ya 
sağlı-sollu birer 
el ve ayaklarının 
kesilmesi ya da 
yaşadıkları yer-
lerden sürülme-
leridir. Bu onların 
dünyadaki peri-
şanlıklarıdır. Ahi-
rette ise, kendi-
lerini ağır bir 
azap beklemek-
tedir. 

Hem Allah ile, hem 
O'nun peygamberi 
ile harbeden ve 
yeryüzünü fesada 
vermeye uğraşan-
ların (yeryüzünde 
fesad çıkarmaya 
uğraşanların) ce-
zası öldürülmele-
rinden, yahut asıl-
malarından, yahut 
elleriyle ayakları-
nın çapraz kesil-
mesinden, yahut 
kendilerinin diyar 
diyar sürülmelerin-
den başka bir şey 
olmaz. Bu onların 
dünyada çekecek-
leri zillet, âhirette 
kendileri için büyük 
azap var.  

Allah ve Rasu-
lü ile savaşan-
ların ve yeryü-
zünde fesada 
koşanların ce-
zası; ancak 
öldürülmek, 
asılmak, çap-
razvari el ve 
ayakları ke-
silmek veya 
yerlerinden 
sürülmektir. 
Bu, onlara 
dünyada 
rüzvaylıktır. 
Onlara ahiret-
te de büyük 
bir azab var-
dır. 

Allaha ve Elçisine 
karşı savaş açanla-
rın ve yeryüzünde 
fesadı yaymaya 
çalışanların büyük 
kısmının öldürül-
meleri veya asıl-
maları veya dönek-
likleri yüzünden 
büyük kısmının el-
lerinin ve ayakları-
nın kesilmesi yahut 
yeryüzünden (ta-
mamiyle) sürülme-
leri, yalnızca bir 
karşılıktan ibarettir: 
İşte bu, onların bu 
dünyada uğradıkla-
rı zillettir. Öteki 
dünyada ise (daha) 
korkunç bir azap 
bekler onları, 

5. 
ت اب وا..الَِذينِ     hariç=إِلَِ.. 34 =tevbe..edenler    

ق ْبلِِ..ِمنِْ =önce    

وا..أ نِْ ت ْقِدر  =ele..geçirmenizden    

ل ْيِهْمِ  وا    onları=ع      bilin..ki=ف اْعل م 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak=أ نَِ

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Yalnız bunların 
içinde tarafınız-
dan yakalanma-
dan önce tevbe 
edenler olursa 
biliniz ki Allah af-
fedicidir ve mer-
hametlidir. 

Ancak o kimseler 
ki, elinize geçir-
mezden evvel tev-
be ederler. Allah'ın 
gufranına had, 
rahmetine pâyân 
olmadığını bilin. 

Yalnız kendi-
lerine gücünüz 
yetmeden ön-
ce tevbe 
edenler müs-
tesnadır. Bili-
niz ki, Allah; 
Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

ancak (ey mümin-
ler,) siz onlardan 
daha güçlü hale 
gelmeden önce 
tevbe edenler ha-
riç: çünkü, bilmeli-
siniz ki Allah çok 
bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. 

5. 
35 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا

اْبت غ وا     O’na=إِل ْيهِِ    arayın=و 

ِسيل ة ِ     yol=اْلو 

اِهد وا ج      ve,,cihad,,edin=و 

س بِيِلهِِ,,فِي =O’nun,,yolunda    

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ

ونِ ت ْفِلحِ  =kurtuluşa,,erersiniz 

Ey müminler, Al-
lah´tan korku-
nuz, sizi ona ya-
kınlaştırabilecek 
her yolu arayı-
nız, onun yolun-
da cihad ediniz 
ki, kurtuluşa ere-
siniz. 

Ey iman edenler! 
Allah'tan korkun, 
O'na yaklaştıracak 
tâatleri araştırın ve 
O'nun yolunda 
mücahede (cihad) 
edin ki felâha ere-
bilesiniz.  

Ey iman eden-
ler; Allah´tan 
korkun ve 
O´na yaklaş-
mak için vesile 
arayın. O´nun 
yolunda cihad 
edin ki, felaha 
eresiniz. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allaha kar-
şı sorumluluğunu-
zun bilincinde olun, 
Ona daha yakın 
olmaya çalışın ve 
Allah yolunda gay-
ret gösterin ki mut-
luluğa erişebilesi-
niz. 

5. 
    şüphesiz=إِنَِ.. 36

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

مِْ    eğer=ل ْوأ نَأ نَِ ا..ل ه  م  =olanların    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ِميعًا     hepsi=ج 

ِمثْل ه ِ     ve..onun..bir..katı..daha=و 

ع ه ِ     kendilerinin..olsa..da=م 

Kafirlere gelince 
eğer yeryüzünün 
tüm varlıkları bir 
kat fazlası ile bir-
likte kendilerinin 
olsa da bu ser-
vetlerini kıyamet 
gününün aza-
bından kurtul-
mak için fidye 
olarak verseler 
bu fidyeleri kabul 
edilmez. Onları 
acıklı bir azap 
beklemektedir. 

Allah'ı tanımayan-
lar bilsinler ki kı-
yamet gününün 
azâbına karşı fidye 
olarak vermek üze-
re yeryüzünde ne 
varsa daha bir o 
kadarıyla beraber 
kendilerinin olsaydı 
yine kabul edil-
mezdi. Dayanılmaz 
bir azap onları 
bekliyor. 

Muhakkak ki 
yeryüzündeki 
bütün şeyler 
ve onların bir 
katı daha ka-
firlerin olsa da 
kıyamet gü-
nünün aza-
bından kur-
tulmak için 
onu fidye ola-
rak verseler; 
onlardan ka-
bul olunmaz 
ve onlara elim 

Şüphe yok ki, haki-
kati inkara şart-
lanmış olanlar, Kı-
yamet Günündeki 
azaptan kurtulmak 
için yeryüzündeki 
her şeyi ve hatta iki 
kat fazlasını fidye 
olarak teklif etseler 
de kabul ettiremez-
ler; çünkü şiddetli 
bir azap bekler on-
ları. 
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    onu=بِهِِ    fidye..verseler=ِلي ْفت د وا

ع ذ ابِِ..ِمنِْ =azabına..karşılık    

ةِِ    gününün=ي ْومِِ     kıyamet=اْلِقي ام 

ا ت ق ب ِلِ ..م  =kabul..edilmez    

ْمِ      kendilerinden=ِمْنه 

مِْ ل ه      onlar..için..vardır=و 

 acı=أ ِليمِ     bir..azab=ع ذ ابِ 

bir azab var-
dır. 

5. 
37 ,,     isterler=ي ِريد ونِ 

وا,,أ نِْ ج  ي ْخر  =çıkmak    

النَارِِ,,ِمنِ  =ateşten    ا م      değillerdir=و 

اِرِجينِ     onlar=ه مِْ     çıkacak=بِخ 

اِ  مِْ    oradan=ِمْنه  ل ه      onlar,,için,,vardır=و 

ِقيمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ   sürekli=م 

Onlar cehen-
nemden çıkmak 
isteyecekler, fa-
kat kesinlikle dı-
şarı çıkamaya-
caklardır. Onlar 
için sürekli azap 
vardır. 

Ateşten çıkmak is-
teyecekler, halbuki 
çıkacak değiller. 
Kendileri için bo-
yuna gidecek bir 
azap var.  

Ateşten çık-
mak isterler, 
ama oradan 
çıkacak değil-
lerdir. Ve onlar 
için sürekli bir 
azab vardır. 

Onlar ateşten kur-
tulmak isterler, 
ama kurtulamazlar; 
uzun sürecek bir 
azap bekler onları. 

5. 
38 .. الَساِرقِ      hırsızlık..eden..erkeğin=و 

الَساِرق ة ِ     ve..hırsızlık..eden..kadının=و 

ا    kesin=ف اْقط ع وا     ellerini=أ ْيِدي ه م 

اءًِ ز  ا    bir..ceza..olarak=ج      karşılık=بِم 

ب ا     ibret..verici=ن ك الًِ    yaptıklarına=ك س 

اّلَلِِ ..ِمنِ  =Allah’tan    ِ اّلَل     Allah=و 

    daima..üstündür=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Erkek ve kadın 
hırsızların ellerini 
kesiniz. Bu onla-
rın suçlarına 
karşılık Allah ta-
rafından belir-
lenmiş caydırıcı 
bir cezadır. Hiç 
kuşkusuz Allah 
üstün iradeli ve 
hikmet sahibidir. 

Hırsızlık eden er-
keğin de hırsızlık 
eden kadının da 
(gerek hırsızlık 
eden erkeğin, ge-
rek hırsızlık eden 
kadının) kazandık-
ları vebalin cezası 
olarak Allah tara-
fından kendilerine 
ukûbet olmak üze-
re ellerini kesin. Al-
lah azîzdir, hakîm-
dir.  

Hırsız erkek 
ve hırsız kadı-
nın yaptıkları-
na karşılık Al-
lah tarafından 
bir ceza ola-
rak; ellerini 
kesin. Ve Al-
lah; Aziz´dir, 
Hakim´dir. 

Hırsızlık eden er-
keğe ve hırsızlık 
eden kadına gelin-
ce, işlemiş oldukla-
rı fiillere karşılık, 
Allahtan (gelen) 
caydırıcı bir müey-
yide olarak her iki-
sinin ellerini kesin: 
zira Allah kudretli-
dir, hikmet sahibi-
dir. 

5. 
نِْ,, 39     tevbe,,eder=ت ابِ     kim=ف م 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    

    yaptığı,,haksızlıktan=ظ ْلِمهِِ

أ ْصل حِ      şüphesiz=ف إِنَِ    ve,,uslanırsa=و 

    tevbesini,,kabul,,eder=ي ت وبِ     Allah=اّلَل ِ

ل ْيِهِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    onun=ع 

ِحيمِ     bağışlayan=غ ف ورِ   acıyandır=ر 

Fakat işlediği zu-
lümden sonra 
tevbe edip islah 
olan kimse bilsin 
ki, Allah onun 
tevbesini kabul 
eder. Hiç şüphe-
siz Allah affedi-
cidir ve merha-
metlidir. 

Kim işlediği zul-
mün arkasından 
tevbe ederek 
salâha dönerse, 
Allah elbet onun 
suçunu bağışlar. 
Allah'ın gufranına 
had, rahmetine ni-
hayet olmadığında 
şüphe yok. 

Kim de zul-
mettikten son-
ra tevbe eder, 
düzelirse; mu-
hakkak ki Al-
lah, onun tev-
besini kabul 
eder. Gerçek-
ten Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Bu suçu işledikten 
sonra tevbe edip 
kendisini ıslah 
edene gelince, 
kuşkusuz Allah 
onun tevbesini ka-
bul eder: Allah çok 
bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. 

5. 
40 .. ت ْعل مِْ..أ ل مِْ =bilmez..misin..ki    َِأ ن=şüphesiz    

ْلكِ     aittir=ل ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ     mülkü=م 

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ بِ     ve..yerin=و      azabeder=ي ع ذ ِ

نِْ     dilediği=ي ش اءِ     kimseye=م 

ي ْغِفرِ  نِْ    bağışlar=و      kimseyi=ِلم 

ء ِ ي ش ا =dilediği    ِ اّلَل     Allah=و 

ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her     ِش ْيء=şeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Göklerin ve yer-
yüzünün ege-
menliğinin Al-
lah´ın tekelinde 
olduğunu bilmi-
yor musun? O 
dilediğini azaba 
çarptırır ve dile-
diğini affeder. 
Hiç şüphesiz Al-
lah´ın gücü her-
şeye yeter. 

Allah'ı bilmez misin 
ki göklerin mülkü 
de O'nun, yerlerin 
mülkü de O'nun 
(Bilmez misin Allah 
öyle Allah'tır ki 
göklerin mülkü de 
O'nun, yerlerin 
mülkü de O'nun). 
Dilediğini azâba 
çeker, dilediğinin 
günahından geçer. 
Allah herşeye 
kâdir. 

Bilmez misin 
ki, göklerin ve 
yeryüzünün 
mülkü Al-
lah´ındır. Dile-
diğine azab 
eder, dilediğini 
bağışlar. Ve 
Allah; her şe-
ye Kadir´dir. 

Bilmez misin ki 
göklerin ve yerin 
hükümranlığı Alla-
hındır? O, dilediğini 
cezalandırır, dile-
diğini bağışlar: Zira 
Allah her şeye ka-
dirdir. 

5. 
41 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِالَرس ول=Elçi    

ْنكِ ,,لِ  ي ْحز  =seni,,üzmesin    

ي س اِرع ونِ ,,الَِذينِ  =yarış,,edenler    

اْلك ْفرِِ,,فِي =küfürde    

ق ال وا,,الَِذينِ ,,ِمنِ  =dedikleri,,halde    

نَا اِهِهمِْ    inandık=آم      ağızlarıyla=بِأ ْفو 

ل مِْ ْؤِمنِْت ِ,,و  =inanmamış,,olanlar    

ْمِ      kalbleri=ق ل وب ه 

ِمنِ  ه اد واِ ,,الَِذينِ ,,و  =Yahudiler,,arasınd

a,,da     ِس َماع ون=kulak,,veren,,vardır    

    yalana=ِلْلك ِذبِِ

    kulak,,verenler,,vardır=س َماع ونِ 

ِرينِ     bir,,kavme=ِلق ْومِ      başka=آخ 

ت وك ِ ي أِْ,,ل مِْ =sana,,gelmemiş,,olan    

ف ونِ  ر ِ     onlar,,kaydırırlar=ي ح 

ِلمِ  ب ْعدِِ,,ِمنِْ    kelimeleri=اْلك  =bazısının    

اِضِعِهِ  و      yerlerinden=م 

    eğer=إِنِْ    derler=ي ق ول ونِ 

ذ ا    size,,verilirse=أ وتِيت مِْ     bu=ه َٰ

ذ وه ِ إِنِْ    alın=ف خ      eğer=و 

ت ْؤت ْوه ِ,,مِْل ِ =bu,,verilmezse    

واِ  نِْ    sakının=ف اْحذ ر  م      birini=و 

    Allah=اّلَل ِ    isterse=ي ِردِِ

    şaşırtmak=فِتْن ت ه ِ

ت ْمِلكِ ,,ف ل نِْ =sen,,yapamazsın    

    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ِمنِ     onun,,için=ل ه ِ

ْيئًاِ  ئِكِ     hiçbir,,şey=ش      onlar=أ ول َٰ

ي ِردِِ,,ل مِْ,,الَِذينِ  =istemedikleridir    

رِ ,,أ نِْ    Allah’ın=اّلَل ِ ي ط ه ِ =temizlemek    

ْمِ  مِْ    kalblerini=ق ل وب ه      onlar,,için,,vardır=ل ه 

الدُّْني ا,,فِي =dünyada     ِ ِخْزي=rezillik    

مِْ ل ه      ve,,yine,,onlar,,için,,vardır=و 

ةِِاْْلِ,,فِي ِخر  =ahirette,,de    

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ 

Ey peygamber, 
kalpleri iman et-
mediği halde 
ağızdan «inan-
dık» diyenler ile 
yahudilerden 
oluşmuş küfür 
yarışçılarının tu-
tumu seni üzme-
sin. Bunlar körü 
körüne yalana 
kanarlar ve se-
nin karşına çık-
mayan bir gru-
bun sözlerini tu-
tarlar. Onlar da 
kelimelerin an-
lamlarını çarpı-
tan ve «size şöy-
le bir fetva veri-
lerse ona uyun, 
eğer başka bir 
fetva verilirse 
ona kulak asma-
yın» diyen kim-
selerdir. Eğer Al-
lah birini saptır-
mayı dilerse sen 
Allah´a karşı 
onun için hiç bir 
şey yapamazsın. 
İşte bunlar, Allah 
kalplerini arıtma-
yı dilememiştir. 
Onlar için dün-
yada perişanlık 
vardır, ahirette 
de onları ağır bir 
azap beklemek-
tedir. 

Ey Peygamber! 
Ağızlarıyla "İnan-
dık" diyen, bununla 
beraber kalpleri 
inanmayan kimse-
lerden bir kısmı ki 
fırsat bulunca küfre 
koşarlar, sakın se-
ni mahzun etme-
sinler. Bir de Ya-
hudilerden öyleleri 
var ki yalana kulak 
veriyorlar, yalnız-
casenin yanına 
gelmeyen diğer bir 
cemaatin yalanla-
rına kulak veriyor-
lar (bir de Yahudi-
lerden ki onlar yal-
nız yalana kulak 
veriyorlar / Onlar 
seni sırf yalan söy-
lemek, sırf senin 
ağzından yalan 
uydurmak için din-
liyorlar; gidip kan-
dıracakları o senin 
yanına gelmeyen 
diğer bir cemaat 
için dinliyorlar). 
Yerleri belli iken 
kelimeleri sonra-
dan oynatıyorlar. 
"Allah'ın hükmü si-
ze bu şekilde bildi-
rilirse kabul edin, 
bildirilmezse kabu-
lünden sakının" di-
yorlar. Allah kimin 
dalâlini dilerse yâ 
Muhammed, sen 
onun hesabına Al-
lah'ın elinden ebe-
diyen bir şey kurta-
ramazsın. Onlara 
dünyada zillet var, 
onlara âhirette bü-
yük azap var. 

Ey peygam-
ber; ağızlarıy-
la inandık de-
dikleri halde 
kalbleriyle 
inanmayan-
lardan, yahudi 
olanlardan, 
yalan kulak 
verenler ve 
sana gelme-
yen başka bir 
kavmin sözü-
nü dnleyen-
lerden küfre 
koşanlar, sen, 
üzmesin. Söz-
lerin yerlerini 
değiştirirler 
de; size bu ve-
rilirse alın, ve-
rilmezse kaçı-
nın, derler. Al-
lah, kimin de 
fitneye düş-
mesini isterse; 
onun için se-
nin Allah´a 
karşı hiçbir 
şeye gücün 
yetmez. İşte 
onlar; Allah´ın 
kalblerini te-
mizlemek is-
temediği kim-
selerdir. Dün-
yada rüsvay-
lık, onlaradır. 
Ve onlar için 
ahirette, bü-
yük bir azab 
vardır. 

Ey Peygamber! 
Hakikati inkarda 
birbirleriyle yarı-
şanlardan dolayı 
üzülme: şu, ağızla-
rıyla Biz inanıyo-
ruz! diyen, halbuki 
kalben inanmayan-
lardan ve her türlü 
yalanı can kulağıy-
la dinleyen ve (ay-
dınlanmak için) sa-
na gelmek yerine 
başka insanlara 
kulak veren Yahu-
dilerden. Onlar, 
(vahyedilen) sözleri 
asıl bağlamların-
dan kopararak an-
lamlarını çarpıtırlar 
ve Eğer size şöyle 
şöyle (bir öğreti) 
verilirse onu kabul 
edin; ama veril-
mezse uzak durun! 
derler. (Onlara ba-
kıp üzülme,) çünkü 
Allah, bir kişinin kö-
tülüğe meyletmesi-
ni dilemişse Allahın 
onun hakkındaki 
iradesine hiçbir şe-
kilde mani olamaz-
sın. İşte onlar kalp-
lerini Allahın temiz-
lemek istemedikle-
ridir. Onları bu 
dünyada zillet, öte-
ki dünyada da kor-
kunç bir azap bek-
ler; 

5. 
42 ..     kulak..verirler=س َماع ونِ 

    yerler=أ َكال ونِ     yalana=ِلْلك ِذبِِ

    eğer=ف إِنِْ    haram=ِللسُّْحِتِ 

اء وكِ      sana..gelirlerse=ج 

Onlar körü körü-
ne yalana kanar-
lar ve ısrarla ha-
ram yerler. Eğer 
sana gelirlerse 
istersen arala-
rında hüküm ver, 
istersen kendile-

Yalanı boyuna din-
ler, haramı boyuna 
yerler. Yâ Mu-
hammed, sana ge-
lirlerse ister arala-
rında hüküm verir, 
ister kendilerinden 
başını çevirirsin. 

Yalan kulak 
verici, haramı 
yiyicidirler. 
Sana gelirler-
se; ister arala-
rında hükmet, 
ister onlardan 
yüz çevir. 

onlar, her türlü ya-
lanı can kulağıyla 
dinleyenler, kötü 
olan her şeyi aç 
gözlülükle yutan-
lardır! Öyleyse (bir 
karar vermen için) 
sana gelirlerse is-
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    aralarında=ب ْين ه مِْ    hüküm..ver=ف اْحك مِْ

    yüz..çevir=أ ْعِرضِْ    yada=أ وِْ

ْمِ  ْنه  إِنِْ    onlardan=ع      eğer=و 

    yüz..çevirirsen=ت ْعِرضِْ

مِْ     onlardan=ع ْنه 

وكِ ..ف ل نِْ ي ض رُّ =sana..zarar..veremezler    

ْيئًاِ  إِنِْ    hiçbir=ش      ve..eğer=و 

ك ْمتِ      hüküm..verirsen=ح 

    aralarında=ب ْين ه مِْ    hüküm..ver=ف اْحك مِْ

    şüphesiz=إِنَِ    adaletle=بِاْلِقْسِطِ 

ِحبُِّي ِ    Allah=اّلَل ِ =sever    

ْقِسِطينِ   adalet..yapanları=اْلم 

rine yüz çevir. 
Eğer onlara yüz 
çevirirsen sana 
hiç bir zarar do-
kunduramazlar. 
Eğer aralarında 
hüküm verirsen 
adalet uyarınca 
hüküm ver. Çün-
kü Allah adalete 
bağlı olanları 
sever. 

Eğer başını çevi-
rirsen bil ki ebedi-
yen sana bir ziyan 
dokunduramazlar. 
Yok hüküm vere-
ceksen aralarında 
adl ile hüküm ver 
ki Allah adalet 
edenlerden hoşnut 
olur. 

Eğer onlardan 
yüz çevirirsen; 
sana hiçbir za-
rar veremez-
ler. Şayet 
hükmedersen 
de; aralarında 
adaletle hük-
met. Çünkü 
Allah; adil 
olanları sever. 

ter onlar arasında 
karar verirsin, ister 
kendi hallerine bı-
rakırsın: Çünkü 
eğer onları kendi 
hallerine bırakırsan 
sana hiçbir şekilde 
zarar veremezler. 
Ama eğer bir karar 
verirsen, onlar ara-
sında adaletle ka-
rar ver: Allah adil 
davrananları bilir. 

5. 
43 ,, ك ْيفِ      nasıl=و 

ون كِ  م  ك ِ     seni,,hakem,,yapıyorlar=ي ح 

ِعْند ه مِ      yanlarında,,dururken=و 

اة ِ ا    Tevrat=التَْور      içinde=فِيه 

ْكمِ      Allah’ın=اّلَلِِ    hükmü,,bulunan=ح 

لَْونِ     sonra=ث مَِ     dönüyorlar=ي ت و 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra,,da     ِ ِلك     ondan=ذ َٰ

ا م  ئِكِ ,,و  أ ول َٰ =onlar,,değillerdir    

ْؤِمنِينِ   inanıcı=بِاْلم 

Onlar Allah´ın 
hükmünü içeren 
Tevrat ellerin-
deyken niçin se-
nin hakemliğine 
başvuruyorlar ve 
sonra da verdi-
ğin hükme yan 
çiziyorlar? Onlar 
kesinlikle iman-
sızdırlar. 

İçinde Allah'ın 
hükmünü taşıyan 
Tevrat ellerinde 
dururken bunlar 
seni ne diye ha-
kem kılıyorlar? 
Sonra da verdiğin 
hükmün arkasın-
dan ne diye öbür 
tarafa dönüyorlar? 
Bunlar iman eden 
takımdan değiller. 

Nasıl seni ha-
kem tayin edi-
yorlar? Halbu-
ki Tevrat yan-
larındadır. 
Onda Allah´ın 
hükmü vardır. 
Hem bundan 
sonra yüz çe-
virirler. Onlar 
inanıcı değil-
lerdir. 

Onlar Allahın buy-
ruklarını ihtiva 
eden Tevrata sahip 
oldukları halde na-
sıl senden bir hü-
küm vermeni ister-
ler ve ondan sonra 
da (senin verdiğin 
hükümden) yüz 
çevirirler? O halde 
böyleleri (gerçek) 
müminler değildir. 

5. 
ْلن ا    gerçekten=إِنَا.. 44     biz..indirdik=أ ْنز 

اة ِ ا    Tevrat’ı=التَْور      onda..vardır=فِيه 

ن ور ِ     yol..gösterme=ه دًى     ve..nur=و 

ابِهِ     hüküm..verirlerdi=ي ْحك مِ  =onunla    

    peygamberler=النَبِيُّونِ 

وا..الَِذينِ  أ ْسل م  =İslam..olmuş    

ه اد وا..ِللَِذينِ  =Yahudilere    

الَربَانِيُّونِ      Rabbaniler=و 

اْْل ْحب ارِ      ve..alimler..de=و 

ا اْست ْحِفظ وا..بِم  =korumakla..görevlendiri

ldiklerinden    ِِْكت ابِِ..ِمن =Kitabını    

ك ان وا    Allah’ın=اّلَلِِ     idiler=و 

ل ْيهِِ د اء ِ     onun..üzerine=ع      şahit=ش ه 

ِ ا..ف َل  ت ْخش و  =korkmayın    

    insanlardan=النَاسِ 

اْخش ْونِِ     benden..korkun=و 

لِ  وا..و  ت ْشت ر  =ve..satmayın    

    benim..ayetlerimi=بِآي اتِي

نًا نِْ    az=ق ِليًَلِ     bir..paraya=ث م  م      kim=و 

ي ْحك مِْ..ل مِْ =hükmetmezse    

ا لِ ..بِم  أ ْنز  =indirdiği..ile    ِ اّلَل=Allah’ın    

ئِكِ      onlardır=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ   kâfirler=اْلك افِر 

Doğrusu biz yol 
gösterici ve nur-
landırıcı olarak 
Tevrat’ı indirdik. 
Kendisini Allah’a 
teslim etmiş 
Peygamberler, 
yahudilere onun-
la hükmederler-
di. Alimler ve fa-
kihler de Allah’ın 
kitabını hıfza 
memur oldukları 
için yine hüküm-
lerini onunla ve-
rirlerdi. Hepsi de 
Tevrat’a şahitti-
ler. İnsanlardan 
korkmayın, ben-
den korkun, 
ayetlerimi hiç bir 
değerle değiş-
tirmeyin; Allah’ın 
indirdiği ile hük-
metmeyenler, iş-
te onlar kafirler-
dir. 

Bizler içinde hida-
yet olan, nur olan 
Tevrat'ı indirdik. 
Allah'ın birliğine 
boyun eğen pey-
gamberler Yahudi-
ler arasında onun-
la hükmettikleri gi-
bi, zâhidleriyle 
âlimleri de Kitabul-
lah'ın masûniyeti 
kendilerine emanet 
edilmiş, kendileri 
de bu masuniyetin 
nigehbânı bulun-
muş olmak dolayı-
sıyla onunla hük-
mederler. Ey hük-
medenler! Sizler 
insanlardan kork-
mayın, Benden 
korkun. Benim 
ahkâmımı bildiren 
âyetlerimi sefil bir 
menfaate satmayın 
(değişmeyin / feda 
etmeyin). Kimler 
Allah'ın indirdiği 
ahkâm ile hük-
metmezlerse kâfir 
işte onlar.  

Doğrusu Tev-
rat´ı Biz indir-
dik. Onda hi-
dayet ve nur 
vardır. Kendi-
lerini Allah´a 
teslim etmiş 
peygamberler, 
yahudi olanla-
ra onunla, 
Rabb´a kul 
olanlarla bil-
ginler de Al-
lah´ın kitabın-
dan elde mah-
fuz kalanla 
hükmederler-
di. Ve ona şa-
hid idiler. İn-
sanlardan 
korkmayın da 
Ben´den kor-
kun. Ve ayet-
lerimi az bir 
değerle değiş-
tirmeyin. Kim 
de Allah´In in-
dirdiğiyle 
hükmetmezse, 
işte onlar, ka-
firlerin kendile-
ridir. 

Şüphe yok ki, için-
de rehberlik ve ay-
dınlık bulunan Tev-
ratı indiren Biziz. 
Kendilerini Allaha 
teslim eden pey-
gamberler, ona da-
yanarak yahudi iti-
kadına uyanlar 
arasında hüküm 
verirlerdi; (eski) din 
adamları ve ha-
hamları da öyle 
yaptılar, çünkü Al-
lahın kelamının bir 
kısmı onların hi-
mayesine emanet 
edilmişti; ve hepsi 
onun doğruluğuna 
şahitlik yaptılar. Bu 
nedenle, (ey İsrai-
loğulları,) insanlar-
dan korku duyma-
yın , yalnız Benden 
korkun; ve Benim 
mesajlarımı önem-
siz bir kazanç kar-
şılığı değiştirmeyin: 
Çünkü Allahın in-
dirdiklerine göre 
hüküm vermeyen-
ler, gerçekten ha-
kikati inkar eden-
lerdir! 

5. 
ت ْبن ا,, 45 ك  ل ْيِهمِْ    yazdık=و      onlara=ع 

ا     muhakkak=أ نَِ    onda=فِيه 

    can=بِالنَْفِسِ    cana=النَْفسِ 

اْلع ْينِ      göz=بِاْلع ْينِِ    göze=و 

اْْل ِ ْنفِ و  =buruna    ِِبِاْْل ْنف=burun    

اْْل ذ نِ      kulak=بِاْْل ذ نِِ    kulağa=و 

نَِ الس ِ ن ِِ    dişe=و      diş=بِالس ِ

وحِ  ر  اْلج      ve,,yaralara=و 

نِْ    kısas=قِص اص  ِ     kim=ف م 

دَقِ  وِ     bunu=بِهِِ    bağışlarsa=ت ص      o=ف ه 

ة ِ     keffaret,,olur=ك فَار 
    kendisi,,için=ل ه ِ 

نِْ م  ي ْحك مِْ,,ل مِْ    ve,,kim=و  =hükmetmezse    

ا لِ ,,بِم  أ ْنز  =indirdiğiyle    ِ اّلَل=Allah’ın    

ئِكِ      onlardır=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ   zalimler=الَظاِلم 

Tevrat´ta, yahu-
dilere yazılı ola-
rak bildirdik ki, 
canın karşılığı 
can, gözün kar-
şılığı göz, bur-
nun karşılığı bu-
run, kulağın kar-
şılığı kulak, dişin 
karşılığı diştir ve 
yaralamalarda 
da karşılıklılık 
(kısas) ilkesi ge-
çerlidir. Kim kı-
sas hakkını ba-
ğışlarsa bu onun 
günahlarına ke-
faret olur. Al-
lah´ın indirdiği 
ayetlere göre 
hüküm verme-
yenler ise zalim-
lerin ta kendileri-
dirler. 

Tevrat'ta kendileri-
ne emrettik: Can 
cana bedel alına-
cak, göz göze be-
del çıkarılacak, bu-
run buruna bedel 
kırılacak, diş dişe 
bedel sökülecek. 
Yaralar da kısas 
edilecek. Kim kı-
sas hakkını bağış-
larsa, bu kendi gü-
nahları için kefaret 
olur (bu canı için 
kefaret olur). Kim-
ler Allah'ın indirdiği 
ahkâm ile hük-
metmezlerse, 
zâlim işte onlar. 

Orada onlara 
yazdık ki: Mu-
hakkak cana 
can, göze göz, 
buruna burun, 
kulağa kulak, 
dişe diştir. Ya-
ralamalara kı-
sas vardır. 
Kim de hak-
kından vazge-
çerse; o, ken-
disi için keffa-
rettir. Kim Al-
lah´ın indirdiği 
ile hükmet-
mezse; işte 
onlar, zalimle-
rin kendileridir. 

Ve onlar için (Tev-
ratta) hükmettik: 
cana can, göze 
göz, dişe diş, kula-
ğa kulak, buruna 
burun ve yaralama-
larda (benzer) bir 
karşılık; ama kim 
hayrı için ondan 
vazgeçerse, bu 
geçmiş günahları-
nın bir kısmına ke-
faret olacaktır. Al-
lahın vahyettiğine 
göre hüküm ver-
meyenler, işte on-
lar zalimlerdir! 

5. 
ق فَْين ا.. 46     gönderdik=و 

آث اِرِهمِْ..ع ل ىَِٰ =onların..ardından    

    oğlu=اْبنِِ    Îsa’yı=بِِعيس ى

ْري مِ      Meryem=م 

قًا د ِ ص      doğrulayıcı..olarak=م 

ا ي د ْيهِِ..ب ْينِ ..ِلم  =yanlarındaki    

اةِِ ..ِمنِ  التَْور  =Tevrat’ı    

آت ْين اه ِ ْنِجيلِ     ve..ona..verdik=و      İncil’i=اْْلِ

    yol..gösterme=ه دًى    içinde=فِيهِِ

ن ورِ      ve..nur..bulunan=و 

قًا د ِ ص  م      doğrulayan=و 

ا ي د ْيهِِ..ب ْينِ ..ِلم  =önündeki    

اةِِ..ِمنِ  التَْور  =Tevrat’ı    

ه دًى     yol..gösterici=و 

ْوِعظ ةًِ م      ve..öğüt..olan=و 

تَِقينِ   korunanlar..için=ِلْلم 

Bu peygamber-
lerin ardından 
kendisinden ön-
ce gelen Tevrat´ı 
onaylayıcı olarak 
Meryemoğlu 
İsa´yı gönderdik; 
O´na doğru yol 
bilgisi ile ışık içe-
ren, önündeki 
Tevrat´ı onayla-
yan, takvalılar 
için yol gösterici 
ve öğüt olan İn-
cil´i verdik. 

Sonra o peygam-
berlerin arkaların-
dan Meryem'in oğ-
lu İsa'yı, önündeki 
Tevrat'ı tasdik edi-
ci (müeyyid) olarak 
gönderdik. Ve ona 
içinde hidayet 
olan, nur olan İn-
cil'i kendisinden 
evvel gelen Tev-
rat'ı teyid etsin, Al-
lah'tan korkanlara 
yol göstersin, ibret 
olsun diye verdik.  

Ve onların 
izinden Mer-
yem oğlu 
İsa´yı, önün-
deki Tevrat´ı 
doğrulayıcı 
olarak gön-
derdik. Ve ona 
İncil´i verdik. 
Onda hidayet 
ve nur vardır. 
Kendinden 
önceki Tev-
rat´ı doğrula-
yıcı, hidayet 
ve müttakiler 
için bir öğüt 
olarak. 

Biz, Meryem oğlu 
İsayı, o (geçmiş 
peygamber)lerin iz-
leri üzerinde Tev-
rattan (o güne) ka-
lanın doğruluğunu 
tasdik edici olarak 
gönderdik. Biz, 
ona, Allaha karşı 
sorumluluk bilinci 
taşıyanlara bir reh-
ber ve bir öğüt ola-
rak Tevrattan (o 
güne) kalanı tasdik 
eden, içinde reh-
berlik ve aydınlık 
bulunan İncili ver-
dik. 
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5. 
ْلي ْحك مِْ,, 47     sahipleri=أ ْهلِ     hükmetsinler=و 

ْنِجيلِِ ا    İncil=اْْلِ لِ ,,بِم  أ ْنز  =indirdiği,,ile    

نِْ    onda=فِيِهِ     Allah’ın=اّلَل ِ م      kim=و 

ي ْحك مِْ,,ل مِْ =hükmetmezse    

ا لِ ,,بِم  أ ْنز  =indirdiğiyle    ِ اّلَل=Allah’ın    

ئِكِ      onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

 yoldan,,çıkmışlardır=اْلف اِسق ونِ 

İncil ümmeti, Al-
lah´ın bu kitapta 
indirdiklerine gö-
re hüküm versin. 
Kim Allah´ın in-
dirdiği ayetlere 
göre hüküm 
vermez ise onlar 
fasıkların, doğru 
yoldan çıkmışla-
rın ta kendileri-
dir. 

Ve dedi[k] ki: İncil 
ehli olanlar Allah'ın 
o Kitabında indir-
diği ahkâm ile 
hükmetsin, kimler 
Allah'ın indirdiği 
ahkâm ile hük-
metmezlerse fâsık 
işte onlar. 

İncil ehli, Al-
lah´ın onda 
indirdikleri ile 
hükmetsinler. 
Kim de Al-
lah´ın indirdiği 
ile hükmet-
mezse; işte 
onlar, fasıkla-
rın kendileri-
dir. 

O halde İncile 
uyanlar, Allahın 
onunla vahyettikleri 
doğrultusunda hü-
küm versinler: Kim 
Allahın indirdiği ile 
hükmetmezse işte 
onlardır gerçek fa-
sıklar! 

5. 
ْلن ا.. 48 أ ْنز      sana..da=إِل ْيكِ     indirdik=و 

ق ِِ    Kitabı=اْلِكت ابِ      gerçekle=بِاْلح 

قًا د ِ ص      doğrulayıcı=م 

ا ي د ْيهِِ..ْينِ ب ِ..ِلم  =kendinden..önceki    

اْلِكت ابِِ..ِمنِ  =Kitabı    

ْيِمنًا ه  م      ve..kollayıp..koruyucu..olarak=و 

ل ْيِهِ      artık..hükmet=ف اْحك مِْ    onu=ع 

    onların..aralarında=ب ْين ه مِْ

ا لِ ..بِم  أ ْنز  =indirdiğiyle     ِ اّلَل=Allah’ın    

لِ  عِْت تَبِِ..و  =ve..uyma    

ه مِْ اء      onların..keyiflerine=أ ْهو 

كِ ..ع َما اء  ج  =sana..gelen    

ِِ ..ِمنِ  ق  اْلح  =gerçekten..ayrılıp    

ع ْلن ا    her..biriniz..için=ِلك ل ِ      belirledik=ج 

    bir..şeri’at=ِشْرع ةًِ    sizden=ِمْنك مِْ

اًجاِ  ِمْنه  ل وِْ    ve..bir..yol=و      ve..eğer=و 

    Allah=اّلَل ِ    isteseydi=ش اءِ 

ع ل ك مِْ     ümmet=أ َمةًِ    hepinizi..yapardı=ل ج 

اِحد ةًِ ِكنِْ    bir..tek=و  ل َٰ     fakat=و 

ك مِْ     sizi..sınamak..istedi=ِلي ْبل و 

ا..فِي ْمِ ..م  آت اك  =size..verdiği..ile    

    öyleyse..koşun=ف اْست بِق وا

اِتِ ا ْير  ْلخ  =hayır..işlerine    

اّلَلِِ..إِل ى =Allah’adır    

ْرِجع ك مِْ ِميعًا    dönüşü=م      hepinizin=ج 

    O..size..haber..verecektir=ف ي ن ب ِئ ك مِْ

ا ك ْنت مِْ..بِم  =olduğunuz..şeyleri    

ت ْخت ِلف ونِ ..فِيهِِ =ayrılığa..düşmüş 

Sana da kendin-
den önceki ki-
tabları tasdik 
edici ve onlara 
şahit olan Hak 
Kur’an’ı indirdik. 
Allah’ın indirdiği 
ile aralarında 
hükmet; gerçek 
olan sana gelmiş 
bulunduğuna gö-
re onların heves-
lerine uyma! Her 
biriniz için bir şe-
riat, bir yol tayin 
ettik; eğer Allah 
dileseydi sizi bir 
tek ümmet ya-
pardı, fakat bu, 
verdikleriyle sizi 
denemesi içindir; 
o halde iyiliklere 
koşun, hepinizin 
dönüşü Al-
lah’adır. O ayrı-
lığa düştüğünüz 
şeyleri size bildi-
recektir. 

Yâ Muhammed! 
Bizler sana bu Ki-
tab'ı hem hak, hem 
kendisinden evvel 
kitap nâmına ne 
inmişse onu mü-
eyyid ve onun üze-
rinde nigehbân 
olarak indirdik. 
Onun için araların-
da Allah'ın indirdiği 
ahkâm ile hükmet. 
Bu sana gelen 
haktan ayrılıp da 
onların arzuları ar-
kasından gitme. Ey 
ümmetler! Her biri-
niz için Bizler bir 
şeriat, bir açık yol 
verdik (tahsis ey-
ledik /gönderdik 
/gösterdik / tayin 
eyledik). Allah di-
leseydi hepinizi tek 
bir ümmet kılardı, 
lâkin sizleri herbiri-
nize gönderdiği şe-
riata göre imtihan 
için böyle takdir 
buyurdu. Öyle ise 
durmayın, hayırlı 
gayelere koşun. 
Hepiniz birden Al-
lah'a döneceksiniz 
de O sizlere ihtilâf 
etmekte olduğunuz 
şeyleri bildirecek. 

Sana da; ken-
dinden önceki 
kitabları doğ-
rulayıcı ve 
üzerlerine şa-
hid olarak bu 
kitabı hak ile 
indirdik. Arala-
rında Allah´ın 
indirdiği ile 
hükmet. Sana 
hak gelmişken 
onların heves-
lerine uyma. 
Sizden her bi-
riniz için bir 
yol, bir şeriat 
kıldık. Şayet 
Allah dilesey-
di; sizi tek bir 
ümmet yapar-
dı. Lakin sizi 
verdiği ile de-
nemek istedi. 
Öyleyse ha-
yırda yarışın. 
Hepinizin dö-
nüşü Allah´a 
dır. Size ayrı-
lığa düştüğü-
nüz şeyleri 
bildirecektir. 

Ve sana, (ey Pey-
gamber), hakikati 
ortaya koyan bu 
ilahi kelamı, geç-
miş vahiylerden 
(bu güne) kalanı 
tasdik edici ve için-
de hangi doğruların 
bulunduğunu belir-
leyici olarak indir-
dik. Öyleyse, (ey 
Peygamber,) geç-
miş vahyin izleyici-
leri arasında Alla-
hın indirdiklerine 
uygun olarak hü-
küm ver, ve sana 
gelmiş olan hakika-
ti terk ederek onla-
rın mesnetsiz gö-
rüşlerine uyma. 
Biz, her biriniz için 
(farklı) bir sistem 
ve (farklı) bir hayat 
tarzı belirledik. 
Eğer Allah dilesey-
di, hepinizi tek bir 
topluluk yapardı: 
ama indirdikleri 
aracılığıyla sizi sı-
namak için (başka 
türlü diledi). O hal-
de hayırlı işlerde 
yarışın! Hepinizin 
dönüşü Allahadır; o 
zaman Allah, ayrı-
lığa düştüğünüz 
şeyleri size göste-
recektir. 

5. 
49 ,, أ نِِ اْحك مِْ,,و  =hükmet    

    aralarında=ب ْين ه مِْ

ا لِ ,,بِم  أ ْنز  =indirdiğiyle    ِ اّلَل=Allah’ın    

لِ  ت تَبِعِْ,,و  =uyma    

ه مِْ اء      onların,,keyiflerine=أ ْهو 

اْحذ ْره مِْ     ve,,onlardan,,sakın=و 

ي ْفتِن وكِ ,,أ نِْ =seni,,şaşırtmalarından    

ب ْعِضِ,,ع نِْ =bir,,kısmından    

ا لِ ,,م  أ ْنز  =indirdiği,,şeylerin    

    eğer=ف إِنِْ    sana=إِل ْيك ِ     Allah’ın=اّلَل ِ

لَْوا     bil,,ki=ف اْعل مِْ    dönerlerse=ت و 

ا     istiyor=ي ِريد ِ    şüphesiz=أ نَم 

    Allah=اّلَل ِ

مِْ,,أ نِْ ي ِصيب ه  =onları,,felakete,,uğratmak    

    bazı=بِب ْعِضِ

    günahları,,yüzünden=ذ ن وبِِهْمِ 

إِنَِ ثِيًرا    şüphesiz=و      çoğu=ك 

النَاِسِ,,ِمنِ  =insanlardan    

 yoldan,,çıkmışlardır=ل ف اِسق ونِ 

O halde onların 
arasında Allah´ın 
indirdiği ayetlere 
göre hüküm ver, 
onların keyfi ar-
zularına uyma, 
onların seni Al-
lah´ın indirdiği 
hükümlerin bir 
kısmından bile 
şaşırtmalarından 
sakın, eğer sana 
sırt çevirirlerse 
bil ki, Allah, gü-
nahlarının bazısı 
yüzünden onları 
cezalandırmak 
istiyor. Kuşku 
yok ki, insanların 
çoğu fasıktır. 

Yâ Muhammed, 
sana şu emri de 
indirdik ki araların-
da Allah'ın indirdiği 
ahkâm ile hükme-
desin. Yoksa onla-
rın arzularına tâbi 
olmayasın. Allah'ın 
indirdiği ahkâmın 
birinden olsun seni 
uzaklaştırmamaları 
için onlardan sakı-
nasın. Eğer verdi-
ğin hükümden yüz 
çevirirlerse bil ki 
Allah onların başı-
na günahlarından 
biri sebebiyle belâ 
indirmekten başka 
bir şey dilemiyor. 
Şüphe yok ki in-
sanlardan çoğu is-
yanlarında ileri gi-
denlerdir. 

Ve aralarında 
Allah´ın indir-
diği ile hük-
met. Onların 
heveslerine 
uyma. Seni Al-
lah´ın sana 
indirdiğinden 
vazgeçirmele-
rinden sakın. 
Eğer yüz çevi-
rirlerse; bil ki, 
bir kısım gü-
nahları yü-
zünden Allah 
onları ceza-
landırmak isti-
yor. Gerçek-
ten insanların 
bir çoğu fasık-
lardır. 

O halde, geçmiş 
vahyin mensupları 
arasında Allahın 
indirdiğine göre 
hükmet ve onların 
mesnetsiz görüşle-
rine uyma; ve on-
lardan sakın ki Al-
lahın sana indirdi-
ğinin bir kısmından 
seni uzaklaştırma-
sınlar. Eğer onlar 
(Allahın buyrukla-
rından) yüz çevirir-
lerse, bil ki bir kı-
sım günahlarından 
dolayı onları (böy-
lece) cezalandır-
mak, Allahın irade-
si gereğidir: Unut-
ma ki insanların 
çoğu gerçekten 
sapkındır. 

5. 
50 .. ْكمِ      hükmünü..mü=أ ف ح 

اِهِليَةِِ     arıyorlar=ي ْبغ ون ِ     cahiliyye=اْلج 

نِْ م      daha..güzel=أ ْحس نِ     ?kim..olabilir=و 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    

ْكًما     hüküm..veren=ح 

 iyi..bilen=ي وقِن ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ 

Yoksa istedikleri 
cahiliye düzeni 
midir? Kesin 
inançlılara göre 
Allah´ın düze-
ninden, Allah´ın 
verdiği hüküm-
den daha iyisi 
düşünülebilir mi 
hiç? 

Cahiliyet devrinin 
hükmünü istiyor-
lardı, öyle mi? 
(Yoksa bunlar ca-
hiliyet devrinin 
hükmünü mü isti-
yorlar?) Allah'a 
yakîni olanlara gö-
re Allah'tan daha 
güzel hüküm vere-
cek kim olabilir?! 

Cahiliyet 
hükmünü mü 
istiyorlar? 
Ama yakın ge-
tiren bir kavim 
için Allah´tan 
daha iyi hü-
küm veren 
kimdir? 

Yoksa onlar, cahi-
liyye kanunu (ile 
yönetilmek) mi isti-
yorlar? Halbuki, 
kalben mutmain 
olan insanlar için 
Allahtan daha iyi 
kanun koyucu ola-
bilir mi? 

5. 
51 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت تَِخذ وا,,لِ  =edinmeyin    

    Yahudileri=اْلي ه ود ِ

ىَِٰ ار  النَص      ve,,Hristiyanları=و 

    veliler=أ ْوِلي اء ِا

مِْ ه      onların,,bir,,kısmı=ب ْعض 

    bir,,kısmının=ب ْعض  ِ    velileridir=أ ْوِلي اءِ 

نِْ م      kim=و 

لَه مِْ     onları,,kendine,,veli,,yaparsa=ي ت و 

    muhakkak,,o=ف إِنَه ِ    sizden=ِمْنك مِْ

ْمِ      şüphesiz=إِنَِ    onlardandır=ِمْنه 

    Allah=اّلَل ِ

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmez    

 zalim=الَظاِلِمينِ     toplumu=اْلق ْومِ 

Ey müminler ya-
hudileri ve hristi-
yanları dost 
edinmeyiniz. On-
lar birbirlerinin 
dostlarıdırlar. 
Sizden kim onla-
rı dost edinirse o 
onlardan olur. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah, zalimleri 
doğru yola ilet-
mez. 

Ey iman edenler! 
Yahudilerle 
Nasrânîlere yâr 
olmayın. Onlar an-
cak birbirlerine yâr 
olurlar (Yahudilerle 
Nasranîleri dost 
edinmeyin. Onlar 
birbirlerinin dostu-
durlar). İçinizden 
kim onlara yâr 
olursa kendisinin 
onlardan olduğun-
da şüpheniz olma-
sın. Allah nefsine 
zulmedenleri doğru 
yola çıkarmaz. 

Ey iman eden-
ler, yahudi ve 
hristiyanları 
dost edinme-
yin. Onlar bir-
birlerinin dos-
tudurlar. Siz-
den her kim ki, 
onları dost 
edinirse; o da, 
onlardandır. 
Şüphesiz ki 
Allah, zalimler 
güruhunu hi-
dayete erdir-
mez. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Yahudileri 
ve Hıristiyanları 
dost edinmeyin: 
Onlar yalnızca bir-
birlerinin dostları-
dır. Ve hanginiz 
onları dost edinirse 
kesinlikle onlardan 
olur: Bilin ki Allah 
böyle zalimlere 
doğru yolu göster-
mez! 

5. 
ى.. 52     görürsün=ف ت ر 

Kalpleri hasta 
olanların «Başı-
mıza bela gelir 

Yâ Muhammed! 
Yüreklerinde nifak 
illeti olanları onla-

Kalblerinde 
hastalık olan-
ların; bize bir 

Ve kalplerinde has-
talık olanların, 
(kendi kendilerine) 
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ق ل وبِِهمِْ..فِي..الَِذينِ  =kalblerinde..bulunan

ların     ِض ر      hastalık=م 

    koştuklarını=ي س اِرع ونِ 

    diyerek=ي ق ول ونِ     onların..arasına=فِيِهمِْ

    korkuyoruz=ن ْخش ىَِٰ

ت ِصيب ن ا..أ نِْ =bize..gelmesinden    

ة ِ      belki=ف ع س ى    bir..felaket=د ائِر 

ي أْتِيِ ..أ نِْ    Allah=اّلَل ِ =getirir..de    

    bir..iş=أ ْمرِ     ya..da=أ وِْ    fetih=بِاْلف تْحِِ

ِعْنِدهِِ..ِمنِْ =kendi..katından    

وا     onlar..olurlar=ف ي ْصبِح 

ا..ع ل ىَِٰ وا..م  أ س رُّ =gizlediklerine    

أ ْنف ِسِهمِْ..فِي =içlerinde    

 pişman=ن اِدِمينِ 

diye korkuyoruz» 
diyerek onlara 
koştuklarını gö-
rürsün. Olur ki 
Allah yakında si-
ze fetih nasib 
eder ya da kendi 
tarafından süpriz 
bir gelişme gös-
terir de o zaman 
bu kimseler kalp-
lerinde gizli tut-
tukları duygular-
dan pişman olur-
lar. 

rın uğurunda koşar 
görürsün. "Ne ya-
palım, tersine bir 
devrin üzerimize 
uğramasından 
korkuyoruz!" der-
ler. Umulur ki Al-
lah, nezd-i 
ilâhîsinden Pey-
gamberine bir za-
fer, yahut bir emir 
indirsin de şunlar 
sînelerinde gizle-
diklerinden pişman 
olsunlar. 

felaket gelme-
sinden korku-
yoruz, diyerek 
onlara koşuş-
tuklarını gö-
rürsün. Olur 
ki, Allah, fetih 
verir veya ka-
tından bir emir 
getirir de on-
lar, içlerinde 
gizlediklerin-
den dolayı 
pişman olur-
lar. 

Şansımızın kötü 
gitmesinden korku-
yoruz! diyerek on-
ların işine yarayan 
bir tavır sergile-
mekte yarıştıklarını 
görebilirsin. Ama 
Allah, (müminler 
için) büyük bir ba-
şarı takdir ettiğinde 
yahut kendi planı-
nın (başka) bir te-
zahürünü gerçek-
leştirdiğinde o (ka-
rarsız)lar, kendi iç-
lerinde gizlice ba-
rındırdıkları düşün-
celerden dolayı 
vicdan azabı duy-
maya başlarlar. 

5. 
53 ,, ي ق ولِ      derler=و 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlar    

ءِِ ل  ؤ      bunlar,,mı,,o=أ ه َٰ

واأ ْقسِ ,,الَِذينِ  م  =yemin,,edenler    

ْهد ِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     güçlü=ج 

انِِهْمِ  مِْ    yeminleriyle=أ ْيم      kesinlikle=إِنَه 

ْمِ  ع ك      sizinle,,beraber,,olduklarına=ل م 

بِط تِْ     boşa,,çıkmış=ح 

مِْ ال ه      bütün,,çabaları=أ ْعم 

وا     olmuşlardır=ف أ ْصب ح 

اِسِرينِ   kaybedenlerden=خ 

O zaman mü-
minler onlara 
«Bütün güçleri 
ile sizin yanınız-
da olacaklarına 
Allah adına ye-
min edenler bun-
lar mı?» derler. 
Onların bütün 
çabaları boşa 
gitmiş ve hüsra-
na uğrayanlar-
dan olmuşlardır. 

Mü’minler de o 
zaman birbirlerine 
"Şu 'sizinle bera-
beriz' diye olanca 
yeminleriyle Al-
lah'a kasem eden-
ler bunlar mı idi?" 
diyecekler, bütün 
işledikleri boşuna 
gitti de hüsran 
içinde kaldılar (... 
kasem edenler 
bunlar mıydı? Bü-
tün işledikleri bo-
şuna gitti de hüs-
ran içinde kaldılar 
diyecekler). 

Aman edenler 
derler ki: Si-
zinle beraber 
olduklarına 
bütün güçle-
riyle Allah´a 
yemin edenler 
bunlar mıdır? 
Amelleri boşa 
gitmiş ve hüs-
rana uğrayan-
lardan olmuş-
lardır. 

Oysa imana eren-
ler, (birbirlerine), 
Sizinle birlikte ola-
caklarına dair ka-
rarlı şekilde Allaha 
yemin edenler bu 
kişiler midir? Onla-
rın bütün yaptıkları 
boşa gitmiştir, çün-
kü onlar ziyanda-
dır! derler. 

5. 
54 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

نِْ     dönerse=ي ْرت دَِ    kim=م 

ِدينِهِِ..ع نِْ    sizden=ِمْنك مِْ =dininden    

أْتِيي ِ    yakında=ف س ْوفِ  =getirecek..ki    

    öyle..bir..toplum=بِق ْومِ     Allah=اّلَل ِ

مِْ     onları..sever=ي ِحبُّه 

ي ِحبُّون ه ِ     onlar..da..O’nu..severler=و 

    alçak..gönüllü=أ ِذلَةِ 

ْؤِمنِينِ ..ع ل ى اْلم  =Müminlere..karşı    

    onurlu..ve..şiddetlidirler=أ ِعَزة ِ

اْلك افِِرينِ ..ىع ل ِ =kâfirlere..karşı    

اِهد ونِ      cihad..ederler=ي ج 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

لِ  اف ونِ ..و  ي خ  =korkmazlar    

ة ِ     kınamasından=ل ْوم 

ئِم ِ  ِلكِ     hiçbir..kınayıcının=ل      bu=ذ َٰ

    Allah’ın=اّلَلِِ    bir..lütfudur=ف ْضلِ 

نِْ    onu..verir=ي ْؤتِيهِِ ي ش اء ِ ..م  =dilediğine    

اّلَل ِ اِسعِ     Allah’(ın)=و      geniştir..(lütfu)=و 

ِليمِ   bilendir=ع 

Ey müminler, 
içinizden kim di-
ninden dönerse 
bilsin ki, yakında 
Allah öyle bir 
grup ortaya çıka-
racak ki, Allah 
onları sevdiği gi-
bi onlar da O´nu 
severler, bunlar 
müminlere karşı 
alçak gönüllü, 
kafirlere karşı 
onurlu davranır-
lar, Allah yolun-
da cihad ederler, 
hiç kimsenin 
yergisinden ve 
kınamasından 
çekinmezler. Bu 
Allah´ın bağışı-
dır, onu dilediği-
ne verir. Allah´ın 
lütfu geniştir, O 
herşeyi bilir. 

Ey iman edenler! 
İçinizden kim di-
ninden dönerse 
haberi olsun, Allah 
onun yerine öyle 
bir ümmet getire-
cek ki kendisi on-
lardan hoşnut, on-
lar kendisinden 
hoşnut. Mü'minlere 
karşı boyunları 
aşağıda, kâfirlere 
karşı başları yuka-
rıda. Allah yolunda 
cihad (mücahede) 
ederler. Bu uğurda 
kendilerine dil uza-
tacak bir kimsenin 
dilinden çekinmez-
ler. İşte bu Allah'ın 
fazlı ki dilediğine 
verir. Allah'ın rah-
metine had, ilmine 
pâyân yok. 

Ey iman eden-
ler; içinizden 
her kim, dinin-
den dönerse; 
Allah´ın sev-
diği ve onların 
da O´nu sev-
dikleri, 
mü´minlere 
karşı alçak 
gönüllü, kafir-
lere karşı zor-
lu bir kavim 
getirir. Allah 
yolunda cihad 
ederler, hiç bir 
yerenin yer-
mesinden 
korkmazlar. 
Bu, Allah´ın 
bir lütfudur. 
O´nu dilediği-
ne verir. Allah; 
Vasi´dir, 
Alim´dir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Eğer ima-
nınızı kaybederse-
niz, Allah, zaman 
içinde (sizin yerini-
ze) Onun sevdiği 
ve Onu seven in-
sanlar geçirecektir; 
müminlere karşı 
alçak gönüllü, ha-
kikati inkar edenle-
re karşı onurlu; Al-
lah yolunda üstün 
çaba gösteren ve 
kendilerini kınaya-
bilecek kimselerin 
kınamasından 
korkmayan (insan-
lar): Bu, Allahın di-
lediğine bağışladığı 
lütfudur. Allah (lüt-
funda) sınırsızdır 
ve her şeyi bilendir. 

5. 
ا,, 55 ِليُّك مِ     ancak=إِنَم      sizin,,veliniz=و 

س ول ه ِ    Allah=اّلَل ِ ر      ve,,Elçisi=و 

الَِ ن وا,,ِذينِ و  آم  =ve,,müminlerdir    

ونِ ,,الَِذينِ  ي ِقيم  =kılan    

ة ِ ي ْؤت ونِ     namazlarını=الَصَل      veren=و 

    zekatlarını=الَزك اة ِ

ه مِْ اِكع ونِ ,,و  ر  =rükû’a,,varan 

Sizin dostunuz 
ancak Allah, 
O´nun peygam-
beri ve namaz 
kılan, zekat ve-
ren rükua varan 
müminlerdir. 

Size yâr olabilecek 
(sizin dostunuz) 
ancak Allah, sonra 
O'nun Peygambe-
ri, sonra o iman 
getirenlerdir ki 
huşû içinde namaz 
kılarlar, zekât verir-
ler.  

Sizin dostunuz 
yalnız Allah, 
O´nun Rasulü 
ve namaz kı-
lan, zekat ve-
ren, rüku 
edenlerdir. 

Unutmayın ki sizin 
yardımcılarınız sa-
dece Allah ve Elçisi 
ve imana erenler 
olacaktır; (yani) 
namazlarında de-
vamlı ve dikkatli 
olanlar, arındırıcı 
(mali) yükümlülük-
lerini yerine geti-
renler ve (Allahın 
karşısında) boyun 
eğenler: 

5. 
نِْ.. 56 م  لَِ    kim=و      dost..tutarsa=ي ت و 

س ول ه ِ    Allah’ı=اّلَل ِ ر      ve..Elçisini=و 

الَِذينِ  ن وا..و  آم  =ve..müminleri    

    taraftarlarıdır=ِحْزبِ     yalnız=ف إِنَِ

    Allah’ın=اّلَلِِ

اْلغ اِلب ونِ ..ه مِ  =galib..gelecek..olanlar 

kim Allah´ı, Pey-
gamberi ve mü-
minleri dost edi-
nirse bilsin ki, 
galip gelecek 
olanlar, yalnız 
Allah´ın tarafını 
tutanların gru-
budur. 

Kim Allah'a, sonra 
O'nun Peygambe-
rine, sonra 
mü'minlere yâr 
olursa (kim Allah'ı, 
sonra O'nun Pey-
gamberini, sonra 
mü'minleri dost 
edinirse) iyi bilsin 
ki Allah'ın cemaati 
yok mu, işte galip 
olacaklar onlar. 

Her kim ki Al-
lah´ı, pey-
gamberini ve 
mü´minleri 
dost edinirse; 
muhakkak ki 
galig gelecek 
olanlar Al-
lah´ın taraftar-
larıdır. 

Çünkü Allah ve El-
çisi ve imana eren-
ler ile dost olanlar; 
işte onlar, Allahın 
taraftarlarıdır, on-
lardır zafere ula-
şanlar! 

5. 
57 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت تَِخذ وا,,لِ  =edinmeyin    

ذ وا,,الَِذينِ  اتَخ  =yerine,,koyanları    

ًوا    dininizi=ِدين ك مِْ     eğlence=ه ز 

ل ِعبًا     ve,,oyun=و 

أ وت وا,,الَِذينِ ,,ِمنِ  =verilenlerden    

    Kitap=اْلِكت ابِ 

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ =sizden,,önce    

اْلك فَارِ      dost=أ ْوِلي اء ِ     ve,,kâfirlerden=و 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=و 

    eğer=إِنِْ

ْؤِمنِينِ ,,ك ْنت مِْ م  =inanıyorsanız 

Ey müminler, 
sakın sizden ön-
ce kendilerine ki-
tap verilmiş olan-
lardan ve kafir-
lerden dininizi 
alaya alanları, 
eğlence konusu 
yapanları dost 
edinmeyiniz. 
Eğer gerçekten 
mümin iseniz, 
Allah´tan korku-
nuz. 

Ey iman edenler! 
Ne sizlerden evvel 
Kitap verilenler 
arasından dininizi 
eğlence yerine, 
oyuncak yerine 
koyanlara, ne de 
müşriklere yâr ol-
mayın. Gerçekten 
mü'minseniz Al-
lah'tan korkun. 

Ey iman eden-
ler; sizden ön-
ce kendilerine 
kitab verilen-
lerden dininizi 
alay ve eğlen-
ceye alanları 
ve kafirleri 
dost edinme-
yin. Eğer 
mü´min iseniz; 
Allah´tan kor-
kun. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Eğer ger-
çek müminler ise-
niz, inancınızı kü-
çümseyen ve 
onunla eğlenenleri 
bunlar ister sizden 
önce vahiy verilen-
lerden, isterse (bu 
vahyin) hakikati(ni) 
inkar edenlerden 
olsunlar- dost 
edinmeyin ve Alla-
ha karşı sorumlu-
luğunuzun bilincin-
de olun: 

5. 
إِذ ا.. 58     çağırıldığınız=ن اد ْيت مِْ    zaman=و 

ةِِ..إِل ى الَصَل  =namaza    

ذ وه ا     onu..yerine..koydular=اتَخ 

ًوا ل ِعبًاِ     eğlence=ه ز      ve..oyun=و 

ِلكِ  مِْ    işte..bu=ذ َٰ     oldukları..içindir=بِأ نَه 

Birbirinizi nama-
za çağırmak için 
ezan okuduğu-
nuz zaman, on-
lar bu çağrınızı 
alaya alırlar, eğ-
lence konusu 
yaparlar. Bu 
davranış onların 
aklı başında ol-

Namaz için ezanı 
verdiğiniz zaman 
onu eğlence yeri-
ne, oyun yerine 
koyarlar. Bu da 
kendilerinin aklı 
ermez insanlar ol-
malarından ileri 
geliyor. 

Birbirinizi na-
maza çağırdı-
ğınızda; onu 
alay ve eğlen-
ceye alırlar. 
Bu, onların 
gerçekten ka-
bul edemez 
bir topluluk 
olmalarından-

Onları namaza ça-
ğırdığınızda onu 
küçümserler ve 
alaya alırlar- Çün-
kü onlar akıllarını 
kullanmayan bir 
topluluktur. 
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    bir..topluluk=ق ْومِ 

ي ْعِقل ونِ ..لِ  =düşüncesiz 

mayan kimseler 
olmalarından 
kaynaklanıyor. 

dır. 

5. 
    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا    de,,ki=ق لِْ,, 59

    Kitap=اْلِكت ابِِ

ونِ ,,ه لِْ ت ْنِقم  =hoşlanmıyorsunuz    

    yalnızca=إِلَِ    bizden=ِمنَا

نَا,,أ نِْ آم  =inandığımız,,için,,mi    

ا    Allah’a=بِاّلَلِِ م  أ ْنِزلِ ,,و  =indirilene    

ا    bize=إِل ْين ا م  أ ْنِزلِ ,,و  =ve,,indirilene    

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =bizden,,önce    َِأ ن     oysa=و 

ك مِْ     sizin,,çoğunuz=أ ْكث ر 

 yoldan,,çıkmıştır=ف اِسق ونِ 

De ki; «Ey Kitap 
Ehli, bizden hoş-
lanmamanızın 
sebebi Allah´a, 
bize indirilen ki-
taba ve daha 
önce indirilmiş 
olan kitaplara 
inanmamız ve 
de çoğunuzun 
fasık, yoldan 
çıkmış kimseler 
olmanız değil 
midir? 

Onlara şöyle de: 
Ey Ehl-i Kitap! 
Söyleyin hoşunuza 
gitmeyen hâlimiz; 
çoğunuz imandan 
uzak olduğunuz 
halde bizim evvelâ 
Allah'a imanımız-
dan, sonra gerek 
kendimize indirilen, 
gerek evvelce indi-
rilmiş kitaplara 
imanımızdan baş-
ka bir şey mi? 

De ki: Ey Ehl-i 
Kitab; bizden 
hoşlanmayışı-
nız, ancak Al-
lah´a, bize in-
dirilene ve da-
ha önce indiri-
lenlere inan-
mamızdan ve 
sizin bir çoğu-
nuzun da fasık 
kimseler ol-
manızdandır. 

De ki: Ey geçmiş 
vahyin izleyicileri! 
(Yalnız) Allaha ve 
Allahın hem bize 
hem bizden önce-
kilere indirdiğine 
inandığımız için mi 
bizde kusur bulu-
yorsunuz? (Yoksa 
bu, sadece) çoğu-
nuzun sapkınlığın-
dan mı(dır)? 

5. 
    de..ki=ق لِْ.. 60

أ ن ب ِئ ك مِْ..ه لِْ =size..söyleyeyim..mi?    

    daha..kötü..olanı=بِش ر ِ 

ِلكِ ..ِمنِْ ذ َٰ =bundan    ًِث وب ة     cezası=م 

    Allah=اّلَلِِ     katında=ِعْند ِ

نِْ     Allah=اّلَل ِ    lanet=ل ع ن ه ِ    kim(ler)e=م 

غ ِضبِ      ve..gazab..etmiş=و 

ل ْيهِِ ع لِ     onlara=ع  ج      ve..yapmışsa=و 

مِ  د ة ِ    kimlerden=ِمْنه      maymunlar=اْلِقر 

ن اِزيرِ  اْلخ      domuzlar=و 

ب د ِ ع      tapanlar=و 

    ve..Tâğût’a=الَطاغ وت ِ 

ئِكِ      daha..kötüdür=ش رِ     işte..onların=أ ول َٰ

ك انًا     yeri=م 

أ ضِ  لُِّو  =ve..daha..çok..sapmışlardır    

اءِِ..ع نِْ س و  =düz    ِِالَسبِيل=yoldan 

De ki; «Allah ka-
tında bundan 
daha kötü ko-
numda olanları 
size bildireyim 
mi? Allah´ın la-
net ettiği, gaza-
bına uğrattığı, 
aralarından bir 
bölümünü çarpı-
tarak maymuna 
ve domuza dö-
nüştürdüğü kim-
seler ile tağuta 
(şeytan) tapan 
kimselerdir. Bun-
lar konumları en 
kötü ve doğru 
yoldan en sap-
mış olanlardır. 

Kendilerine de ki: 
Size Allah yanın-
daki cezası itibariy-
le o çirkin gördü-
ğünüzden daha 
yamanını haber 
vereyim mi: O kim-
seler ki Allah rah-
meti sahasından 
uzaklaştırmış, ga-
zabına uğratmış, 
kendilerinden 
maymunlar, hınzır-
lar, esnâma tapan-
lar vücuda getir-
miş, işte yerleri 
daha yaman olan-
lar bunlar, işte yo-
lun doğrusundan 
sapanlar bunlar. 

De ki: Allah 
katında bun-
dan daha kötü 
bir cezanın 
bulunduğunu 
size haber ve-
reyim mi? O 
kimse ki; Allah 
ona la´net et-
miş, aleyhine 
gazab etmiş 
ve onlardan 
maymunlar, 
domuzlar ve 
Tağut´a kullar 
kılmıştır. İşte 
onlar; yer ba-
kımından en 
kötü ve doğru 
yoldan en çok 
sapmış olan-
lardır. 

De ki: Allah katında 
bunlardan daha 
şiddetli bir cezayı 
hak edenleri size 
söyleyeyim mi? 
Onlar, Allahın la-
netledikleridir; on-
lar Allahın gazap 
ettikleridir ve şey-
tani güçlere taptık-
ları için Allahın 
maymuna ve do-
muza çevirdikleri-
dir: Bunlar durumu 
en kötü olanlar ve 
doğru yoldan (ala-
ya alıcılardan) da-
ha fazla sapanlar-
dır. 

5. 
إِذ ا,, 61 اء وك مِْ    zaman=و      size,,geldikleri=ج 

نَا    derler=ق ال وا     inandık=آم 

ق دِْ ل وا    oysa,,muhakkak=و      girmişler=د خ 

ه مِْ    küfürle=بِاْلك ْفرِِ     yine=و 

وا    muhakkak=ق دِْ ج  ر      çıkmışlardır=خ 

اّلَل ِ    onunla=بِِهِ      Allah=و 

    daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ 

ا ك ان وا,,بِم  =olduklarını    

ونِ   gizlemiş=ي ْكت م 

Bunlar yanınıza 
geldiklerinde, 
«inandık» dedi-
ler. Oysa yanını-
za, kafir olarak 
girmiş ve yine 
kafir olarak çık-
mışlardır. Allah 
onların gizli tut-
tukları duyguları 
herkesten iyi bi-
lir. 

Yanınıza gelince 
“İman ettik" derler, 
halbuki girerken 
kâfir girmişlerdi, 
çıkarken yine kâfir 
çıktılar. Sînelerin-
de gizlediklerini Al-
lah kendilerinden 
iyi biliyor. 

Size geldikle-
rinde; iman et-
tik, derler. 
Halbuki onlar, 
küfür ile gir-
mişler ve onlar 
yine onunla 
çıkmışlardır. 
Ve Allah; giz-
lemekte olduk-
larını çok da-
ha iyi bilir. 

Onlar, sana geldik-
lerinde, İnanıyoruz! 
derler: Oysa, as-
lında hakikati inkar 
niyeti ile gelirler ve 
aynı şekilde ayrılır-
lar. Ama Allah, on-
ların gizlediği her 
şeyin farkındadır. 

5. 
62 .. ىَِٰ ت ر  ثِيًرا    görürsün=و      çoğunun=ك 

مِْ     onlardan=ِمْنه 

    birbirleriyle..yarıştıklarını=ي س اِرع ونِ 

ثْمِِ..فِي اْْلِ =günahta    

انِِ اْلع ْدو      ve..düşmanlıkta=و 

أ ْكِلِهمِ      haram=السُّْحت ِ     ve..yemede=و 

ئْسِ ل بِِ =ne..kötüdür    

ا ك ان وا..م  =oldukları..şey    

ل ونِ   yapmakta=ي ْعم 

Onlardan çoğu-
nun günahta, öl-
çüleri aşmakta 
ve haram ye-
mekte birbirleriy-
le yarıştıklarını 
görürsün. Yap-
tıkları şey ne 
kadar kötüdür. 

İçlerinden çoğunu 
görürsün ki güna-
ha, zulme, haram 
yemeye koşuyor-
lar. Bu işlemekte 
oldukları ne kötü 
bir iş! 

Onlardan bir 
çoğunu görür-
sün ki; güna-
ha, haksızlığa 
ve haram ye-
meye koşu-
şurlar. İşledik-
leri şey; ger-
çekten ne kö-
tüdür. 

Onların çoğunun, 
günah işlemede, 
gaddarca davran-
mada ve her kötü-
lüğü boğazlarına 
indirmekte birbirle-
riyle yarıştıklarını 
görebilirsin. Yaptık-
ları şey ne kadar 
kötüdür. 

5. 
63 ,, اه مِ ,,ل ْولِ  ي ْنه  =menetmeleri,,gerekmezm,,

iydi     ِالَربَانِيُّون=Rabbanilerin    

اْْل ْحب ارِ      ve,,hahamların=و 

ق ْوِلِهمِ ,,ع نِْ =onları,,söz,,söylemekten    

ثْمِ  أ ْكِلِهمِ     günah=اْْلِ     yemekten=و 

    ne,,kötüdür=ل بِئْسِ     haram=السُّْحت ِ 

ا ك ان وا,,م  =oldukları,,şey    

 yapmakta=ي ْصن ع ونِ 

Allah´a bağlı bil-
ginler ile din 
adamları bunları 
günah söz söy-
lemekten ve ha-
ram mal yemek-
ten sakındırsalar 
ya! Yaptıkları 
şey ne kadar kö-
tüdür. 

Ne olurdu içlerin-
deki zâhidlerle 
âlimler bunları gü-
nah söylemekten, 
haram yemekten 
nehyetselerdi! Bu 
revâ gördükleri ne 
kötü bir hal! 

Rabb´a kul 
olanlar ve bil-
ginler; onları 
günah söyle-
melerinden ve 
haram yeme-
lerinden vaz-
geçirmeye ça-
lışmalı değiller 
miydi? Yap-
makta oldukla-
rı şey gerçek-
ten ne kötü. 

Neden onların din 
adamları ve ha-
hamları onları gü-
nahkarca iddialar-
dan ve her türlü kö-
tülüğü boğazlarına 
indirmekten alı-
koymadılar? Orta-
ya koydukları şey 
ne kadar kötüdür! 

5. 
ق ال تِِ.. 64     Yahudiler=اْلي ه ود ِ    dediler=و 

ِ    Allah’ın=اّلَلِِ    eli=ي د ِ
ْغل ول ة       bağlıdır=م 

    kendi..elleri=أ ْيِديِهمِْ    bağlandı=غ لَتِْ

ل ِعن وا     ve..lanetlendiler=و 

ا ق ال واِا..بِم  =söylediklerinden..ötürü    

    O’nun..iki..eli..de=ي د اه ِ    hayır=ب لِْ

ْبس وط ت انِِ     verir=ي ْنِفقِ     açıktır=م 

    dilediği=ي ش اء ِ     gibi=ك ْيفِ 

ل ي ِزيد نَِ     andolsun..artıracaktır=و 

ثِيًرا مِْ    çoğunun=ك      onların=ِمْنه 

ا أ ْنِزلِ ..م  =indirilen     ِإِل ْيك=sana    

ب ِكِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinden    

اط ْغي انًِ =azgınlığını     ِك ْفًرا     ve..küfrünü=و 

أ ْلق ْين ا     biz..atmışızdır=و 

مِ      onların..aralarına=ب ْين ه 

ة ِ     düşmanlık=اْلع د او 

اءِ  اْلب ْغض      kadar=إِل ىَِٰ    ve..kin=و 

    gününe=ي ْومِِ
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ا     yakmışlarsa=أ ْوق د وا    ne..zaman=ك لَم 

ْربِِ    bir..ateş=ن اًرا     savaş..için=ِلْلح 

    Allah=اّلَل ِ     onu..söndürmüştür=أ ْطف أ ه ا

Yahudiler «Al-
lah´ın eli sıkıdır» 
dediler. Bu söz-
lerinden ötürü el-
leri bağlansın. 
onlara lanet ol-
sun! Tersine 
O´nun iki eli de 
açıktır, dilediği 
gibi verir. Rabbin 
tarafından sana 
indirilen ayetler 
onların çoğunun 
azgınlığını ve 
kafirliğini arttıra-
caktır. Onların 
arasına kıyamet 
gününe kadar 
sürecek bir 
düşmanlık ve kin 
saldık. Ne za-
man savaş ate-
şini körüklediler 
ise, Allah onu 
söndürmüştür. 
Onlar yeryüzün-
de hep fesad, 
bozgunculuk pe-
şinde koşarlar. 
Oysa Allah boz-
guncuları sev-
mez. 

Yahudiler de "Al-
lah'ın eli bağlan-
mış ki sımsıkı!" di-
yorlar. Bu söyledik-
leri yüzünden hem 
kendi elleri bağ-
lansın, sımsıkı ol-
sun, hem Allah'ın 
rahmeti sahasın-
dan kovulsunlar. 
Yâ Muhammed, 
öyle değil, O'nun 
iki eli de açık. Na-
sıl dilerse 
mahlûkâtına öyle 
dağıtır. Şu muhak-
kak ki sana Rab-
binden indirilen 
Kur'an onlardan 
çoğunun tuğyanını, 
küfrünü büsbütün 
arttıracak. Bizler 
kendilerinin arası-
na kıyamete kadar 
sürecek husûmet 
ve kin bıraktık. Her 
ne zaman harp 
içinde yangın çı-
kardılarsa Allah 
onu söndürdü. 
Yeryüzünü fesada 
vermeğe koşar du-
rurlar ki Allah müf-
sidlerden hiçbir 
zaman hoşnut ol-
maz. 

Yahudiler de-
diler ki: Al-
lah´ın eli bağ-
lıdır. Böyle 
dediklerinden 
ötürü kendi el-
leri bağlansın, 
la´net olsun. 
Hayır, O´nun 
iki eli de açık-
tır, nasıl diler-
se öyle infak 
eder. Rabbın-
dan sana indi-
rilen; andolsun 
ki, onlardan 
çoğunun az-
gınlığını ve 
küfürünü artı-
racaktır. Onla-
rın aralarına 
kıyamet gü-
nüne kadar 
sürecek kin ve 
nefret saldık. 
Savaş için 
ateşi ne za-
man körükle-
seler; Allah, 
onu söndürür. 
Ve yeryüzün-
de fesada ko-
şarlar. Allah, 
ise fesadçıları 
sevmez. 

Yahudiler, Allahın 
eli sıkıdır derler. 
Sıkı olan onların 
elidir: Ve bu iddia-
larından dolayı (Al-
lah tarafından) la-
netlenmişlerdir. 
Tersine, Onun elle-
ri sonuna kadar 
açıktır: O, (lütfunu) 
dilediği gibi dağıtır. 
Ama (ey Peygam-
ber,) Rabbin tara-
fından sana indiri-
len her şey, onların 
çoğunun kibirli küs-
tahlıklarında ve 
hakikati inkarda 
daha inatçı yapa-
caktır. Böylece biz, 
Kitab-ı Mukaddesin 
takipçileri arasına 
Mahşer Gününe 
kadar (sürecek) kin 
ve nefret tohumları 
saçtık: ne zaman 
savaş ateşi yaksa-
lar Allah onu sön-
dürür; ve onlar yer-
yüzünde yozlaş-
mayı ve çürümeyi 
arttırmak için elle-
rinden geleni ya-
parlar: Allah ise 
yozlaşmaya ve çü-
rümeye yol açanla-
rı sevmez. 
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ي ْسع ْونِ      koşarlar=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

اّلَل ِ    bozgunculuğa=ف س ادًاِ      Allah..da=و 

ي ِحبُِّ..لِ  =sevmez    

ْفِسِدينِ   bozguncuları=اْلم 

5. 
ل ْوأ نَأ نَِ,, 65     ehli=أ ْهلِ     eğer=و 

ن وا    Kitap=اْلِكت ابِِ     inanıp=آم 

اتَق ْوا     geçerdik=ل ك فَْرن ا    korunsalardı=و 

مِْ ي ِئ اتِِهمِْ    onların=ع ْنه      kötülüklerini=س 

ْلن اه مِْ ْل  ْدخ      ve,,onları,,sokardık=و 

نَاتِِ  nimeti,,bol=النَِعيمِِ    cennetlere=ج 

Eğer Kitap Ehli, 
iman edip kötü-
lüklerden sakın-
salar, günahları-
nı siler, onları 
nimetlerle dolu 
cennetlere ko-
yardık. 

Eğer Ehl-i Kitap 
iman edip Allah'tan 
korkaydılar günah-
larını örter ve ken-
dilerini nâz u naîm 
cennetlerine ko-
yardık. 

Eğer Ehl-i Ki-
tab, iman edip 
de sakınsalar-
dı; kötülükleri-
ni örterdik ve 
onları Naim 
cennetlerine 
koyardık. 

Eğer Kitab-ı Mu-
kaddesin izleyicileri 
(gerçek) inanca ve 
Allaha karşı sorum-
luluk bilincine 
ulaşmış olsalardı, 
Biz gerçekten onla-
rın (geçmiş) kötü-
lüklerini siler ve on-
ları nimet bahçele-
rine sokardık; 

5. 
ل وِْ.. 66 مِْ    eğer=و      onlar=أ نَه 

واأ ق امِ  =gereğince..uygulasalardı    

اة ِ ْنِجيلِ     Tevrat’ı=التَْور  اْْلِ     İncil’i=و 

ا م  أ ْنِزلِ ..و  =ve..indirileni    

    kendilerine=إِل ْيِهمِْ

ب ِِهمِْ..ِمنِْ ر  =Rablerinden    

    muhakkak..ki..yerlerdi=ْل  ك ل وا

ف ْوقِِهمِْ..ِمنِْ =üstlerinden    

ِمنِْ ت ْحتِِ..و  =ve..altından    

ِلِهْمِ      ayaklarının=أ ْرج 

مِْ     bir..ümmet=أ َمة ِ    içlerinde..var=ِمْنه 

ْقت ِصد ة ِ  ثِيرِ     tutumlu=م  ك      ama..çoğu=و 

مِْ     ne..kötü=س اءِ     onlardan=ِمْنه 

ا ل ونِ ..م  ي ْعم  =işler..yapıyorlar 

Eğer onlar Tev-
rat´a, İncil´e ve 
Rableri tarafın-
dan kendilerine 
indirilen 
Kur´an´a uygun 
yaşasalardı, 
başları üzerin-
den ve ayakları 
altından kaynak-
lanan nimetler 
yerlerdi. Onların 
içinde ılımlı, aşırı 
davranışlardan 
sakınan bir ke-
sim var. Fakat 
çoğu ne fena iş-
ler yapıyor! 

Eğer onlar Tevrat 
ile İncil'in ve Rab-
bü'l-âlemîn tara-
fından kendilerine 
daha neler indiril-
mişse hepsinin 
ahkâmını yerine 
getireydiler, üzerle-
rindeki hava ile 
ayaklarının altın-
daki topraktan ni-
mete müstağrak 
olacaklardı. İçle-
rinden itidaline sa-
hip ümmet yok de-
ğil, lâkin çoğu ne 
kötü işler işliyor! 

Eğer onlar; 
Tevrat´ı, İncil´i 
ve kendilerine 
Rabblarından 
indirilmiş olanı 
dosdoğru tut-
salardı; mu-
hakkak ki hem 
üstlerinden, 
hem de ayak-
larının altla-
rından yiye-
ceklerdi. İçle-
rinden orta yo-
lu tutan bir 
ümmet vardır. 
Onlardan bir 
çoğunun 
yapmakta ol-
dukları şey ise 
ne kötüdür. 

eğer onlar Tevrata, 
İncile ve Rableri ta-
rafından kendileri-
ne indirilmiş olan 
bütün (vahiy)lere 
uymuş olsalardı, 
gökyüzünün ve ye-
rin tüm nimetlerin-
den yararlanırlardı. 
Onların bir kısmı 
doğru bir yol tutar-
lar; çoğuna gelin-
ce, yaptıkları ne 
kötüdür onların! 

5. 
67 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِالَرس ول=Elçi    

ا    duyur=ب ل ِغِْ أ ْنِزلِ ,,م  =indirileni    

ب ِك ِ ,,ِمنِْ    sana=إِل ْيكِ  ر  =Rabbinden    

إِنِْ ت ْفع لِْ,,ل مِْ    eğer=و  =bunu,,yapmazsan    

ا ب لَْغتِ ,,ف م  =duyurmamış,,olursun    

اّلَل ِ    O’nun,,mesajını=ِرس ال ت ه ِ      Allah=و 

كِ      seni,,korur=ي ْعِصم 

النَاِس ِ,,ِمنِ  =insanlardan    َِإِن=doğrusu    

ي ْهِدي,,لِ     Allah=اّلَل ِ =yola,,iletmez    

 kâfirler=اْلك افِِرينِ     toplumunu=اْلق ْومِ 

Ey Peygamber, 
Rabbin tarafın-
dan sana indiri-
len mesajı du-
yur. Eğer bunu 
yapmazsan 
O´nun elçisi ol-
ma görevini ye-
rine getirmemiş 
olursun. Allah 
seni insanlardan 
korur. Allah kafir-
leri doğru yola 
iletmez. 

Ey Peygamber! 
Sana Rabbinden 
her ne indirilmişse 
tebliğ et. Etmezsen 
O'nun peygamber-
liğini yerine getir-
miş olmazsın (et-
mezsen sana gön-
derdiği ahkâmını 
tebliğ eylemiş ol-
mazsın). Allah seni 
insanlardan koru-
yacak, Allah['ın] 
kâfirlere yol ver-
meyeceğinde şüp-
hen olmasın.  

Ey Peygam-
ber; Rabbın-
dan sana indi-
rileni tebliğ et. 
Eğer yapmaz-
san; O´nun el-
çiliğini yap-
mamış olur-
sun. Allah; 
seni insanlar-
dan korur. 
Muhakkak ki 
Allah; kafirler 
güruhunu hi-
dayete erdir-
mez. 

Ey Elçi! Rabbinden 
sana indirilenleri 
tebliğ et: Sen onu 
tam yapmadığın 
sürece Rabbinin 
mesajını (hiç) 
yaymamış olursun. 
(Görevini yapar-
san) Allah seni 
(inanmayan) insan-
lardan koruyacak-
tır. Allah, hakikati 
inkar eden insanla-
rı doğru yola ilet-
mez. 

5. 
    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا    de..ki=ق لِْ.. 68

    siz..değilsiniz=ل ْست مِْ    Kitap=اْلِكت ابِِ

    bir..esas=ش ْيءِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ

تَىَِٰ وا    kadar=ح      uygulayıncaya=ت ِقيم 

اة ِ ْنِجيلِ     Tevrat’ı=التَْور  اْْلِ     İncil’i=و 

ا م  أ ْنِزلِ ..و  =ve..indirileni    ِْإِل ْيك م=size    

ب ِك ْمِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

ل ي ِزيد نَِ ثِيًرا    artıracaktır=و      çoğunun=ك 

مِْ ا    onlardan=ِمْنه  أ ْنِزلِ ..م  =indirilen    

ب ِكِ ..ِمنِْ    sana=إِل ْيكِ  ر  =Rabbinden    

ك ْفًراِ     azgınlık=ط ْغي انًا     ve..inkârını=و 

ِ ت أْسِ ..ف َل  =sen..üzülme    

اْلق ْومِِ..ع ل ى =toplumu..için    

 o..kâfirler=اْلك افِِرينِ 

De ki; «Ey Kitap 
Ehli, sizler Tev-
rat´a, İncil´e ve 
Rabbiniz tarafın-
dan size indirilen 
Kur´an´a gereği 
gibi uymadıkça 
boşluktasınız, 
hiçbir temele da-
yanmış değilsi-
niz.» Rabbin ta-
rafından sana 
indirilen ayetler, 
onların çoğunun 
azgınlığını ve 
kâfirliğini arttıra-
caktır. O halde 
kâfirler için 
üzülme. 

Onlara de ki: "Ey 
Ehl-i Kitap! Tevrat 
ile İncil'in ve Rab-
bü'l-âlemîn tara-
fından sizlere daha 
neler indirilmişse 
hepsinin ahkâmını 
yerine getirmedik-
çe sizler din deni-
lebilecek bir şeye 
malik değilsiniz." 
Şu muhakkak ki 
sana Rabbinden 
indirilen Kur'an on-
lardan çoğunun 
tuğyanını, küfrünü 
büsbütün arttıra-
cak, sakın tutup 
kâfirlere acıma. 

De ki: Ey Ehl-i 
Kitab; Tev-
rat´ı, İncil´i ve 
Rabbınızdan 
size indirileni 
dosdoğru tat-
bik etmedikçe; 
hiç bir şey 
üzerinde de-
ğilsiniz. An-
dolsun ki; 
Rabbından 
sana indirilen; 
onlardan ço-
ğunun azgınlık 
ve küfrünü ar-
tıracaktır. Öy-
leyse o kafirler 
güruhu için ta-
salanma. 

De ki: Ey Kitab-ı 
Mukaddesin takip-
çileri! Siz, Tevrata, 
İncile ve Rabbiniz 
tarafından size in-
dirilen her şeye 
(tam olarak) uyma-
dıkça inançlarınızı 
sağlam bir temele 
oturtmuş olmazsı-
nız! Fakat (ey Pey-
gamber,) Rabbin 
tarafından sana in-
dirilenler, onların 
çoğunu kibirli küs-
tahlıklarında ve in-
karcılıkta daha 
inatçı yapacaktır. 
Ama hakikati inkar 
eden insanlara 
üzülme: 

5. 
ن وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, 69 آم  =inananlar    

الَِذينِ  واه اد ِ,,و  =Yahudiler    

الَصابِئ ونِ      Sabiiler=و 

ىَِٰ ار  النَص      ve,,Hristiyanlar(dan)=و 

نِْ نِ     kimseler=م      inanan=آم 

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve,,gününe=و 

ع ِملِ     ahiret=اْْلِخرِِ     ve,,yapanlara=و 

اِلًحا     iyi,,işler=ص 

ِ ْوفِ ,,ف َل  خ  =korku,,yoktur    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

لِ  ه مِْ,,و  =ve,,onlara,,yoktur    

ن ونِ   üzüntü,,de=ي ْحز 

Yahudilerden 
sabiilerden (yıl-
dızlara tapanlar-
dan) ve hristi-
yanlardan Al-
lah´a ve ahiret 
gününe inanarak 
iyi ameller işle-
yenler için korku 
söz konusu de-
ğildir, onlar hiç 
üzülmeyecekler-
dir. 

Mü’minlerden, Ya-
hudilerden, 
Sâbiîlerden, 
Nasrânîlerden, Al-
lah'a, sonra âhiret 
gününe iman ile 
beraber salâh işle-
yenler yok mu, işte 
onlar ne korku gö-
recekler, ne de 
mahzun olacaklar. 

Doğrusu; iman 
edenler, ya-
hudi olanlar, 
sabiiler ve 
hristiyanlardan 
Allah´a ve ahi-
ret gününe 
inananlara, 
salih amel iş-
leyenlere; hiç 
korku yoktur. 
Ve onlar, üzü-
lecek de de-
ğildir. 

çünkü, (bu ilahi ke-
lama) iman edenler 
ve Yahudi itikadına 
uyanlar ile Sabiiler 
ve Hıristiyanlardan 
Allaha ve Ahiret 
Gününe inanıp, 
doğru ve yararlı fiil-
lerde bulunanlar ne 
korkacak, ne de 
üzüleceklerdir. 

5. 
ْذن ا    andolsun=ل ق دِْ.. 70     biz..almış=أ خ 

    oğullarından=ب نِي    söz=ِميث اقِ 

ائِيلِ      İsrail=إِْسر 

ْلن ا أ ْرس      ve..göndermiştik=و 

ًَلِ     onlara=إِل ْيِهمِْ س      elçiler=ر 

ا     ne..zaman=ك لَم 

ه مِْ اء      onlara..getirdiyse=ج 

س ولِ  ا    bir..elçi=ر      bir..şey=بِم 

ىَِٰ..لِ  ت ْهو  =istemediği    

مِْ     bir..kısmını=ف ِريقًا    canlarının=أ ْنف س ه 

    yalanladılar=ك ذَب وا

ف ِريقًا     bir..kısmını..da=و 

 öldürüyorlardı=ي ْقت ل ونِ 

Biz İsrailoğulla-
rından kesin söz 
aldık ve onlara 
çok sayıda pey-
gamber gönder-
dik. Fakat pey-
gamberler kendi-
lerine nefislerinin 
hoşuna gitme-
yen bir mesaj 
getirdikçe kimi-
sini yalanlıyor, 
kimisini de öldü-
rüyorlardı. 

Bizler Benî İs-
rail'den misak al-
mış ve kendilerine 
peygamberler 
göndermiştik. Ne 
zaman bir pey-
gamber onlara 
canlarının isteme-
diği hükmü getirdi 
ise karşı geldiler. 
Bir takımına yalan-
cı dediler, bir takı-
mını ise öldürdü-
lerdi. 

Andolsun ki; 
İsrailoğulların-
dan ahd almış 
ve onlara 
peygamberler 
göndermişiz-
dir. Ne zaman 
bir peygam-
ber, onlara ne-
fislerinin hoş-
lanmadığı bir 
şeyle gelmiş-
se; bir kısmını 
yalanlamışlar, 
bir kısmını da 
öldürmüşlerdi. 

Gerçek şu ki, biz 
İsrailoğullarından 
kesin bir taahhüt 
almış ve onlara el-
çiler göndermiştik: 
(ama) ne zaman 
bir elçi, onlara hoş-
lanmadıkları bir 
şey getirdiyse (is-
yan ettiler:) o (el-
çi)lerin bir kısmını 
yalanladılar, diğer-
lerini de öldürdüler; 
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5. 
ِسب وا,, 71 ح      sandılar=و 

ت ك ونِ ,,أ لَِ =kopmayacak    ِ فِتْن ة=bir,,fitne    

وا     kör,,oldular=ف ع م 

وا مُّ ص      sonra=ث مَِ    sağır,,kesildiler=و 

    Allah=اّلَل ِ    tevbesini,,kabul,,etti=ت ابِ 

ل ْيِهمِْ     sonra,,yine=ث مَِ    onların=ع 

وا     kör=ع م 

وا مُّ ص      ve,,sağır,,kesildiler=و 

ثِيرِ  ْمِ     çokları=ك      onlardan=ِمْنه 

اّلَل ِ     görüyor=ب ِصيرِ     Allah=و 

ا ل ونِ ,,بِم  ي ْعم  =yaptıklarını 

Bu cinayetleri 
hiçbir fitneye, 
hiçbir kargaşaya 
yol açmayacak 
sandılar. Gözleri 
kör ve kulakları 
sağır oldu. Son-
ra Allah tevbele-
rini kabul etti, fa-
kat arkasından 
çoğu yine kör ve 
sağır oldu. Hiç 
şüphesiz Allah 
onların ne yap-
tıklarını görüyor. 

Hem bunlar başla-
rına hiçbir belâ 
gelmeyecek sandı-
lar da hakikate 
karşı kör kesildiler, 
sağır kesildiler. 
Sonra Allah gü-
nahlarından geçti. 
Bunun üzerine iç-
lerinden çoğu yine 
kör kesildiler, sağır 
kesildiler. Allah on-
ların ne işlediklerini 
görüyor. 

Bir fitne olma-
yacağını san-
dılar da kör-
leştiler, sağır-
laştılar. Sonra 
Allah kendile-
rine tevbe na-
sib etti. Sonra 
yine içlerinden 
bir çoğu, kör-
leştiler ve sa-
ğırlaştılar. Al-
lah, işledikle-
rini hakkıyla 
görücüdür. 

(bunu yapmakla) 
kendilerine bir za-
rar gelmeyeceğini 
düşünüyorlardı; 
böylece (kalben) 
kör ve sağır oldu-
lar. Sonra Allah on-
ların tevbesini ka-
bul etti: (ama son-
ra) onların çoğu yi-
ne körleşti, sağır-
laştı. Allah onların 
bütün yaptıklarını 
görür. 

5. 
    kâfir..olmuşlardır=ك ف رِ     andolsun=ل ق دِْ.. 72

ق ال وا..ِذينِ الَِ =diyenler    َِإِن=ancak    

ِسيحِ ..ه وِ     Allah=اّلَل ِ اْلم  =Mesih’tir    

ْري م ِ     oğlu=اْبنِ      Meryem=م 

ق الِ      halbuki..demişti..ki=و 

ِسيحِ      oğulları=ب نِي    Ey=ي ا    Mesih=اْلم 

ائِيلِ      kulluk..edin=اْعب د وا    İsrail=إِْسر 

ب ِي    Allah’a=اّلَل ِ     benim..Rabbim=ر 

ْمِ  بَك  ر      ve..sizin..Rabbiniz..olan=و 

نِْ    zira=إِنَه ِ     kim=م 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    ortak..koşarsa=ي ْشِركِْ

َرمِ     muhakkak..ki=ف ق دِْ     haram..etmiştir=ح 

ل ْيهِِ    Allah=اّلَل ِ نَة ِ    ona=ع      cenneti=اْلج 

اه ِ أْو  م      ve..onun..varacağı..yer=و 

ا    ateştir=النَار ِ  م      yoktur=و 

    zalimlerin=ِللَظاِلِمينِ 

ارِ ..ِمنِْ أ ْنص  =yardımcıları 

Allah, Merye-
moğlu Me-
sih´(İsa)dır di-
yenler kesinlikle 
kafir olmuşlardır. 
Oysa Mesih de-
mişti ki; «Ey isra-
iloğulları, benim 
ve sizin Rabbiniz 
olan Allah´a kul-
luk ediniz. Kim 
Allah´a ortak ko-
şarsa Allah ona 
cenneti kesinlikle 
haram etmiştir, 
onun varacağı 
yer cehennem-
dir, zalimlerin 
hiçbir yardım 
edeni yoktur.» 

"Allah yok mu, işte 
o Meryem'in oğlu 
Mesih'tir!" diyenle-
rin kâfir oldukları 
meydanda. Mesih 
ise "Ey İsrail oğul-
ları! Gelin benim 
de Rabbim, sizin 
de Rabbiniz olan 
Allah'a kulluk edin. 
Şundan haberiniz 
olsun ki Allah'a kim 
şerik koşarsa Al-
lah'ın ona cenneti-
ni haram kıldığı 
muhakkak. Artık 
onun barınacağı 
yer ateş. Zâlimlerin 
imdadına gelecek-
lerin ise vücudu 
yok" [dedi]. 

Meryem oğlu 
Mesih; ger-
çekten Al-
lah´ın kendisi-
dir, diyenler 
andolsun ki; 
kafir olmuşlar-
dır. Halbuki 
Mesih demiştir 
ki: Ey İsrailo-
ğulları; benim 
de Rabbım, 
sizin de Rab-
bınız olan Al-
lah´a kulluk 
edin. Zira her 
kim ki, Allah´a 
şirk koşarsa; 
muhakkak Al-
lah, ona cen-
neti haram 
eder ve onun 
varacağı yer, 
ateştir. Zalim-
lerin hiç yar-
dımcıları yok-
tur. 

Gerçekten, Allah 
Meryem oğlu Me-
sihdir diyenler ha-
kikati inkar etmiş 
olurlar; (bizzat) 
Mesihin, Ey İsrai-
loğulları! (Yalnızca) 
hem benim Rab-
bim, hem de sizin 
Rabbiniz olan Alla-
ha kulluk edin! de-
diğini gördükleri 
halde. Unutmayın, 
kim Allahtan başka 
bir varlığa ilahlık 
yakıştırırsa, Allah 
onu cennetten 
mahrum edecek ve 
böylelerinin varış 
yeri cehennem 
olacaktır: ve böyle-
ce zalimler kendile-
rine bir yardımcı 
bulamayacaklardır. 

5. 
    kâfir,,olmuşlardır=ك ف رِ     elbette=ل ق دِْ,, 73

ق ال وا,,الَِذينِ  =diyenler    َِإِن=şüphesiz    

    üçüncüsüdür=ث اِلثِ     Allah=اّلَل ِ

ث ة ِا ا    üçün=ث َل  م      oysa,,yoktur=و 

هِ ,,ِمنِْ إِل َٰ =hiçbir,,ilah    َِإِل=başka    

ه ِ     ilahtan=إِل َٰ
اِحد ِ  إِنِْ    bir,,tek=و      eğer=و 

ي ْنت ه وا,,ل مِْ =vazgeçmezlerse    

ي ق ول ونِ ,,ع َما =dediklerinden    

َسنَِ     elbette,,dokunacaktır=ل ي م 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    

مِْ ذ ابِ عِ     onlardan=ِمْنه  =bir,,azab    

 acı=أ ِليمِ 

Allah üçün 
üçüncüsüdür di-
yenler de kesin-
likle kâfir olmuş-
lardır. Tek Al-
lah´tan başka 
hiçbir ilâh yoktur. 
Eğer onlar bu 
dediklerinden 
vazgeçmezler 
ise onların içinde 
kafirlerin başla-
rına acıklı bir 
azap gelecektir. 

"Allah üçün üçün-
cüsüdür" diyenlerin 
kâfir oldukları 
âşikâr. Bir tek Al-
lah'tan başka hiç-
bir ilâh mevcut de-
ğil. Eğer söyledik-
lerinden geri dön-
mezlerse, içlerin-
den böyle küfre 
dalanlara dayanıl-
maz azap isabet 
edeceğinden şüp-
heleri olmasın. 

Allah, gerçek-
ten üçün 
üçüncüsüdür, 
diyenler an-
dolsun ki; kafir 
olmuşlardır. 
Halbuki hiç bri 
tanrı yoktur, 
ancak bir tek 
tanrı vardır. 
Söylediklerin-
den vazgeç-
mezlerse; on-
lardan kafir 
olanlara acıklı 
bir azab do-
kunacaktır. 

Gerçekten, Tek Al-
lahtan başka hiçbir 
ilah olmadığını 
gördükleri halde 
Bakın, Allah üçlü-
nün üçüncüsüdür 
diyenler, hakikati 
inkar etmiş olurlar. 
Ve onlar bu iddiala-
rından vazgeçme-
dikçe, hakikati in-
kar eden bu gibile-
rin başına şiddetli 
bir azap gelecektir. 

5. 
74 .. ِ ي ت وب ونِ ..أ ف َل  =hala..tevbe..etmiyorlar..mı

اّلَلِِ..إِل ى    ? =Allah’a    

ون ه ِ  ي ْست ْغِفر  O’ndan..af..dilemiyorlar..m=و 

ı?    ِ اّلَل     bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=و 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Onlar Allah´a 
tevbe etseler, 
O´ndan af dile-
seler olmaz mı? 
Hiç kuşkusuz Al-
lah affedicidir, 
merhametlidir. 

Acaba şunlar Al-
lah'a rücû ederek 
ondan mağfiret is-
temezler mi? O Al-
lah ki gufranına 
had, rahmetine 
pâyân bulunmaz. 

Hala Allah´a 
tevbe edip 
O´ndan mağfi-
ret dilemezler 
mi? Halbuki 
Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Öyleyse pişmanlık 
içinde Allaha yöne-
lip Onun bağışlan-
masını hala dile-
meyecekler mi? Al-
lah çok bağışlayı-
cıdır, rahmet kay-
nağıdır. 

5. 
ا,, 75 ِسيحِ     değildir=م      Mesih=اْلم 

ْري مِ     oğlu=اْبنِ      Meryem=م 

س ولِ     başka,,bir,,şey=إِلَِ     bir,,elçiden=ر 

ل تِْ    muhakkak=ق دِْ     gelip,,geçmiştir=خ 

ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ =ondan,,önce,,de    

س لِ  ه ِ    elçiler=الرُّ أ مُّ     annesi,,de=و 

ِ
يق ة       dosdoğruydu=ِصد ِ

نِِ,,ك ان ا ي أْك َل  =İkisi,,de,,yerlerdi    

    bak=اْنظ رِْ    yemek=الَطع ام ِ 

    açıklıyoruz=ن ب ي ِنِ     nasıl=ك ْيفِ 

مِ      ayetleri=اْْلي اتِِ    onlara=ل ه 

    nasıl=أ نَىَِٰ    bak=اْنظ رِْ    sonra=ث مَِ

 çevriliyorlar=ي ْؤف ك ونِ 

Meryemoğlu 
Mesih sadece bir 
peygamberdir. 
Ondan önce de 
birçok peygam-
ber gelip geç-
miştir. Annesi de 
özü- sözü doğru 
bir kadındı. Her 
ikisi de (öbür in-
sanlar gibi) ye-
mek yerlerdi. 
Bak biz onlara 
ayetlerimizi nasıl 
açık açık anlatı-
yoruz ve sonra 
bak onlar bu 
ayetleri nerele-
rinden çarpıtıyor-
lar! 

Meryem'in oğlu 
Mesih ancak pey-
gamber, başkası 
değil. Kendisinden 
evvel de birçok 
peygamberler geç-
ti. Anası da gayet 
doğru kadın. Her 
ikisi yemek yerler-
di. Bak, ibret ala-
caklar diye âyâtı-
mızı onlara nasıl 
açık açık bildiriyo-
ruz! Sonra da bak, 
nasıl haktan çevri-
liyorlar! 

Meryem oğlu 
Mesih, Pey-
gamberden 
başka bir şey 
değildir. On-
dan önce de 
peygamberler 
geçmiştir. An-
nesi de dos-
doğru bir ka-
dındı. İkisi de 
yemek yerler-
di. Onlara 
ayetleri nasıl 
açıkladığımıza 
bak. Sonra da 
bak ki; nasıl 
yüz çeviriyor-
lar. 

Meryem oğlu Me-
sih sadece bir pey-
gamberdir: (Diğer) 
bütün peygamber-
ler ondan önce ge-
lip geçti; onun an-
nesi, hakikatten as-
la sapmamış olan 
biriydi; ve onların 
ikisi de (diğer 
ölümlüler gibi) yi-
yecekle beslenir-
di.Bak, bu mesajla-
rı onlara nasıl açık-
ladık: ve sonra 
bak, nasıl ters yüz 
olmuştur onların 
zihinleri! 

5. 
    ?mi..tapıyorsunuz=أ ت ْعب د ونِ     de..ki=ق لِْ.. 76

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp    ِِاّلَل=Allah’ı    

ا ي ْمِلكِ ..لِ     şeylere=م  =gücü..yetmeyen    

ا    size=ل ك مِْ رًّ     zarar..vermeye=ض 

لِ  ن ْفعًاِ ..و  =fayda..vermeğe    ِ اّلَل     Allah=و 

    işiten=الَسِميعِ     odur..ki=ه وِ 

 bilendir=اْلع ِليمِ 

De ki; «Allah´ı 
bırakıp size ne 
zarar ve ne de 
yarar dokundur-
maya gücü yet-
meyen nesnele-
re mi tapıyorsu-
nuz? Oysa Allah 
herşeyi işitir ve 
herşeyi bilir. 

Onlara de ki: "Al-
lah'ı bırakırsınız da 
sizlere ne hiçbir zi-
yanı,-ne hiçbir fai-
desi dokunamaya-
caklara mı tapıyor-
sunuz?! Allah'a ge-
lince işiten, bilen 
ancak O. 

De ki: Allah´ı 
bırakıp da size 
ne bir zarar, 
ne de bir fay-
da veremeye-
cek birine mi 
ibadet ediyor-
sunuz? Hal-
buki Allah, 
Semi´, Ali ola-
nın kendisidir. 

De ki: Allahın yanı 
sıra size ne bir 
fayda sağlama ne 
de zarar verme gü-
cü olmayan şeye 
mi taptınız? Oysa 
yalnız Allahtır her 
şeyi duyan, her şe-
yi bilen! 

5. 
    ehli=أ ْهلِ     Ey=ي ا    de,,ki=ق لِْ,, 77

    Kitap=اْلِكت ابِِ

ت ْغل وا,,لِ  =aşırılığa,,dalmayın    

ِدينِك مِْ,,فِي =dininizde    

ْيرِ  ق ِِ,,غ  اْلح  =haksız,,yere    

لِ  ت تَبِع وا,,و  =ve,,uymayın    

اءِ      bir,,milletin=ق ْومِ     keyiflerine=أ ْهو 

لُّوا    kesin,,olarak=ق دِْ     sapmış=ض 

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =önceden    

لُّوا أ ض      saptırmış=و 

De ki; Ey Kitap 
Ehli, dininiz ko-
nusunda gerçe-
ğe aykırı aşırılık-
lara kapılmayı-
nız, sizden ön-
ceki dönemlerde 
sapıtmış, bir 
çoklarını saptır-
mış ve düz yolu 
şaşırmış kimse-
lerin keyfi arzula-
rına uymayınız. 

Yâ Muhammed, 
kendilerine şöyle 
söyle: "Ey Ehl-i Ki-
tap! Dininizde hak-
sız taşkınlıklar et-
meyin, haksız ifrat-
lar etmeyin." Vak-
tiyle dalâle düşüp 
birçoklarını da 
dalâle düşüren, 
sonra yolun doğru-
sundan sapan 
kimselerin he-
vesâtına uymayın." 

De ki: Ey Ehl-i 
Kitab; dininiz-
de haksız yere 
haddi aşma-
yın, daha ön-
ce hem kendi 
sapmış hem 
de birçoğunu 
saptırmış ve 
doğru yoldan 
ayrılmış bir 
kavmin heves-
lerine uyma-
yın. 

De ki: Ey İncilin ta-
kipçileri! İnançları-
nız(ın içerdiği haki-
kat)in sınırları(nı) 
ihlal etmeyin; ve 
daha önce kendile-
ri sapmış olup bir 
çoğunu da saptır-
mış olan ve doğru 
yoldan hala sap-
makta devam eden 
bir topluluğun 
mesnetsiz görüşle-
rine uymayın. 
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ثِيًرا     birçoğunu,,da=ك 

لُّوا ض      ve,,şaşmış=و 

اءِِ,,ع نِْ س و  =doğrusundan    

 yolun=الَسبِيلِِ

5. 
78 ..     lanet..edilmiştir=ل ِعنِ 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =nankörlerine    

ب نِي..ِمنِْ =oğullarının     ِائِيل     İsrail=إِْسر 

ِلس انِِ..ع ل ىَِٰ =diliyle    ِ ود     Davud=د او 

ِعيس ى     oğlu=اْبنِِ    ve..Îsa=و 

ْري م ِ  ِلكِ     Meryem=م      çünkü=ذ َٰ

ا ْوا..بِم  ع ص  =isyan..etmişlerdi    

ك ان وا ي ْعت د ونِ ..و  =ve..saldırıyorlardı 

İsrailoğullarının 
kafirleri, Da-
vud´un ve Mer-
yemoğlu İsa´nın 
dilinden lanet-
lenmiştir. Bu 
lânetlenmelerinin 
sebebi, onların 
Allah´a karşı 
gelmeleri ve 
O´nun sınırlarını 
çiğnemeleri idi. 

Benî İsrail'in küfre 
sapanları hem Da-
vud'un, hem Mer-
yem'in oğlu İsa'nın 
lisanından Allah'ın 
lanetine uğradılar. 
Bu da onların is-
yan etmeleri, Al-
lah'ın hududunu 
aşmaları yüzün-
dendi. 

İsrailoğulların-
dan küfreden-
ler; Davud´un 
ve Meryem 
oğlu İsa´nın 
diliyle 
la´netlenmişler
di. Bu; isyan 
etmeleri ve 
aşırı gitmele-
rindendi. 

Hakikati inkara 
şartlanmış bulunan 
şu İsrailoğulları 
(zaten) Davudun 
ve Meryem oğlu 
İsanın diliyle lanet-
lenmişlerdir: Böy-
ledir, çünkü onlar 
(Allaha) isyan etti-
ler; hak ve adalet 
sınırlarını ihlalde 
ısrarcı davrandılar. 

5. 
79 ,, ي ت ن اه ْونِ ,,لِ ,,ك ان وا =vazgeçmiyorlardı    

ْنك رِ ,,ع نِْ م  =kötülükten    

    ne,,kötü=ل بِئْسِ     yaptıkları=ف ع ل وه ِ 

ا ي ْفع ل ونِ ,,ك ان وا    işler=م  =yapıyorlardı 

Onlar işledikleri 
kötülüklerden 
birbirlerini sakın-
dırmazlardı. Ne 
kadar kötü şeydi 
yaptıkları! 

İşledikleri kötülük-
ten birbirlerini hiç 
nehyetmezlerdi. 
(İşledikleri kötülük-
ten bir türlü vaz-
geçmezlerdi). Ka-
sem ederim ki et-
tikleri pek çirkin idi.  

Birbirlerinin 
yaptıkları fe-
nalıklara engel 
olmuyorlardı. 
Yapmakta ol-
dukları ne kö-
tü idi. 

Onlar birbirlerini 
yaptıkları iğrenç 
şeylerden vazge-
çirmeye çalışmadı-
lar: yaptıkları şey 
gerçekten ne kötü 
idi! 

5. 
80 .. ىَِٰ ثِيًرا    görürsün=ت ر      çoğunun=ك 

مِْ     onlardan=ِمْنه 

لَْونِ      dostluk..ettiklerini=ي ت و 

واِ ..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerle    

    ne..kötüdür=ل بِئْسِ 

ا تِْ..م  ق دَم  =yapıp..gönderdiği    

مِْ مِْ    kendileri..için=ل ه      nefislerinin=أ ْنف س ه 

س ِخطِ ..أ نِْ =gazabetmiştir    ِ اّلَل=Allah    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

فِي ْلع ذ ابِِا..و  =ve..azabda    ِْه م=onlar    

اِلد ونِ   sürekli..kalacaklardır=خ 

Onların çoğunun 
kâfirleri dost 
edindiklerini gö-
rürsün. Bu dav-
ranışları kendile-
rine, Allah´ın ga-
zabına uğrama-
larından ve sü-
rekli azaba çar-
pılmalarından 
ibaret ne kadar 
kötü bir gelecek 
hazırlanmıştır. 

İçlerinden çoğunu 
görürsün; Allah'ı 
tanımayan kimse-
lere yâr olurlar (Al-
lah'ı tanımayan 
kimseleri dost edi-
nirler). Allah'ın ga-
zabına uğramala-
rını ve ebediyen 
azap içinde kalma-
larını kendilerine 
yine kendilerinin 
ihzar etmesi ne 
yaman bir şey! (Al-
lah'ı tanımayan 
kimselere yâr olur-
lar. Kendilerine yi-
ne kendilerinin ih-
zar ettiği ne yaman 
bir âkıbettir ki; Al-
lah'ın gazabına uğ-
rayacaklar ve ebe-
diyen azap içinde 
kalacaklar).  

Görürsün ki; 
onlardan ço-
ğu, küfreden-
leri dost edin-
mektedirler. 
Nefislerinin 
kendileri için 
öne sürdüğü, 
ne kötüdür. Al-
lah onlara ga-
zab etmiştir ve 
azabta ebedi 
kalıcıdırlar. 

(Ve şimdi) onların 
bir çoğunun haki-
kati inkar edenlerle 
dost olduklarını gö-
rebilirsin! İhtirasla-
rının onları sürük-
lediği şey (öyle) kö-
tüdür (ki) Allah on-
lara gazap etmiştir; 
ve onlar azap için-
de yaşayacaklar-
dır. 

5. 
ل وِْ,, 81     eğer=و 

ي ْؤِمن ونِ ,,ك ان وا =inansalardı    

ِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ النَبِي      Peygambere=و 

ا م  أ ْنِزلِ ,,و  =ve,,indirilene    ِِإِل ْيه=ona    

ا ذ وه مِْ,,م  اتَخ  =onları,,edinmezlerdi    

ِكنَِ    veli=أ ْوِلي اءِ  ل َٰ     ama=و 

ثِيًرا مِْ    çoğu=ك      onlardan=ِمْنه 

 yoldan,,çıkmışlardır=ف اِسق ونِ 

Eğer onlar Al-
lah´a, peygam-
bere ve O´na in-
dirilen Kur´an´a 
inansalardı, 
kâfirleri dost 
edinmezlerdi. 
Onların çoğu fa-
sık, yoldan çık-
mış kimselerdir. 

Eğer Allah'a, sonra 
Peygambere ve 
Peygambere indiri-
len şeylere iman 
getirseydiler, onla-
ra yâr olmayacak-
lardı. Lâkin içlerin-
den çoğu imandan 
uzaktalar. 

Şayet Allah´a, 
Peygambere 
ve ona indiri-
lene iman et-
miş olsalardı; 
onları dost 
edinmezlerdi. 
Ne var ki, on-
ların çoğu fa-
sıklardır. 

Çünkü, eğer onlar 
Allaha, kendilerine 
gönderilen Pey-
gambere ve ona 
indirilen her şeye 
(gerçekten) inansa-
lardı, bu (hakikat 
inkarcı)larını dost 
edinmezlerdi: Ama 
onların çoğu sap-
kındır. 

5. 
    en..yaman=أ ش دَِ    bulursun=ل ت ِجد نَِ.. 82

    insanlar..içerisinde=النَاِسِ

ةًِ     düşman..olarak=ع د او 

ن وا..ِللَِذينِ  آم  =inananlara    

    Yahudileri=اْلي ه ود ِ

الَِذينِ  ك واِ ..و  أ ْشر  =ve..ortak..koşanları    

ل ت ِجد نَِ     ve..bulursun=و 

مِْ ب ه      en..yakınları..da=أ ْقر 

دَةًِ و      sevgice=م 

ن وا..ِللَِذينِ  آم  =inananlara    

ق ال وا..الَِذينِ  =diyenleri    إِنَا=biz    

 ِ ىَٰ ار  ِلكِ     Hristiyanlarız=ن ص      çünkü=ذ َٰ

مِْ    şüphesiz=بِأ نَِ     onların..içlerinde=ِمْنه 

يِسينِ      keşişler=قِس ِ

ْهب انًا ر      ve..rahipler..vardır=و 

مِْ أ نَه      ve..onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْست ْكبِر  =büyüklük..taslamazlar 

İnsanlar arasın-
da müminlere en 
amansız düş-
man olanların 
yahudiler ve Al-
lah´a ortak ko-
şanlar olduğunu 
göreceksin. Bu-
na karşılık mü-
minlere en çok 
sempati duyan-
ların «Biz hırısti-
yanız» diyenler 
olduğunu göre-
ceksin. Çünkü 
hristiyanlar ara-
sında Allah´a 
bağlı bilginler ve 
din adamları 
vardır ve onlar 
büyüklük tasla-
mazlar. 

Yâ Muhammed, iyi 
bil ki mü'minlere 
karşı insanlar ara-
sından en şiddetli 
hasım Yahudilerle 
müşrikleri bulaca-
ğın gibi, mü'minleri 
sevebilmeye en 
yakın olanları da 
"Bizler Nasrânîyiz" 
diyenleri bulacak-
sın. Bu da bir kere 
içlerinde âlimler 
var, âbidler var. Bir 
de hakkı görünce 
kabulü azametleri-
ne dokunmaz da 
onun için. 

Andolsun ki, 
insanlardan, 
iman edenlere 
en şiddetli 
düşman ola-
rak, yahudileri 
ve Allah´a şirk 
koşanları bu-
lacaksın. An-
dolsun ki, on-
lardan iman 
edenlere sev-
gide en yakını 
da; Biz hristi-
yanlarız, di-
yenleri bula-
caksın. Bunun 
sebebi: Onla-
rın içinde ke-
şişler ve rahib-
ler bulunma-
sından ve on-
ların gerçek-
ten büyüklük 
taslamamala-
rındandır. 

Bütün insanlar 
içinde (bu ilahi ke-
lama) inananlara 
en çok düşmanlık 
yapanların Yahudi-
ler ve Allahtan 
başkasına ilahlık 
yakıştırmaya şart-
lanmış olanlar ol-
duğunu kesinlikle 
göreceksin; ve bü-
tün insanlar içinde 
(bu ilahi kelama) 
inananlara en çok 
şefkat gösterenle-
rin ise Biz Hıristi-
yanız diyenler ol-
duğunu görecek-
sin: böyledir, çünkü 
onlar arasında öyle 
keşişler ve rahipler 
var ki bunlar kibre 
kapılmamışlardır. 

5. 
إِذ ا,, 83     dinledikleri=س ِمع وا    zaman=و 

ا أ ْنِزلِ ,,م  =indirileni    

الَرس ولِِ,,إِل ى =Elçi’ye    

ىَِٰ مِْ    görürsün=ت ر      gözlerinin=أ ْعي ن ه 

    dolup,,taştığını=ت ِفيضِ 

الدَْمعِِ,,ِمنِ  =yaşla    

ف وا,,ِمَما ع ر  =tanımalarından,,dolayı    

ِِ ,,ِمنِ  ق  اْلح  =gerçekleri    

بَن ا    derler,,ki=ي ق ول ونِ      Rabbimiz=ر 

نَا     bizi,,yaz=ف اْكت ْبن ا    inandık=آم 

عِ   şahidlerle=الَشاِهِدينِ     beraber=م 

Peygambere in-
dirilen Kur´an´ı 
işitince gerçeği 
tanımalarının 
sonucu olarak 
gözlerinden yaş-
lar akarken onla-
rın şöyle dediğini 
görürsün: «Ey 
Rabbimiz, inan-
dık, bizi de ger-
çeğe şahit olan-
lar arasında 
yaz.» 

Hem Peygambere 
indirilen Kur'an’ı 
dinledikleri zaman 
âşina çıktıkları 
hakkın tesiriyle, 
gözlerini yaşla do-
lup boşanıyor gö-
rürsün. Derler ki: 
"Yâ Rabbe'l-
âlemîn! İşte iman 
getirdik, Sen bizi 
birliğine şahit olan-
larla beraber yaz. 

Peygambere 
indirileni işittik-
lerinde; hakkı 
tanıdıkların-
dan dolayı 
gözleri yaşla 
dolup taşar da 
derler ki: Rab-
bımız; biz, 
iman ettik, bizi 
de şahidlerle 
beraber yaz. 

Onlar bu elçiye in-
dirileni anlamaya 
başladıkları zaman 
gözlerinden yaşlar 
boşaldığını görür-
sün, çünkü ondaki 
hakikatin bir kısmı-
nı tanırlar; (ve) Ey 
Rabbimiz derler, 
Biz inanıyoruz: öy-
leyse bizi hakikate 
şahitlik yapanlar ile 
bir tut. 

5. 
84 .. ا م  ل ن ا..و  =biz..neden    

ن ْؤِمنِ ..لِ  =inanmayalım    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ا م  ن ا..و  اء  ج  =ve..bize..gelen    

ق ِِ..ِمنِ  اْلح  =gerçeğe    

عِ  ن ْطم      umarken=و 

ي ْدِخل ن ا..أ نِْ =bizi..katmasını    

بُّن ا عِ     Rabbimizin=ر      arasına=م 

 iyi=الَصاِلِحينِ     toplumlar=اْلق ْومِِ

Rabbimizin bizi 
iyi kulları arasına 
katacağını 
umarken neden 
Allah´a ve bize 
gelen gerçeğe 
inanmayalım? 

Hem neden Al-
lah'a, sonra hak 
olarak bizlere ne 
gelmişse ona iman 
etmeyeceğiz ve 
Rabbimizin bizi 
salâh içindeki kul-
larıyla birlikte 
harîm-i rahmetine 
koymasını isteme-
yeceğiz?! (Hem 
bizler salâh içinde-
ki kullarıyla birlikte 
Rabbimizin bizi  de 
harîm-i rahmetine 
koymasını ister du-
rurken neden Al-
lah'a, sonra hak 
olarak bizlere ne 
gelmişse ona iman 

Hem, Rabbı-
mızın bizi sa-
lihler toplulu-
ğuyla beraber 
bulundurma-
sını umarken 
niçin Allah´a 
ve bize gelen 
hakikate iman 
etmeyelim. 

Ve Rabbimizin bizi 
dürüst ve erdemli-
ler arasına katma-
sını o kadar şiddet-
le arzuladığımız 
halde nasıl Allaha 
ve bize indirilen 
hakikate inanmakta 
zaaf gösterebilir-
dik? 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

etmeyeceğiz?)"  
5. 
85 ,, مِ      Allah=اّلَل ِ    onlara,,verdi=ف أ ث اب ه 

ا ق ال وا,,بِم  =sözlerinden,,dolayı    

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetler=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  اِ     ebedi,,kalacakları=خ      içinde=فِيه 

ِلكِ  ذ َٰ اءِ     işte,,budur=و  ز      mükâfatı=ج 

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananların=اْلم 

Allah, onları bu 
sözlerinden do-
layı, altlarından 
ırmaklar akan ve 
içlerinde ebedi 
olarak kalacakla-
rı cennetler ile 
ödüllendirdi. Bu 
iyi kulların müka-
fatıdır. 

İşte şu söyledikle-
rinin ecri olarak Al-
lah onlara içinde 
ebediyen kalacak-
ları o altından ır-
maklar akan cen-
netlerini verdi ki, 
iyilikten ayrılma-
yanların mükâfâtı 
budur. 

Allah da onları 
dediklerinden 
dolayı; altla-
rından ırmak-
lar akan cen-
netlerle müka-
fatlandırdı. 
Orada temelli 
kalacaklardır. 
İşte ihsan 
edenlerin mü-
kafatı budur. 

Ve bu inançları 
karşılığı Allah onla-
rı, mesken edine-
cekleri, içinden ır-
maklar akan has-
bahçelerle ödül-
lendirecektir: bu, 
iyilik yapanların 
ödülüdür; 

5. 
86 .. الَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edip    

ك ذَب وا     yalanlayanlar=و 

ئِكِ     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا     işte..onlar=أ ول َٰ

ابِ      halkıdır=أ ْصح 

ِحيمِِ  cehennem=اْلج 

Kafirlere, ayetle-
rimizi yalan sa-
yanlara gelince, 
onlar temelli ce-
hennemliktir. 

Küfre sapanlara, 
âyâtımıza yalan 
diyenlere gelince, 
işte bunlar da ce-
hennemliktirler. 

Küfredip de 
ayetlerimizi 
yalanlayanlar, 
işte onlar, ce-
hennem as-
habıdırlar. 

hakikati inkara ve 
mesajlarımızı ya-
lanlamaya şart-
lanmış olanlara ge-
lince, onlar yakıcı 
ateşe mahkumdur-
lar. 

5. 
87 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

وا,,لِ  م  ر ِ ت ح  =haram,,etmeyin    

ي ِب اتِِ     güzel,,ve,,temiz,,şeyleri=ط 

ا لَِ,,م  أ ح  =helal,,kıldığı    ِ اّلَل=Allah’ın    

لِ     size=ل ك مِْ ت ْعت د واِ ,,و  =sınırı,,aşmayın    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ي ِحبُِّ,,لِ  =sevmez    

ْعت ِدينِ   sınırı,,aşanları=اْلم 

Ey müminler, Al-
lah´ın size helal 
kıldığı tertemiz 
nimetleri haram 
saymayın, sınır-
ları aşmayın. Hiç 
kuşkusuz Allah 
sınırları aşanları 
sevmez. 

Ey iman edenler! 
Allah'ın sizler için 
helâl kıldığı şeyle-
rin güzellerini ken-
dinize haram et-
meyin ve böyle iti-
dali aşmayın ki Al-
lah ifrata gidenler-
den hoşnut olmaz. 

Ey iman eden-
ler; Allah´ın 
size helal kıl-
dığı iyi ve te-
miz şeyleri 
kendinize ha-
ram kılmayın 
ve haddi aş-
mayın. Doğru-
su Allah, had-
di aşanları 
sevmez. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allahın si-
ze helal kıldığı ha-
yatın güzelliklerin-
den kendinizi yok-
sun bırakmayın, 
ama hakkın sınırla-
rını da aşmayın: 
Allah, sınırları 
aşanları asla sev-
mez. 

5. 
ك ل وا.. 88     yiyin=و 

ق ك مِ ..ِمَما ز  ر  =size..verdiği..rızıklardan    

لًِ    Allah’ın=اّلَل ِ َل      helal=ح 

ي ِبًاِ  اتَق وا    ve..temiz..olarak=ط      korkun=و 

أ ْنت مِْ..الَِذي    Allah’tan=اّلَل ِ =sizin    

ْؤمِِ    kendisine=بِهِِ ن ونِ م  =ve..inandığınız 

Allah´ın size ba-
ğışladığı helal ve 
temiz nimetler-
den yiyin, kendi-
sine iman ettiği-
niz Allah´tan 
korkun. 

Allah'ın sizleri 
merzûk eylediği 
nimetlerin helâl 
olanlarından, ho-
şunuza gidenlerin-
den yeyin ve Ken-
disine iman ettiği-
niz Allah'tan kor-
kun. 

Allah´ın size 
verdiği rızıktan 
helal ve temiz 
olarak yeyin. 
Sizin kendisi-
ne iman etmiş 
olduğunuz Al-
lah´tan da 
korkun. 

O halde, Allahın rı-
zık olarak size ba-
ğışladığı meşru 
güzelliklerden ya-
rarlanın ve iman et-
tiğiniz Allaha karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun. 

5. 
89 ,, اِخذ ك مِ ,,لِ  ي ؤ  =sizi,,sorumlu,,tutmaz    

    lağvdan,,ötürü=بِاللَْغوِِ    Allah=اّلَل ِ

انِك مِْ,,فِي أ ْيم  =yeminlerinizdeki    

ِكنِْ ل َٰ     fakat=و 

اِخذ ك مِْ     sizi,,sorumlu,,tutar=ي ؤ 

ا ع قَْدت مِ ,,بِم  =bilerek,,yaptığınız    

ان ِ اْْل ِ ْيم  =yeminlerden,,ötürü    

ت ه ِ     bunun,,keffareti=ف ك فَار 

ةِِ    yedirmektir=إِْطع امِ      on=ع ش ر 

س اِكينِ      fakiri=م 

أ ْوس طِِ,,ِمنِْ =orta,,derecesinden    

ا ونِ ,,م  ت ْطِعم  =yedirdiğinizin    

    yahut=أ وِْ    ailenize=أ ْهِليك مِْ

مِْ ت ه      ya,,da=أ وِْ    onları,,giydirmek=ِكْسو 

    hürriyete,,kavuşturmaktır=ت ْحِريرِ 

ق ب ة ِ  نِْ    bir,,köleyi=ر      kimse=ف م 

ي ِجدِْ,,ل مِْ =bulamayan    

ث ةِِ    oruç,,tutsun=ف ِصي امِ      üç=ث َل 

ِلكِ     gün=أ يَام ِ      işte,,budur=ذ َٰ

ة ِ     keffareti=ك فَار 

انِك مِْ     zaman=إِذ ا    yeminlerinizin=أ ْيم 

ل ْفت ْمِ      yemin,,ettiğiniz=ح 

اْحف ظ وا     koruyun=و 

ان ك ْمِ  ِلكِ     yeminlerinizi=أ ْيم      böylece=ك ذ َٰ

    size=ل ك مِْ    Allah=اّلَل ِ    açıklıyor=ي ب ي ِنِ 

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    ayetlerini=آي اتِهِِ

ونِ   şükredersiniz=ت ْشك ر 

Allah size ağız 
alışkanlığı ile 
yaptığınız ye-
minlerden dolayı 
değil, bilerek 
yaptığınız ye-
minlerden dolayı 
sorumlu tutar. 
Böyle bir yemini 
bozmanın ceza-
sı, kefareti ya ai-
lenize yedirdiği-
niz yemeğin or-
talaması üzerin-
den on yoksulu 
doyurmak ya yi-
ne on yoksulu 
giydirmek ya da 
bir köle azad 
etmektir. Bunla-
rın hiçbirini bu-
lamayan (yapa-
mayan) kimse, 
üç gün oruç tu-
tar. İşte bozdu-
ğunuz yeminlerin 
cezası, kefareti 
budur. Yeminle-
rinizi tutun Allah, 
şükredesiniz di-
ye, size ayetleri-
ni böyle açık 
açık anlatıyor. 

Bilmeyerek edilen 
yeminlerinizden 
dolayı Allah sizleri 
muâheze buyur-
maz, lâkin bile bile 
bağladığınız ye-
minleri kırdığınız 
için sizleri muâhe-
ze buyurur. Kefa-
reti ise çoluğunu-
za, çocuğunuza 
yedirdiğinizin orta 
derecesinden on 
fakiri doyurmak, 
yahut giydirmek, 
yahut bir esir azat 
etmektir. Bunları 
bulamayan üç gün 
oruç tutar. İşte bu, 
yemin eder de 
hânis olursanız 
yeminlerinizin ke-
fareti. Bununla be-
raber yeminlerinizi 
gözetin, irşadından 
dolayı şükredersi-
niz diye Allah sizle-
re âyâtını böylece 
bildiriyor. 

Allah size ras-
gele yeminle-
rinizden dolayı 
değil, bile bile 
ettiğiniz ye-
minlerden ötü-
rü sorumlu tu-
tar. Onun kef-
fareti; ailenize 
yedirmekte ol-
duğunuzun or-
talamasından, 
on düşkünü 
yedirmek, ya-
hut giydirmek 
veya bir köle 
azad etmektir. 
Kim de bunları 
bulamazsa; üç 
gün oruçtur. 
İşte bu, yemin 
ettiğiniz vakit 
yeminlerinizin 
keffaretidir. 
Yeminlerinizi 
tutun. Şükre-
dersiniz diye 
Allah ayetlerini 
size işte böyle 
açıklar. 

Allah, düşünmeden 
ağzınızdan kaçırı-
verdiğiniz yemin-
lerden dolayı sizi 
sorumlu tutmaz, 
ama bilerek ve is-
teyerek yaptığınız 
yeminlerden so-
rumlu tutacaktır. 
Böylece, yemininizi 
bozma karşılığın-
da, on yoksulu 
kendi ailenize ye-
dirdiğinizin hemen 
hemen aynısı ile 
beslemeniz veya 
onları giydirmeniz 
veya bir insanı öz-
gürlüğüne kavuş-
turmanız gerekir; 
buna imkanı olma-
yan ise (onun yeri-
ne) üç gün oruç tu-
tacaktır. Her ne 
zaman yemin eder 
(ve onu bo-
zar)sanız yeminle-
rinizin kefareti işte 
bu olacaktır. Öy-
leyse yeminlerinize 
sadık olun. Allah 
mesajlarını size 
böylece açıklar ki 
şükredici olasınız. 

5. 
90 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ا ْمرِ     şüphesiz=إِنَم      şarap=اْلخ 

ْيِسرِ  اْلم      kumar=و 

ابِ  اْْل ْنص      dikili..taşlar=و 

مِ  اْْل ْزل      şans..okları=و 

لِِ..ِمنِْ    birer..pisliktir=ِرْجسِ  ع م  =işi    

    şeytan=الَشْيط انِِ

ه ِف اْجت نِب و =bunlardan..kaçının    

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ

ونِ   kurtuluşa..eresiniz=ت ْفِلح 

Ey müminler, iç-
ki, kumar, anıt 
taşları, fal okları 
şeytan işi iğrenç-
liklerdendir, bun-
lardan uzak du-
run ki, kurtuluşa 
eresiniz. 

Ey iman edenler! 
Şarap ve kumar 
da, taptıkları putlar 
da fal açtıkları (et 
paylaştıkları) oklar 
da şeytan işi mur-
dar bir şey, başka 
değil. Sizler ondan 
uzak durun ki 
felâha çıkabilesi-
niz.  

Ey iman eden-
ler; içki, ku-
mar, dikili taş-
lar ve fal okla-
rı; ancak şey-
tan işi pislik-
lerdir. Bunlar-
dan kaçının ki, 
felaha eresi-
niz. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Sarhoşluk 
veren şeyler, şans 
oyunları, putpe-
restçe uygulamalar 
ve gelecek hakkın-
da kehanette bu-
lunmak, Şeytan işi 
iğrenç kötülükler-
den başka bir şey 
değillerdir: O halde 
onlardan kaçının ki 
mutluluğa eresiniz! 

5. 
ا,, 91     istiyor=ي ِريد ِ    şüphesiz=إِنَم 

ي وقِعِ ,,أ نِْ    şeytan=الَشْيط انِ  =sokmak    

ة ِ    aranıza=ب ْين ك مِ      düşmanlık=اْلع د او 

اءِ  اْلب ْغض      ve,,kin=و 

ْمرِِ,,فِي اْلخ  =şarap    

ْيِسرِِ اْلم      ve,,kumar,,ile=و 

دَك مِْ ي ص      ve,,sizi,,alıkoymak=و 

ِذْكرِِ,,ع نِْ =anmaktan    ِِاّلَل=Allah’ı    

ع نِِ ةِِ ,,و  الَصَل  =ve,,namazdan    

لِْ     siz=أ ْنت مِْ    ?artık,,değil,,mi=ف ه 

Şeytan içki ve 
kumar yolu ile 
aranıza kin ve 
düşmanlık to-
humları ekmek, 
sizi Allah´ı an-
maktan ve na-
mazdan alıkoy-
mak ister. Artık 
bunlara son ve-
riyorsunuz değil 
mi? 

Şarap ile kumar 
yüzünden şeytan 
ancak aranıza 
husûmet düşürme-
yi, bir de sizleri Al-
lah'ı anmaktan, 
namaz kılmaktan 
alıkoymayı istiyor. 
Vazgeçiyorsunuz 
değil mi? (Acaba 
vazgeçecek misi-
niz?/Nasıl, vazgeç-
tiniz mi?)  

Şeytan; ancak 
içki ve kumar 
yüzünden 
aranıza düş-
manlık ve kin 
sokmak ve sizi 
Allah´ı anmak-
tan ve na-
mazdan alı-
koymak ister. 
Artık vazge-
çersiniz değil 
mi? 

Şeytan, sarhoşluk 
verici şeyler ve 
şans oyunları ile 
sadece aranıza 
düşmanlık ve nef-
ret sokmaya ve sizi 
Allahı anmaktan ve 
namazdan alıkoy-
maya çalışır. O 
halde, (artık) vaz-
geçmeyecek misi-
niz? 
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ْنت ه ونِ   vazgeçtiniz=م 

5. 
أ ِطيع وا.. 92     Allah’a=اّلَل ِ    itaat..edin=و 

أ ِطيع وا     ve..itaat..edin=و 

    Elçi’ye=الَرس ولِ 

واِ  اْحذ ر      eğer=ف إِنِْ    ve..sakının=و 

لَْيت مِْ وا    dönerseniz=ت و      bilin..ki=ف اْعل م 

ا     şüphesiz=أ نَم 

س وِلن ا..ع ل ىَِٰ ر  =elçimize..düşen    

غ ِ بِينِ     duyurmaktır=اْلب َل   açıkça=اْلم 

Allah´a ve pey-
gambere itaat 
ediniz, onlara 
karşı gelmekten 
sakının. Eğer bu 
direktife sırt çevi-
rirseniz, biliniz ki, 
Peygamberimi-
zin görevi sade-
ce açıkça du-
yurmaktır. 

Allah'a itaat edin, 
Peygambere itaat 
edin, karşı dur-
maktan çekinin (Al-
lah'ı dinleyin, Pey-
gamberi dinleyin, 
dinlememekten 
çekinin). Eğer söy-
lediklerinden yüz 
çevirirseniz, gön-
derdiğimiz Pey-
gamberin açık bir 
tebliğden başka 
vazifesi olmadı-
ğından haberiniz 
olsun. 

Allah´a itaat 
edin, Rasule 
itaat edin ve 
sakının. Yüz 
çevirecek 
olursanız, bi-
linki; peygam-
berimize dü-
şen, yalnız 
açıkça tebliğ 
etmektir. 

Öyleyse Allaha ve 
Elçisine itaat edin 
ve (kötülüklere 
karşı) her zaman 
hazırlıklı olun: Eğer 
yüz çevirirseniz, bi-
lin ki Bizim Elçimi-
zin görevi, (kendi-
sine emanet edi-
len) mesajı apaçık 
tebliğ etmekten 
ibarettir. 

5. 
93 ,,     üzerine=ع ل ى    yoktur=ل ْيسِ 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlar    

ع ِمل وا     ve,,yapanlara=و 

اتِِ     iyi,,işler=الَصاِلح 

ن احِ  ا    bir,,günah=ج      ötürü=فِيم 

وا     yediklerinden=ط ِعم 

ا,,إِذ ا م  =bundan,,böyle    اتَق ْوا=korunup    

ن وا آم      inandıkları=و 

ع ِمل وا     ve,,yaptıkları=و 

اتِِ     sonra=ث مَِ    iyi,,işler=الَصاِلح 

ْوااتَق ِ =korunup    ن وا آم      inandıkları=و 

    korunup=اتَق ْوا    ve,,yine=ث مَِ

أ ْحس ن واِ      iyilik,,ettikleri,,takdirde=و 

اّلَل ِ     sever=ي ِحبُِّ    Allah=و 

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananları=اْلم 

İman edip iyi 
ameller işleyen-
ler, Allah´tan 
korkup iman et-
tikleri, arkasın-
dan yine Al-
lah´tan korkup 
müminliklerini 
devam ettirdikleri 
ve sonra yine Al-
lah´tan korkup 
iyilik yaptıkları 
takdirde vaktiyle 
tattıkları haram 
yiyecek ve içe-
ceklerden dolayı 
sorumlu tutul-
mazlar. Hiç kuş-
kusuz Allah, iyilik 
yapanları sever. 

Ey iman edip de 
salâh işleyen kim-
seler! Haramdan 
sakındıktan ve 
imanlarında sebat 
ile salâhlarına de-
vam eyledikten 
başka takvalarında 
ve imanlarında 
rüsûh bulduktan ve 
bu takva ile bera-
ber ihsan ettikten 
sonra hoşlarına gi-
den şeyleri yedik-
leri için kendilerine 
günah yok. Allah 
ihsan edenlerden 
hoşnut olur. (... 
sonra haram ol-
madan evvelki ye-
yip içtikleri için 
kendilerine günah 
yok. Allah ihsan 
edenlerden hoşnut 
olur.) 

İman edip sa-
lih amel işle-
yenler, sakı-
nırlar, inanırlar 
ve salih amel 
işlerlerse; son-
ra sakınır ve 
ihsan ederler-
se; daha önce 
tatmış oldukla-
rından dolayı 
bir sorumluluk 
yoktur. Allah, 
ihsan edenleri 
sever. 

İmana ermiş olup 
doğru ve yararlı iş-
ler yapanlar, Allaha 
karşı sorumluluk 
bilinci duydukları 
ve (gerçekten) ina-
nıp doğru ve yararlı 
işler yaptıkları sü-
rece her istedikle-
rinden serbestçe 
yararlanabilirler: 
yeter ki Allaha kar-
şı sorumluluk bilin-
ci duymaya ve 
iman etmeye de-
vam etsinler ve Al-
laha karşı sorumlu-
luklarının bilincine 
daha çok varsınlar 
ve iyilik yapmakta 
arzulu ve kararlı 
davransınlar. Allah 
iyilik yapanları se-
ver. 

5. 
94 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

نَك مِ      Allah=اّلَل ِ    sizi..dener=ل ي ْبل و 

الَصْيدِِ..ِمنِ     bir..kısım=بِش ْيءِ  =av’la    

    ellerinizin=أ ْيِديك مِْ    erişeceği=ت ن ال ه ِ

ك مِْ اح  ِرم      ve..mızraklarınızın=و 

    Allah=اّلَل ِ    bilmek..için=ِلي ْعل مِ 

نِْ     kimin=م 

اف ه ِ     kendisinden..korktuğunu=ي خ 

نِِ    gizlide=بِاْلغ ْيِبِ      kim=ف م 

    saldırıda..bulunursa=اْعت د ىَِٰ

ِلكِ     sonra=ب ْعد ِ     bundan=ذ َٰ

    bir..azab=ع ذ ابِ     onun..için..vardır=ف ل ه ِ

 acı=أ ِليمِ 

Ey müminler, Al-
lah´ kendisini 
görmeksizin 
O´ndan kimlerin 
korktuğunu belir-
lemek için sizleri, 
ihramlı iken elle-
rinizin ve mızrak-
larınızın erişebi-
leceği av hay-
vanları aracılığı 
ile dener. Kim bu 
denemeden son-
ra yasakları çiğ-
nerse, kendisini 
acıklı bir azap 
beklemektedir. 

Ey iman edenler! 
Haberiniz olsun, 
Allah'ı görmediği 
halde O'ndan kor-
kanları meydana 
çıkarmak için Allah 
sizleri, hem de av 
gibi bir şeyle mu-
hakkak surette im-
tihan edecek. Bir 
av bolluğu ile ki is-
teseniz elleriniz de 
yetişebilecek, mız-
raklarınız da. Kim 
bunun üzerine 
tâatten çıkarsa da-
yanılmaz bir azâba 
uğrayacağını bil-
sin. 

Ey iman eden-
ler; Allah, 
görmeksizin 
kendisinden 
korkanları 
ayırdetmek 
için; elinizin ve 
mızraklarını-
zın ulaştığı 
avdan bir şey-
le sizi, mutla-
ka dener. 
Bundan sonra 
da her kim, 
haddi aşarsa; 
ona elem veri-
ci bir azab 
vardır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allah, (hac 
esnasında) ellerini-
zin ve silahlarınızın 
menziline girebilen 
(hayvanları) avla-
ma yoluyla sizi 
mutlaka sınayacak-
tır, ki insan idraki-
nin ötesinde olma-
sına rağmen ken-
disinden korkanları 
ayırt etsin. Bütün 
bulardan sonra ha-
kikat sınırlarını 
aşana gelince, onu 
şiddetli bir azap 
beklemektedir! 

5. 
95 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت ْقت ل وا,,لِ  =öldürmeyin    ِ الَصْيد=av    

أ ْنت مِْوِ  =siz     ِ م ر      ihramda,,iken=ح 

نِْ م      onu,,öldürürse=ق ت ل ه ِ    kim=و 

دًا    sizden=ِمْنك مِْ ت ع م ِ     kasden=م 

اءِ  ز      dengi,,olan=ِمثْلِ     cezası,,vardır=ف ج 

ا ق ت لِ ,,م  =öldürdüğünün    

النَع مِِ,,ِمنِ  =bir,,hayvan    

بِهِِ,,ي ْحك مِ  =karar,,vereceği    

ا     adil=ع ْدلِ     iki,,kişinin=ذ و 

    bir,,kurban=ه ْديًا    içinizden=ِمْنك مِْ

    Kâbe’ye=اْلك ْعب ةِِ    varacak=ب اِلغِ 

ة ِ    yahut=أ وِْ     keffareti=ك فَار 

س اِكينِ     yedirme=ط ع امِ      yoksullara=م 

ِلكِ     denk=ع ْدلِ     ya,,da=أ وِْ     buna=ذ َٰ

    ta,,ki,,tadsın=ِلي ذ وقِ     oruçtur=ِصي اًما

ب الِ      yaptığı,,işin=أ ْمِرِهِ     vebalini=و 

    Allah=اّلَل ِ    affetmiştir=ع ف ا

س ل ف  ِ,,ع َما =geçmişi    ِْن م      kim=و 

    öc,,alır=ف ي ْنت ِقمِ     düşmanlık,,ederse=ع اد ِ

    Allah=اّلَل ِ
اّلَل ِ    ondan=ِمْنه ِ      Allah=و 

    daima,,galiptir=ع ِزيزِ 

اْنتِق امِ ,,ذ و =öç,,alandır 

Ey müminler, ih-
ramlı iken av 
hayvanı vurma-
yınız. Kim bu du-
rumdayken bile-
rek bir av hay-
vanı vurursa, iş-
lediği suçun ve-
balini tadması 
için, içinizden iki 
adil kişinin vuru-
lan av hayvanı-
nın dengi oldu-
ğuna karar vere-
cekleri bir kur-
banlığı, ceza 
olarak, Kabe ye 
ulaştırıp kesmesi 
ya kefaret olarak 
yoksullara ye-
mek yedirmesi 
yada bunun 
dengi kadar gün 
oruç tutması ge-
rekir. Allah geç-
miştekileri affet-
miştir. Fakat kim 
bir daha aynı 
suçu işlerse Al-
lah ondan öç 
alır. Hiç kuşku-
suz Allah üstün 
iradeli ve öç alı-
cıdır. 

Ey iman edenler! 
İhramda iken av 
öldürmeyin, içiniz-
den her kim onu 
bile bile öldürürse, 
kendisine terettüp 
eden ceza ya Ha-
rem'de kesilecek 
kurbanlık olmak 
üzere mevaşîden 
bir hayvandır ki öl-
dürdüğü avın den-
gi olduğuna ara-
nızdan adalet sa-
hibi iki adam ha-
kem[lik] etmeli, ya-
hut ya fakirleri do-
yurmak gibi, ya 
oruç olarak bunun 
muâdili bir kefaret-
tir. Ta ki ettiğinin 
bu suretle vebalini 
tatmış olsun. Allah 
geçmişi af buyur-
du. Kim yeniden iş-
lerse bilsin ki Allah 
ondan intikam ala-
cak. Allah azîzdir, 
intikam sahibidir. 

Ey iman eden-
ler; siz ihramlı 
iken avı öl-
dürmeyin. 
Sizden her 
kim; bile bile 
onu öldürürse; 
öldürdüğü o 
hayvanın ben-
zeri bir ceza 
vardır ki, 
Ka´be´ye 
ulaşmış bir 
kurbanlık ol-
mak üzere, 
buna içinizden 
adil iki kişi 
hükmedecek-
tir. Yahut düş-
künlere yemek 
yedirmek şek-
linde keffaret 
veya onun 
dengi oruç 
tutmaktır. Ta 
ki yaptığının 
vebalini tatmış 
olsun. Allah; 
geçmiştekileri 
affetmiştir. 
Kim de sonra-
dan böyle ya-
parsa; Allah, 
ondan intika-
mını alır. Al-
lah, Aziz´dir, 
İntikam sahi-
bidir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Hac yapar-
ken av hayvanı öl-
dürmeyin. Ve siz-
den kim onu kas-
ten öldürürse, öl-
dürdüğüne eş de-
ğerdeki hayvanı iki 
dürüst kişinin 
onunla ilgili vere-
ceği karara istina-
den kurban edil-
mek üzere Kabeye 
getirerek tazmin 
etmekle yükümlü-
dür; yahut muhtaç-
ları doyurmak sure-
tiyle veya ona denk 
olacak kadar oruç 
tutarak günahının 
kefaretini ödemeli-
dir: (Bu,) yaptığı fii-
lin tam ağırlığını 
hissedebilsin diye-
dir. Allah geçmişi 
silmiştir. Ama her 
kim onu yeniden iş-
lerse, Allah ceza-
sını ona göstere-
cektir. Zira Allah 
kudret sahibidir, 
kötülerden intika-
mını alandır. 

5. 
    size=ل ك مِْ    helal..kılındı=أ ِحلَِ.. 96

ْيد ِ     deniz=اْلب ْحرِِ    avı=ص 

ه ِ ط ع ام      ve..yiyeceği=و 

ت اًعا     size=ل ك مِْ    geçimlik..olarak=م 

ةِِ  ِللَسيَار      ve..yolculara=و 

مِ  ر ِ ح  ل ْيك مِْ    ve..yasaklandı=و      size=ع 

ْيد ِ     kara=اْلب ر ِِ    avı=ص 

ا د ْمت مِْ..م  =olduğunuz..sürece    

ًماِ  ر  اتَق وا    ihramda=ح      korkun=و 

إِل ْيهِِ..الَِذي    Allah’tan=اّلَل ِ =huzuruna    

ونِ   toplanacağınız=ت ْحش ر 

Deniz hayvanla-
rını avlamak ve 
hem kendiniz 
hem de yoksullar 
için besin mad-
desi olarak ye-
mek size helâl 
kılındı. Huzurun-
da bir araya geti-
rileceğiniz Al-
lah´tan korku-
nuz. 

Deniz avı ile onu 
yemesi hem ken-
dinize, hem yolda 
olanlarınıza medar 
olmak üzere sizler 
için helâl kılındı. 
Kara avı ise ih-
ramda bulunduğu-
nuz müddetçe üze-
rinize haram kılın-
dı. Sizler haşrolu-
nup karşısına çı-
kacağınız Allah'tan 
korkun.  

Deniz avı ve 
onu yemek; 
size de, yolcu-
lara da geçim-
lik olmak üze-
re helal kılın-
mıştır. İhramlı 
bulunduğunuz 
sürece, kara 
avı haram kı-
lınmıştır. Hem, 
huzuruna va-
rıp toplanaca-
ğınız Allah´tan 
korkun. 

Sularda yapılan 
her türlü avlanma 
ve denizin hem 
(yerleşik olan) siz-
ler için hem de 
gezginler için rızık 
olarak su yüzüne 
çıkardıkları sizin 
için meşrudur; ama 
hacda iken karada 
avlanmanız size 
yasaklanmıştır. Ve 
hepinizin varıp top-
lanacağı Allaha 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olun. 

5. 
97 ,, ع لِ      Allah=اّلَل ِ    kıldı=ج 

    Kâbe’yi=اْلك ْعب ة ِ

امِ ,,اْلب ْيتِ  ر  اْلح  =Beyt-i,,Haram’ı    

    insanlar,,için=ِللنَاِسِ    durak=قِي اًما

Allah, Kabe´yi, o 
dokunulmaz evi, 
insanlar için gü-
venli bir barınak 
kıldı. Savaşılma-
sı yasak ayları, 
kurbanlıkları ve 
(bu bölgeye sı-

Allah Kâbe'yi, o 
Beyt-i Haram'ı in-
sanlar için medâr-ı 
hayat kıldığı gibi, 
Şehr-i Haram'ı da 
boyunlarında bağ 
olmayan kurbanları 
da, bağ olanları da 

Allah Ka´be´yi, 
o haram evi 
insanlar için 
hayat ve gü-
ven kaynağı 
kıldı. Keza o 
haram olan 
ayı da, kurba-

Allah, Kabeyi, o 
Beytul-Haramı bü-
tün insanlık için bir 
sembol kıldı; ve 
(aynı şekilde) kut-
sal (hac) ayı ve 
boyunlarında takı 
olan kurbanlıklar, 
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الَشْهرِ  امِ     ve,,ayı=و  ر      haram=اْلح 

ْديِ  اْله      ve,,kurbanı=و 

ئِد ِ  اْلق َل      ve,,tasmalı,,kurbanlıkları=و 

ِلكِ  وا    böylece=ذ َٰ     anlayasınız=ِلت ْعل م 

    Allah’ın=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

مِ ي ْعل ِ =bildiğini    ا     olanları=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِضِ,,فِي    ve,,olanları=و  =yerde    

أ نَِ     Allah’ın=اّلَل ِ    ve,,şüphesiz=و 

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ =herşeyi    

ِليمِ   bilici,,olduğunu=ع 

ğınma gösterge-
si olarak takılan) 
gerdanlıkları da 
bu dokunulmaz-
lığın kapsamına 
aldı. Allah´ın 
göklerde ve yer-
yüzünde olan 
her şeyi bildiğini, 
O´nun bilgisinin 
her şeyi kapsa-
mına aldığını bi-
lesiniz diye bunu 
böyle yaptı. 

medâr-ı hayat kıl-
dı. Bu ise şunu 
bilmeniz için ki yer-
lerde göklerde ne 
varsa hepsini Allah 
biliyor. Allah ilmiyle 
herşeyi muhît.  

nı da, boynu 
bağlı olan 
kurbanlıkları 
da. Bu, Al-
lah´ın gökler-
de ve yerde 
olanları bildi-
ğini ve Al-
lah´ın gerçe-
ten her şeyi 
bilici olduğunu 
bilmeniz için-
dir. 

Allahın göklerde ve 
yerde olan her şe-
yin tam bilgisine 
sahip bulunduğunu 
size anlatmayı 
amaçla(yan sem-
bollerdi)r. 

5. 
وا.. 98     şüphesiz=أ نَِ    iyi..bilin..ki=اْعل م 

    çetindir=ش ِديد ِ    Allah’ın=اّلَل ِ

أ نَِ    cezası=اْلِعق ابِِ     ve..şüphesiz=و 

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

ِحيمِ رِ  =esirgeyendir 

Biliniz ki, Allah, 
azabı ağır olan, 
bunun yanında 
da affedici ve 
merhametli 
olandır. 

Bilin ki Allah'ın 
azâbı dayanılır gibi 
değil. Bilin ki Al-
lah'ın gufranı had-
siz, rahmeti niha-
yetsiz.  

Bilin ki; Allah, 
gerçekten 
azabı pek çe-
tin olandır. Ve 
Allah; gerçek-
ten Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Bilin ki Allah ceza-
landırmada çetin-
dir; ve Allah çok 
bağışlayıcıdır, bir 
rahmet kaynağıdır. 

5. 
99 ,, ا ع ل ى,,م  =düşen    ِِالَرس ول=Elçi’ye    

ِ    sadece=إِلَِ
غ       duyurmaktır=اْلب َل 

اّلَل ِ ا    bilir=ي ْعل مِ     Allah=و      şeyleri=م 

    açığa,,vurduğunuz=ت ْبد ونِ 

ا م  ونِ ,,و  ت ْكت م  =ve,,gizlediğiniz 

Peygamberin 
görevi sadece 
duyurmaktır. Al-
lah gerek açığa 
vurduğunuz ve 
gerekse gizledi-
ğiniz duyguları 
iyi bilir. 

Peygamberin üze-
rinde tebliğden 
başka vazife yok. 
Sizlerin meydana 
vurduğunuzu da, 
gizli tuttuğunuzu 
da Allah biliyor. 

Peygamberin 
vazifesi sade-
ce tebliğdir. 
Allah; sizin 
açıkladıkları-
nızı da, gizle-
diklerinizi de 
bilir. 

Peygamber, (ken-
disine emanet edi-
len) mesajı tebliğ 
etmekten başka bir 
şeyle yükümlü de-
ğildir: ve Allah, si-
zin açıktan yaptığı-
nız her şeyi ve bü-
tün gizlediklerinizi 
bilir. 

5. 
ي ْست ِوي..لِ     de..ki=ق لِْ.. 100 =bir..olmaz    

بِيثِ  الَطي ِبِ     murdarla=اْلخ      temiz=و 

ل وِْ ب كِ     şayet=و      hoşuna..gitse..de=أ ْعج 

ة ِ بِيِثِ اْلخِ     çokluğu=ك ثْر  =murdarın    

    Allah’tan=اّلَل ِ    o..halde..korkun=ف اتَق وا

    sahipleri=أ وِلي    ey=ي ا

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ    sağduyu=اْْل ْلب ابِِ

ونِ   kurtuluşa..erersiniz=ت ْفِلح 

De ki; «Mur-
dar´ın çokluğu 
(yaygınlığı) se-
nin beğenini ka-
zanmış olsa da, 
murdar ile temiz 
(aslında) bir de-
ğildir. Buna göre 
ey sağduyulu 
kimseler, Al-
lah´tan korkunuz 
ki, kurtuluşa ere-
siniz.» 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Mur-
dar, çokluğu ile 
sende kendisine 
karşı bir meyil 
uyandırsa bile hiç-
bir zaman murdar-
la pâk bir olamaz. 
Ey düşünür beyni 
olanlar, Allah'tan 
korkun ki felâha 
erebilesiniz." 

De ki: Murdarı 
çokluğu hoşu-
nuza gitse de; 
murdarla te-
miz bir olmaz. 
Öyleyse ey 
akıl sahibleri; 
Allah´tan kor-
kun ki kurtıu-
luşa eresiniz. 

De ki: Kötü ve çir-
kin olan şeyler ile 
iyi ve güzel şeyler 
mukayese edile-
mez, kötü şeylerin 
bir çoğu sana bü-
yük zevk verse bi-
le. O halde, siz ey 
derin kavrayış sa-
hipleri, Allaha karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun ki 
mutluluğa eresiniz! 

5. 
101 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

وات ْسأ ل ِ,,لِ  =sormayın    

أ ْشي اءِ ,,ع نِْ =şeyleri    

ت ْبد ِ,,إِنِْ =açıklandığında    ِْل ك م=size    

    hoşunuza,,gitmeyecek=ت س ْؤك مِْ

إِنِْ     sorarsanız=ت ْسأ ل وا    eğer=و 

ا     vakit=ِحينِ     onları=ع ْنه 

    Kur’an=اْلق ْرآنِ     indirildiği=ي ن َزلِ 

    size=ل ك مِْ    açıklanır=ت ْبد ِ

    Allah=اّلَل ِ    halbuki,,geçmiştir=ع ف ا

اِ  ْنه  اّلَل ِ    onlardan=ع      Allah=و 

ِليمِ     bağışlayandır=غ ف ورِ   halimdir=ح 

Ey müminler, 
açıklandıkları 
takdirde zorunu-
za gidecek ko-
nuları sormayın, 
eğer Kur´an 
inerken bu konu-
ları sorarsanız 
onlar size açık-
lanır. Oysa Allah 
onlara değin-
memiştir. Hiç 
şüphesiz Allah 
affedicidir, yu-
muşaktır. (ha-
limdir). 

Ey iman edenler! 
Peygambere öyle 
bir takım şeyler 
sormayın ki, size 
cevabı verse canı-
nızı sıkacak, bu-
nunla beraber 
Kur'an indirilmekte 
iken sorarsanız 
cevabı da verile-
cek. Allah şimdiye 
kadar olanları af 
buyurdu. Allah'ın 
gufranı hadsiz, 
hilmi nihayetsiz. 

Ey iman eden-
ler; size açık-
lanınca hoşu-
nuza gitmeye-
cek olan şey-
leri sormayın. 
Ku´ran indiri-
lirken onları 
soracak olur-
sanız, size 
açıklanır. Al-
lah, bunları af-
fetmiştir. Al-
lah; Gafur´dur, 
Halim´dir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! (Kesin hu-
kuki kurallar şek-
linde) açıklandığı 
taktirde sizi sıkıntı-
ya sokabilecek 
olan konular hak-
kında soru sorma-
yın; zira, Kuran 
vahyedilirken onlar 
hakkında soru sor-
saydınız, size (hu-
kuki kurallar şek-
linde) açıklanabilir-
lerdi. Allah, bu ko-
nuda (sizi her türlü 
yükümlülükten) 
azat etmiştir: Zira 
Allah, çok bağışla-
yıcıdır, halimdir. 

5. 
    muhakkak=ق دِْ.. 102

ا أ ل ه      onları..sormuştu..da=س 

    bir..toplum..da=ق ْومِ 

ق ْبِلك مِْ..ِمنِْ =sizden..önce..gelen    

وا    sonra=ث مَِ     olmuşlardı=أ ْصب ح 

ا  inkâr..eden=ك افِِرينِ     onları=بِه 

Sizden önceki 
bir ümmet böyle 
konuları sordu, 
fakat sonra bun-
lar yüzünden ka-
fir oldular. 

Evet, sizlerden ev-
vel bu sualleri bir-
takımları sormuştu 
da aldıkları cevap-
lar üzerine kâfir 
olmuşlardı. 

Sizden önce 
bir kavim onla-
rı sormuştu 
da, sonra o 
sebeple kafir-
ler olmuştu. 

Sizden önceki in-
sanlar da böyle so-
rular sormuş ve 
sonuçta hakikati 
inkara varmışlardı. 

5. 
103 ,, ا ع لِ ,,م  ج  =yapmamıştır    ِ اّلَل=Allah    

ة ِ,,ِمنِْ ب ِحير  =bahire    

لِ  س ائِب ةِ ,,و  =saibe    

لِ  ِصيل ةِ ,,و  و  =vasile    

لِ  ام ِ ,,و  ح  =ve,,ham    َِِكن ل َٰ     fakat=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ونِ      uyduruyorlar=ي ْفت ر 

اّلَلِِ,,ع ل ى =Allah’a     ِ اْلك ِذب=yalan    

أ كِْ ه مِْو  ث ر  =ve,,çokları,,da    

ي ْعِقل ونِ ,,لِ  =akıl,,erdiremiyorlar 

Allah, Bahire, 
Saibe, Vesile ve 
Hami diye bir 
şey koymamıştır. 
Fakat kâfirler Al-
lah adına yalan 
uydururlar. Onla-
rın çoğu düşün-
me yeteneğin-
den yoksundur. 

Ne bahîre, ne sâi-
be, ne vasile, ne 
hâmi gibi şeyleri 
hiçbir zaman Allah 
meşru buyurmadı. 
Lâkin küfre dalan 
kimseler Allah 
nâmına yalan söy-
leyerek O'na iftira 
ediyorlar. Çokları 
da bir şey düşüne-
cek gibi değiller. 

Allah; ne Bahi-
re´den, ne Sa-
ibe´den, ne 
Vasile´den, ne 
de Ham´dan 
hiç birini meş-
ru kılmamıştır. 
Fakat küfre-
denler; Allah´a 
karşı yalan 
uydurdular. 
Onların çoğu-
nun ise akılları 
ermez. 

Bazı hayvan cins-
lerinin batıl inanç-
larla işaretlenmesi 
ve insanların kulla-
nımından alıko-
nulması, Allahın 
emri değildir: Ama 
hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
kendi uydurdukları 
yalanları Allaha 
yakıştırırlar. Ve on-
ların bir çoğu akıl-
larını asla kullan-
maz: 

5. 
إِذ ا.. 104     dendiği=قِيلِ     zaman=و 

مِْ     gelin=ت ع ال ْوا    onlara=ل ه 

ا..إِل ىَِٰ لِ ..م  أ ْنز  =indirdiğine    

    Allah’ın=اّلَل ِ

إِل ى س ولِِالرَِ..و  =ve..Elçi’ye    

ْسب ن ا    derler=ق ال وا     bize..yeter=ح 

ا ْدن ا    şey=م  ج      bulduğumuz=و 

ل ْيهِِ ن اِ     üzerinde=ع      babalarımızı=آب اء 

ل وِْ ك انِ ..أ و  =olsa..da..mı?    

ه مِْ     babaları=آب اؤ 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmeyen    

ْيئًا     hiçbir..şey=ش 

ي ْهت د ونِ ..لِ وِ  =ve..doğru..yolu..bulamayan 

Onlara Allah´ın 
indirdiği 
Kur´an´a ve 
Peygambere 
uyunuz denildi-
ğinde, «Ataları-
mızın miras bı-
raktığı düzen bi-
ze yeter» derler. 
Peki ya, ataları 
hiçbir şey bilme-
yen, doğru yol-
dan uzak kimse-
ler idiyse? 

Bunlara "Gelin, Al-
lah'ın indirdiği 
ahkâmı dinleyin, 
gelin Peygamberi 
dinleyin" denilince, 
"Atalarımızı hangi 
yolu tutmuş bul-
duksa o bizlere ye-
ter, başkasını is-
temeyiz" diyorlar. 
Pekâlâ. Ya ataları 
hiçbir şey bileme-
diyseler, ya hiç 
doğru yolu seçe-
mediyseler, o hal-
de de mi? 

Onlara; Al-
lah´ın indirdi-
ğine ve pey-
gambere ge-
lin, denildiği 
zaman; atala-
rımızı üstünde 
bulunduğu-
muz şey bize 
yeter, dediler. 
Ya ataları, bir 
şey bilmiyor 
ve doğru yola 
gitmiyorlar 
idiyse? 

Zira onlara, Allahın 
indirdiğine ve Elçi-
sine gelin! denildi-
ğinde, Atalarımız-
dan gördüğümüz 
inançlar ve fiiller 
bizim için kafidir di-
ye cevap verirler. 
Ya ataları hiçbir 
şey bilmeyen ve 
doğru yoldan uzak 
kimseler idiyseler 
de mi? 

5. 
105 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ل ْيك مِْ ْمِ أ ْنف س كِ     siz=ع  =kendinize,,bakın    

ك مِْ,,لِ  رُّ ي ض  =size,,zarar,,vermez    

نِْ ض لَِ,,م  =sapan,,kimse    إِذ ا=takdirde    

Ey müminler, siz 
kendinizden so-
rumlusunuz, 
eğer siz doğru 
yolda olursanız 
sapıklar size za-
rar veremez. 
Hepinizin dönü-

Ey iman edenler! 
Kendinizi ıslaha 
bakın, siz doğru 
yolu tuttuktan son-
ra öte taraftan 
dalâle düşen biri 
sizlere bir ziyan 
dokunduramaz. 

Ey iman eden-
ler; siz kendi-
nize bakın. Siz 
doğru yolda 
bulunursanız; 
sapıtmış ola-
nalr size zarar 
veremez. He-

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Siz (yalnız) 
kendinizden so-
rumlusunuz: Sap-
kınlığa düşenler, 
eğer doğru yolda 
iseniz, size hiçbir 
zarar veremezler. 
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    siz,,doğru,,yolda,,olduğunuz=اْهت د ْيت ْمِ 

اّلَلِِ,,إِل ى =Allah’adır    

ْرِجع ك مِْ ِميعًا    dönüşü=م      hepinizin=ج 

    O,,size,,haber,,verecektir=ف ي ن ب ِئ ك مِْ

ا     olduğunuz=ك ْنت مِْ    şeyi=بِم 

ل ونِ   yapmış=ت ْعم 

şü Allah´adır. O 
size yapmış ol-
duklarınızın iç 
yüzünü bildire-
cektir. 

Hepinizin birden 
döneceği Allah, O 
ne işlediklerinizi 
sizlere bildirecek. 

pinizin dönüşü 
Allah´a dır. 
Yapmış olduk-
larınızı O, size 
haber vere-
cektir. 

Hepinizin dönüşü 
Allaha olacaktır: Ve 
o zaman Allah, si-
ze (hayatta) yap-
mış olduğunuz her 
şeyi bildirecektir. 

5. 
106 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

اد ة ِ     aranızda=ب ْينِك مِْ    şahidlik..etsin=ش ه 

رِ     zaman=إِذ ا ض      geldiği=ح 

د ك مِ  ْوتِ     birinize=أ ح      ölüm=اْلم 

ِصيَةِِ    sırasında=ِحينِ      vasiyet=اْلو 

ا    iki=اثْن انِِ     adil=ع ْدلِ     kişi=ذ و 

    ya..da=أ وِْ    içinizden=ِمْنك مِْ

انِِ ر      iki..kişi..(şahidlik..etsin)=آخ 

غ ْيِرك مِْ..ِمنِْ =sizden..olmayan    

    siz=أ ْنت مِْ    eğer=إِنِْ

ْبت مِْ ر      yolculuk..ederken=ض 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

اب تْك مِْ     başınıza..gelmişse=ف أ ص 

ِصيب ة ِ ْوِتِ     musibeti=م      ölüm=اْلم 

ا     onları..tutarsınız=ت ْحبِس ون ه م 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ِِة     namazdan=الَصَل 

انِِ     Allah’a=بِاّلَلِِ    yemin..etsinler=ف ي ْقِسم 

اْرت ْبت مِْ..إِنِِ =kuşkulanırsanız    

ن ْشت ِري..لِ  =satmayacağız    

نًا    onu..(yeminimizi)=بِهِِ     hiçbir..paraya=ث م 

ل وِْ     olsa=ك انِ     eğer=و 

ِ ..ذ ا ق ْرب ىَٰ =akraba..da    

لِ  مِ ن ْكت ِ..و  =ve..gizlemeyeceğiz    

اد ة ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    şahidliğini=ش ه 

    yoksa..biz..elbette=إِنَاإِذًاإِذًا

    kimselerden..oluruz=ل ِمنِ 

 günahkar=اْْلثِِمينِ 

Ey iman edenler, 
herhangi birinize 
ölüm geldiği za-
man vasiyet 
ederken içiniz-
den iki adil kim-
seyi, yahut yol-
culukta iken ba-
şınıza ölüm mu-
sibeti gelmişse, 
sizden olmayan 
(gayrı müslim) iki 
kimseyi şahid tu-
tun. Eğer bu 
(gayri müslim) 
şahidlerden 
şüpheleniyorsa-
nız namazdan 
sonra kendilerini 
alıkorsunuz da 
Allah’a şöyle 
yemin ederler: 
“Billahi, akraba-
mız da olsa ye-
minimizi hiçbir 
karşılıkla değiş-
meyiz, Allah’ın 
emri olan şahid-
liği gizlemeyiz. 
Eğer gizlersek 
şüphesiz ki gü-
nahkarlardan 
oluruz.” 

Ey iman edenler! 
Herhangi birinize 
ölüm hâli geldiği o 
vasiyet zamanı 
aranızdaki şehadet 
ya kendinizden 
olmak üzere adl 
sahibi iki adamın 
şehadetidir, yahut 
sizlere yolculuğu-
nuz hâlinde ölüm 
musibeti yaklaş-
mışsa, yabancıla-
rınızdan iki adamın 
şehadetidir. Bunla-
rı namazdan sonra 
bir yere kaparsınız, 
şüphelendiğiniz 
takdirde Allah'a 
kasem ile derler ki 
"Ne yeminimizi 
dünya malına de-
ğişiriz, isterse le-
hinde şehadet etti-
ğimiz hısmımız bu-
lunsun, ne de Al-
lah'ın şehadetini 
insanlardan sakla-
rız. Zira o zaman 
günaha girenler-
den oluruz." 

Ey iman eden-
ler; herhangi 
birinize ölüm 
gelip çattığı 
zaman, vasi-
yet anında 
aranızda ya 
adalet sahibi 
iki kişiyi veya 
yolculuk ta 
başınıza ölüm 
musibeti gel-
mişse, sizden 
olmayan iki ki-
şiyi şahid tu-
tun. Onlardan 
şüpheleniyor-
sanız; namaz-
dan sonra alı-
koyarsınız da 
Allah´a şöyle 
yemin ederler; 
Akraba bile 
olsa yeminle 
hiç bir değeri 
değiştirmeye-
ceğiz, Allah´ın 
şahidliğini giz-
lemeyeceğiz, 
yoksa elbette 
günahkarlar-
dan oluruz. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Ölüm size 
yaklaştığında ve 
vasiyette bulunmak 
üzereyken yapa-
caklarınız için şa-
hitler bulundurun: 
Kendi aranızdan iki 
dürüst kişi, yahut; 
eğer evinizden 
uzakta, seyahatte 
iken ölüm işaretleri 
baş göstermişse 
namazdan sonra, 
misafir olduğunuz 
topluluktan iki kişiyi 
alıkoyun; ve eğer 
içinize bir şüphe 
düşerse her birini 
Allaha şöyle yemin 
ettirin: Bu (sözü-
müzü), yakın bir 
akraba(nın hatırı) 
için olsa da hiçbir 
bedel karşılığında 
satmayacağız; ve 
Allahın huzurunda 
şahit olduğumuz 
hiçbir şeyi gizle-
meyeceğiz, yoksa 
günahkarlar arası-
na gireriz. 

5. 
    anlaşılırsa=ع ثِرِ     eğer=ف إِنِْ,, 107

ا,,ع ل ىَِٰ أ نَه م  =onların    

قَا     bir,,günah=إِثًْما    işledikleri=اْست ح 

انِِ ر      başka,,iki,,kişi=ف آخ 

انِِ     geçer=ي ق وم 

ا ه م  ق ام      onların,,yerine=م 

قَِ,,الَِذينِ ,,ِمنِ  اْست ح  =haksızlık,,edilenler

den     ِل ْيِهم     kendisine=ع 

    daha,,layık=اْْل ْول ي انِِ

انِِ     Allah’a=بِاّلَلِِ    yemin,,ederler=ف ي ْقِسم 

اد ت ن ال ش هِ  =mutlaka,,bizim,,şahidliğimiz    

قُِّ     daha,,doğrudur=أ ح 

ا,,ِمنِْ اد تِِهم  ش ه  =onların,,şahidliğinden    

ا م  اْعت د ْين ا,,و  =biz,,(hakka),,tecavüz,,etme

dik    إِنَا=yoksa,,biz,,elbette    إِذًا=oluruz    

الَظاِلِمينِ ,,ل ِمنِ  =zalimlerden 

Eğer daha sonra 
bu şahitlerin gü-
naha girdiği or-
taya çıkarsa, 
şahitlikleri yü-
zünden hakları 
çiğnenen iki kişi 
onların yerine 
geçerek «bizim 
şahitliğimiz onla-
rınkinden daha 
doğrudur, biz 
hiçbir hakkı çiğ-
nemiyoruz, yok-
sa zalimlerden 
oluruz» diye ye-
min ederler. 

Eğer bunların gü-
naha girdiklerine 
vukuf hasıl edilirse, 
o zaman kendileri-
ne haksızlık olan 
vârislerin arasın-
dan şehadete da-
ha layık (evlâ) iki 
kişi, bunların birine 
gelerek Allah'a ka-
sem ile derler ki 
"Bizim şehadetimiz 
onların şehadetin-
den daha doğru-
dur. Hakkı da zerre 
kadar tecavüz et-
miyoruz, edersek 
şüphe yok zâlim-
lerden oluruz."  

Şayet onların 
aleyhinde ger-
çekten bir ve-
bale hak ka-
zanmış olduk-
ları ortaya çı-
karsa; onların 
aleyhlerine 
hak iddia ettik-
leri iki kişi, 
bunların yeri-
ne geçer. Ve; 
bizim şehade-
timiz onların 
şehadetinden 
daha doğru-
dur, biz haddi 
aşmadık, o 
takdirde biz, 
doğrusu za-
limlerden olu-
ruz, diye Al-
lah´a yemin 
ederler. 

Ama sonradan bu 
iki (şahid)in (bu) 
günahı işledikleri 
ortaya çıkarsa, bu 
iki kişi tarafından 
hakları gasbedilen-
ler arasından baş-
ka iki kişi onların 
yerini alacak ve Al-
lah adına şöyle 
yemin edecekler: 
Bizim şahitliğimiz 
öteki iki kişinin şa-
hitliğinden daha 
doğrudur ve biz 
hak ve adalet sınır-
larını aşmadık yok-
sa zalimler arasına 
girmiş olurduk! 

5. 
108 .. ِلكِ      en..uygun..olan=أ ْدن ىَِٰ    budur=ذ َٰ

ي أْت وا..أ نِْ =yapmalarına    

اد ةِِ     şahidliği=بِالَشه 

ا..ع ل ىَِٰ ْجِهه  و  =gereği..gibi    ِْأ و=yahut    

اف وا     korkmalarına=ي خ 

دَِ..أ نِْ ت ر  =reddedilmesinden    

انِ      sonra=ب ْعد ِ    yeminlerin=أ ْيم 

انِِهْمِ      yeminlerinden=أ ْيم 

اتَِ ق واو  =korkun    ِ اّلَل=Allah’tan    

ع واِ  اْسم  اّلَل ِ    ve..iyi..dinleyin=و      Allah=و 

ي ْهِدي..لِ  =doğru..yola..iletmez    

    topluluğu=اْلق ْومِ 

 yoldan..çıkan=اْلف اِسِقينِ 

Bu, şahidliği ge-
rektiği gibi yap-
malarını veya 
yeminlerinden 
sonra yeminlerin 
kabul edilmeme-
sinden korkma-
larını daha iyi 
sağlar. Allah’dan 
korkun ve iyi din-
leyin. Allah fasık 
kimselere yol 
göstermez. 

İşte şehadeti oldu-
ğu gibi eda etmele-
rine yahut evvelki-
lerinin yeminlerin-
den sonra kendi 
yeminlerinin de 
reddedilmesinden 
korkmalarına en 
yakın çare budur. 
Allah'tan korkun, 
emirlerini dinleyin 
ki tâatinden uzak-
laşanları Allah 
doğru yola çıkar-
maz. 

Bu, şehadeti 
gereği gibi 
yapmalarına 
veya yemin-
den sonra 
yeminlerinin 
reddedilece-
ğinden kork-
malarına daha 
yakındır. Al-
lah´tan korkun 
ve dinleyin. Al-
lah fasıklar 
güruhunu hi-
dayete erdir-
mez. 

Böylece insanların 
hakikat gereğince 
şahitlik yapmaları 
mümkün olur; yok-
sa onlar, yeminle-
rinin başkalarının 
yeminleri ile tekzip 
edileceği korkusu-
na kapılacaklardır. 
Öyleyse Allaha 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincinde 
olun ve (Ona) ku-
lak verin: Zira Allah 
sapkın bir halka 
doğru yolu göster-
mez. 

5. 
109 ,, عِ     gün=ي ْومِ      toplayacağı=ي ْجم 

س لِ     Allah=اّلَل ِ     Elçileri=الرُّ

    der=ف ي ق ولِ 

اذ ا أ ِجْبت ْمِ ,,م  =size,,ne,,cevap,,verildi?    

ِعْلمِ ,,لِ     derler=ق ال وا =bilgimiz,,yok    

    yalnız,,sensin=إِنَكِ     bizim=ل ن اِ 

    bilen=ع ََلمِ     sen=أ ْنتِ 

 gizlileri=اْلغ ي وبِِ

Allah, bütün 
peygamberleri 
bir araya getire-
ceği gün insan-
lar çağrılarınıza 
ne cevap verdi? 
diye sorar, Pey-
gamberler de; 
bizim birşey bil-
diğimiz yok. Hiç 
şüphesiz sen 
gaybleri bilensin 
derler. 

O gün ki Allah 
peygamberleri top-
layacak da, "Söy-
leyin, davetlerinize 
karşı nasıl icabet 
gördünüz?" buyu-
racak. "Yâ Rab-
be'l-âlemîn! Bizde 
ilim yok, gaybları 
bilen Sensin, an-
cak Sen, başkası 
değil!" diyecekler. 

Allah, Rasulle-
ri topladığı 
gün şöyle bu-
yurur; Size ne 
cevab verildi? 
Onlar da: Bi-
zim bir bildi-
ğimiz yoktur, 
doğrusu gayb-
ları bilen Sen-
sin Sen, der-
ler. 

Allah'ın bütün pey-
gamberleri toplayıp 
onlara, Size ne ce-
vap verildi? diye 
soracağı gün onlar, 
Bizim bir bilgimiz 
yok: Yalnız Sensin 
yaratılmışların id-
rakini aşan her şeyi 
tümüyle bilen! di-
yecekler. 

5. 
    Allah=اّلَل ِ    demişti..ki=ق الِ     hani=إِذِْ.. 110

    oğlu=اْبنِ     Îsa=ِعيس ى    Ey=ي ا

ْري مِ      hatırla=اْذك رِْ    Meryem=م 

تِي ل ْيكِ     nimetimi=نِْعم      sana=ع 

ع ل ىَِٰ اِلد تِكِ ..و  و  =ve..annene..olan    

Allah: “Ey Mer-
yem oğlu İsa, 
sana ve annene 
olan nimetimi 
hatırla” demişti. 
“Seni Cebrail ile 
desteklemiştim; 
beşikte ve yetiş-
kin iken insanlar-
la konuşuyor-
dun; sana kitabı, 

Hani Allah ne bu-
yurmuştu: "Ey 
Meryem'in oğlu 
İsa! Hem senin 
üzerindeki nimeti, 
hem validenin üze-
rindeki nimeti an. 
Hani seni Ruhül-
kuds ile müeyyed 
kıldım, beşikte iken 
de büyümüşken de 

Hani Allah; Ey 
Meryem oğlu 
İsa; senin ve 
ananın üze-
rindeki nime-
timi hatırla, 
demişti. Hani 
seni, Ruh´ül-
Kudüs ile des-
teklemiştim. 
Beşikte iken 

İşte o zaman Allah 
şöyle diyecek: Ey 
İsa, ey Meryem oğ-
lu! Hatırla sana ve 
annene bağışladı-
ğım nimetleri, seni 
nasıl Kutsal Ruh ile 
güçlendirerek in-
sanlarla beşikte 
iken ve yetişkin bir 
adam olarak ko-
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    seni..desteklemiştim=أ يَْدت كِ     hani=إِذِْ

وحِِ اْلق د ِسِ..بِر  =Ruhu’l-Kudüs..ile    

ل ِمِ      insanlarla=النَاسِ     konuşuyordun=ت ك 

ْهدِِ..فِي اْلم  =beşikte    

ك ْهًَلِ  إِذِْ    ve..yetişkin..iken=و      hani=و 

    Kitabı=اْلِكت ابِ     sana..öğrettim=ع لَْمت كِ 

ة ِ اْلِحْكم      ve..hikmeti=و 

اة ِ التَْور      ve..Tevrat’ı=و 

ْنِجيل ِ  اْْلِ إِذِْ    ve..İncil’i=و      hani=و 

    yaratıyor=ت ْخل قِ 

ينِِ..ِمنِ  الط ِ =çamurdan    

ْيئ ةِِ     kuş=الَطْيرِِ    şeklinde..bir..şey=ك ه 

    benim..iznimle=بِإِْذنِي

ا    üflüyordun=ف ت ْنف خِ      içine=فِيه 

ْيًرا    oluyordu=ف ت ك ونِ      kuş=ط 

    benim..iznimle=بِإِْذنِيِ 

ت ْبِرئِ      iyileştiriyordun=و 

ه ِ     anadan..doğma..körü=اْْل ْكم 

صِ  اْْل ْبر      ve..alacalıyı=و 

نِيِ بِإِذِْ =benim..iznimle    ِْإِذ     hani=و 

ْوت ىَِٰ    çıkarıyordun=ت ْخِرجِ      ölüleri=اْلم 

إِذِْ    benim..iznimle=بِإِْذنِيِ      ve..hani=و 

    oğullarını=ب نِي    savmıştım=ك ف ْفتِ 

ائِيلِ      senden=ع ْنكِ     İsrail=إِْسر 

مِْ    zaman=إِذِْ     sen..onlara..getirdiğin=ِجئْت ه 

    demişti=ف ق الِ     açık..deliller=بِاْلب ي ِن اتِِ

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

مِْ ذ ا..إِنِْ    içlerinden=ِمْنه  ه َٰ =bu    

    başka..bir..şey..değil=إِلَِ

بِينِ     bir..büyüden=ِسْحرِ   açık=م 

hikmeti, Tevrat’ı 
ve İncil’i öğret-
miştim. Sen iz-
ninle çamurdan 
kuş gibi bir şey 
yapmış ona üf-
lemiştin de iz-
nimle iyi etmiş-
tin. Ölüleri iznim-
le diriltiyordun. 
İsrailoğullarına 
mucizelerle gel-
diğinde, onlar-
dan küfredenler: 
‘Bu apaçık bir 
büyüdür’ demiş-
lerdi de ben on-
ların sana zarar 
vermelerini ön-
lemiştim.” 

insanlarla konuşu-
yorsun. Hani sana 
Kitap öğrettim, 
hikmet öğrettim, 
Tevrat öğrettim, 
İncil öğrettim. Hani 
çamurdan Benim 
iznimle tıpkı bir kuş 
vücuda getirerek 
üflüyorsun da Be-
nim iznimle kuş 
oluyor. Anadan 
doğma âmâyı, [ab-
raşı] benim iznimle 
iyi ediyorsun. Hani 
ölüleri Benim iz-
nimle topraktan çı-
karıyorsun, hani 
öyle bir zamanda 
Benî İsrail'i sana el 
uzatmaktan men 
ettim ki, onlara 
mucizeler getirdin 
de "Bu apaçık bir 
sihirden başka bir 
şey değil!" dediler. 

de, yetişkin 
iken de insan-
lar la konuşu-
yordun. Hani 
sana; kitabı, 
hikmeti Tev-
rat´ı ve İncil´i 
öğretmiştim. 
Hani sen; Be-
nim iznimle 
çamurdan kuş 
gibi bir şey 
yapıyordun da 
içine üflüyor-
dun ve Benim 
iznimle kuş 
oluyordu. Hani 
sen; anadan 
doğma körü 
ve abraşı Be-
nim iznimle iyi 
ediyordun. 
Hani; ölüleri 
Benim iznimle 
diriltiyordun. 
Ve hani, İsrai-
loğullarını 
senden çek-
miştim, kendi-
lerine apaçık 
ayetler getir-
diğin zaman 
içlerinden küf-
redenler; bu 
apaçık bir bü-
yüdür, demişti. 

nuşmanı sağladı-
ğımı; ve nasıl sana 
Tevratı ve İncili ih-
tiva eden vahiy ve 
hikmeti öğrettiğimi; 
nasıl Benim iznimle 
çamurdan, (sana 
uyanların) kaderini 
şekillendirdiğini ve 
sonra bunun Be-
nim iznimle (onla-
rın) kaderi olabil-
mesi için ona üfle-
diğini; ve nasıl iz-
nimle körleri ve cü-
zamlıları iyileştirdi-
ğini ve ölüyü ayağa 
kaldırdığını; sen İs-
railoğullarına haki-
katin bütün kanıtla-
rı ile geldiğinde ve 
onlardan hakikati 
inkara şartlanmış 
olanların, Bu al-
datmacadan başka 
bir şey değildir! 
dedikleri zaman 
onların sana zarar 
vermelerine nasıl 
mani olduğumu. 

5. 
إِذِْ,, 111 ْيتِ     hani=و      vahyetmiştim=أ ْوح 

اِري ِينِ ,,إِل ى و  اْلح  =Havarilere    

آِمن وا,,أ نِْ =inanmalarını    بِي=bana    

س وِلي بِر      ve,,elçime=و 

نَا    demişlerdi=ق ال وا     inandık=آم 

دِْ اْشه      bizim=بِأ نَن ا    şahid,,ol=و 

ونِ  ْسِلم   Müslümanlar,,olduğumuza=م 

Hani havarilere 
vahiy yolu ile, 
«Bana ve pey-
gamberime ina-
nınız, diye direk-
tif vermiştim de 
bunun üzerine 
onlar da, «inan-
dık, şahid ol ki 
bizler müslüma-
nız» dediler. 

Hani Ben havarile-
re "Bana da Benim 
peygamberime de 
iman edin!" diye 
emrettim. "Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! İş-
te iman getiriyoruz, 
şahit ol ki bizler 
Senin birliğine bo-
yun eğmişleriz" 
dediler. 

Hani Ben Ha-
varilere: Bana 
ve peygambe-
rime iman 
edin, diye 
vahyetmiştim 
de; inandık, 
şahid ol ki biz, 
müslümanla-
rız, demişlerdi. 

Ve (hatırla o vakti 
ki) beyazlara bü-
rünmüş olanlara, 
Bana ve Benim El-
çime inanın! diye 
vahyetmiştim. On-
lar, Biz inanıyoruz; 
ve şahit ol ki ken-
dimizi (Sana) tes-
lim etmişiz! diye 
cevap verdiler. 

5. 
    demişlerdi..ki=ق الِ     hani=إِذِْ.. 112

اِريُّونِ  و      Ey=ي ا    Havariler=اْلح 

    oğlu=اْبنِ     Îsa=ِعيس ى

ْري مِ      Meryem=م 

ي ْست ِطيعِ ..ه لِْ =gücü..yeter..mi?    

بُّكِ  لِ ..أ نِْ    Rabbinin=ر  ي ن ز ِ =indirmeye    

ل ْين ا ائِد ةًِ    bize=ع      bir..sofra=م 

اِءِ ..ِمنِ  الَسم  =gökten     ِق ال=(Îsa)..dedi    

    eğer=إِنِْ    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا

ْؤِمنِينِ ..ك ْنت مِْ م  =inanıyorsanız 

Hani havariler 
Ey Meryemoğlu 
İsa, senin Al-
lah´ın bize gök-
ten bir sofra indi-
rebilir mi?» diye 
sordular da İsa 
onlara «Eğer 
mümin iseniz Al-
lah´tan korku-
nuz» demişti. 

Hani sonra havari-
ler "Ey Meryem'in 
oğlu İsa! Rabbin 
bize gökten bir sof-
ra indirebilir mi?" 
dediler, o da "Ger-
çekten iman et-
mişseniz Allah'tan 
korkmalısınız" ce-
vabını verdi. 

Hani Havari-
ler: Ey Mer-
yem oğlu İsa; 
Rabbın bize 
gökten bir sof-
ra indiribilir 
mi? demişlerdi 
de, O; eğer 
inanmışlarsa-
nız Allah´tan 
korkun, de-
mişti. 

(Ve) o zaman be-
yaz elbiseliler, Ey 
İsa, ey Meryemin 
oğlu! dediler, Rab-
bin bize gökten bir 
sofra indirebilir 
miydi? (İsa) cevap 
verdi: Allaha karşı 
sorumluluğunuzun 
bilincinde olun, 
eğer (gerçek) mü-
minler iseniz! 

5. 
    istiyoruz=ن ِريد ِ    dediler=ق ال وا,, 113

ن أْك لِ ,,أ نِْ =yemeyi    ا     ondan=ِمْنه 

ئِنَِ ت ْطم      ve,,iyice,,yatışmasını=و 

ن ْعل مِ     kalblerimizin=ق ل وب ن ا     ve,,bilmeyi=و 

د ْقت ن ا,,ق دِْ,,أ نِْ ص  =senin,,bize,,doğru,,söyle

diğini     ِن ك ون     ve,,olalım=و 

ا ل ْيه      buna=ع 

الَشاِهِدينِ ,,ِمنِ  =bizzat,,tanık 

Havariler O´na 
dediler ki, «İsti-
yoruz ki, o sof-
ranın yemekle-
rinden yiyelim, 
kalplerimiz gü-
ven bulsun, bize 
doğru söylediğini 
kesinlikle bilelim 
ve olayın tanık-
larından olalım. 

Bunun üzerine şu-
nu söylediler: "Biz 
istiyoruz ki ondan 
yiyelim, kalplerimi-
ze itminan gelsin 
de senin bize doğ-
ru söylediğini iyice 
bilelim ve ona şe-
hadet edenlerden 
olalım." 

Demişlerdi ki: 
İstiyorsanız ki; 
ondan yiyelim, 
kalblerimiz ya-
tışsın ve senin 
bize hakikaten 
doğru söyledi-
ğini bilelim de 
biz ona şahid-
lerden olalım. 

Onlar, Biz ondan 
nasiplenmek iste-
riz, ki kalplerimiz 
sükunete ulaşsın, 
bize hakikati söy-
lediğini bilelim ve 
biz ona şahitlik ya-
panlardan olalım! 
dediler. 

5. 
114 ..     oğlu=اْبنِ     Îsa=ِعيس ى    dedi=ق الِ 

ْري مِ  مَِ    Meryem=م      Allah’ım=اللَه 

بَن ا     indir=أ ْنِزلِْ    Rabbimiz=ر 

ل ْين ا ائِد ةًِ    bizim..üzerimize=ع      bir..sofra=م 

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten     ِت ك ون=olsun    

    bir..bayram=ِعيدًا    bizim..için=ل ن ا

    öncemiz..için=ِْل َوِلن ا

آِخِرن ا     ve..sonramız..için=و 

آي ةًِ     ve..bir..mucize..(olsun)=و 

    Senden=ِمْنك ِ 

ْقن ا اْرز      bizi..rızıklandır=و 

أ ْنتِ  ْيرِ     ve..sen=و      en..hayırlısısın=خ 

 rızık..verenlerin=الَراِزقِينِ 

Bunun üzerine 
Meryemoğlu İsa 
şöyle dedi; «Al-
lah´ım, ey Rab-
bimiz, bize gök-
ten bir sofra indir 
ki bu gün hem 
öncekilerimiz 
hem de sonraki-
lerimiz için bir 
bayram ve senin 
bize gösterdiğin 
bir mucize olsun. 
Bize rızık ver. 
Sen rızık veren-
lerin en hayırlısı-
sın.» 

Meryem'in oğlu İsa 
şöyle yalvardı? 
"Ya Allah! Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! 
Bizlere gökten Öy-
le bir sofra indir ki 
bizim için, bizim 
hem evvel gelenle-
rimiz için bayram 
olduktan başka, 
Senin kudretine 
burhan olsun ve 
bizleri merzûk bu-
yur. Sen râzıkların 
en hayırlısısın." 

Meryem oğlu 
İsa´da: Alla-
hım; Rabbı-
mız, üstümüze 
gökten bir sof-
ra indir ki, bi-
zim hem ön-
cekilerimiz, 
hem sonraki-
lerimiz için bir 
bayram ve 
Senden bir 
ayet olsun. Bi-
zi rızıklandır. 
Sen, rızık 
vernlerin en 
hayırlısısın, 
diye dua et-
mişti. 

İsa, Meryemin oğ-
lu, Ey Allahım, ey 
Rabbimiz! dedi, 
Gökten bize bir 
sofra gönder: o, bi-
zim için ilkimizden 
sonuncumuza ka-
dar sürekli tekrar-
lanan bir ziyafet ve 
senden bir işaret 
olacaktır. Ve bize 
rızkımızı ver, zira 
Sen rızık verenlerin 
en iyisisin! 

5. 
115 ,,     ben=إِن ِي    Allah=اّلَل ِ    buyurdu,,ki=ق الِ 

ا ل ه  ن ز ِ     onu,,indireceğim=م 

ْمِ  ل ْيك  نِْ    sizin,,üzerinize=ع      ama,,kim=ف م 

    ondan,,sonra=ب ْعد ِ    inkâr,,ederse=ي ْكف رِْ

    ben=ف إِن ِي    sizden=ِمْنك مِْ

ب ه ِ     ona,,azab,,ederim=أ ع ذ ِ

    bir,,azapla=ع ذ ابًا

Allah dedi ki; 
Ben o sofrayı si-
ze indireceğim, 
ama ondan son-
ra kim kafir olur-
sa onu hiç kim-
seyi çarptırma-
dığım bir azaba 
çarptırırım. 

Allah buyurdu ki: 
"Ben onu sizlere 
elbette indiririm, 
lâkin ondan sonra 
kim içinizden küfre 
sapacak olursa, 
âlemlerde kimseye 
etmediğim azâbı 
muhakkak ona re-
va görürüm." 

Allah buyudu 
ki: Ben, onu 
şühesiz indi-
receğim. Bun-
dan sonra da 
artık içinizden 
her kim küfre-
derse; onu 
dünyalarda hiç 
kimseyi azab-
landırmaya-
cağım azabla 
azablandırı-
rım. 

Allah, Şüphe yok ki 
dedi, Ben onu size 
(her zaman) gön-
deririm. Ve bu şe-
kilde, hanginiz 
bundan sonra (bu) 
hakikati inkar eder-
se, bilin ki onu bu 
dünyada benzerine 
(daha) hiç kimseyi 
çarptırmadığım bir 
azaba çarptıraca-
ğım! 
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ب ه ِ,,لِ  أ ع ذ ِ =azab,,etmediğim    

دًا     hiç,,kimseye=أ ح 

اْلع ال ِمينِ ,,ِمنِ  =dünyalarda 

5. 
إِذِْ.. 116     demişti..ki=ق الِ     Ve..yine=و 

    Îsa=ِعيس ى    Ey=ي ا    Allah=اّلَل ِ

ْري مِ     oğlu=اْبنِ      Meryem=م 

    dedin=ق ْلتِ     ?sen..mi=أ أ ْنتِ 

    insanlara=ِللنَاِسِ

    beni..edinin=اتَِخذ ونِي

يِ  م ِ
أ  ْينِِ    ve..annemi=و  ه 

    iki..tanrı=إِل َٰ

د ونِِ..ِمنِْ =başka     ِِاّلَل=Allah’tan    

ان كِ     der..ki=ق الِ      sen..yücesin=س ْبح 

ا ِلي..ي ك ونِ     değildir=م  =benim..haddime    

أ ق ولِ ..نِْأ ِ =söylemek    ا     bir..şeyi=م 

    benim..için=ِلي    olmayan=ل ْيسِ 

ق  ِ      eğer=إِنِْ    gerçek=بِح 

    demiş=ق ْلت ه ِ    olsaydım=ك ْنتِ 

    muhakkak=ف ق دِْ

ِلْمت ه ِ      sen..bunu..bilirdin=ع 

ا    sen..bilirsin=ت ْعل مِ      olanı=م 

ن ْفِسي..فِي =benim..nefsimde    

لِ  أ ْعل مِ ..و  =ben..bilmem    ا     olanı=م 

ن ْفِسك ِ ..فِي =senin..nefsinde    

    yalnız..sensin=أ ْنتِ     şüphesiz..sen=إِنَكِ 

 gizlileri=اْلغ ي وبِِ    bilen=ع ََلمِ 

Hani Allah «Ey 
Meryemoğlu İsa 
sen mi, Allah dı-
şında beni ve 
annemi ilah edi-
nin dedin?» İsa 
şöyle dedi; «Ha-
şa seni her türlü 
noksanlıktan 
tenzih ederim, 
gerçek olmadı-
ğını bildiğim bir 
sözü söylemek 
bana yakışmaz, 
eğer böyle bir-
şey söyleseydim 
sen bunu bilir-
din, Sen benim 
içimdekini bilir-
sin, fakat ben 
Senin özündeki-
ni bilemem. Hiç 
kuşkusuz Sen 
gaybleri bilensin. 

Hani Allahu Zül-
celâl İsa'ya: "Ey 
Meryem'in oğlu 
İsa! İnsanlara Al-
lah'tan sonra be-
nimle validemi 
kendinize ilâh edi-
nin diye sen mi 
söyledin?" buyu-
runca İsa dedi ki: 
"Yâ Rabbe'l-
âlemîn! Seni her 
türlü şerikten ten-
zih ederim. Söyle-
mesine hakkım 
olmayan bir şeyi 
benim için söyle-
mek olamaz. Eğer 
söyledimse elbette 
malumundur. Sen 
benim gizlediğimi 
de bilirsin, bense 
bana bildirmediğini 
bilmem. Gaybları 
bilen Sensin, an-
cak Sen, başkası 
değil. 

Allah buyur-
muştu ki: Ey 
meryem oğlu 
İsa; sen mi in-
sanlara: Beni 
ve annemi Al-
lah´tan başka 
iki ilah edinin, 
dedin? Demiş-
ti ki: Tenzih 
ederim Seni, 
hak olmayan 
bir sözü söy-
lemek bana 
yakışmaz. 
Eğer ben, onu 
söylemişsem; 
Sen, onu el-
bette bilirsin. 
Sen, benim 
içimde olanı 
bilirsin, ama 
ben Senin za-
tında olanı 
bilmem. Doğ-
rusu görülme-
yeni en iyi bi-
len Sensin, 
Sen. 

Ve işte o zaman 
Allah, Ey İsa, ey 
Meryem oğlu! dedi, 
Sen insanlara, 'Al-
lahtan başka tanrı-
lar olarak bana ve 
anneme kulluk edin 
dedin mi? (İsa) ce-
vap verdi: Sen yü-
celikte sonsuzsun! 
(Söylemeye) hak-
kım olmayan bir 
şeyi hiç söyleyebilir 
miyim? Bunu söy-
lemiş olsaydım sen 
muhakkak bilirdin! 
Sen benim içimde-
ki her şeyi bilirsin, 
halbuki ben Senin 
Zatında olanı bil-
mem. Şüphe yok 
ki, yaratılmış varlık-
ların idrakini aşan 
her şeyi tam bilen 
yalnız Sensin. 

5. 
117 ,, ا ق ْلتِ ,,م  =ben,,söylemedim    ِْم     onlara=ل ه 

ا    başka=إِلَِ     şeyden=م 

ْرت نِي بِهِِ,,أ م  =bana,,emrettiğin    

اْعب د وا,,أ نِِ =kulluk,,edin    ِ اّلَل=Allah’a    

ب ِي     benim,,Rabbim=ر 

ْمِ  بَك  ر      ve,,sizin,,Rabbiniz,,olan=و 

ك نِْ تِ و  =idim    ِْل ْيِهم     onlar,,üzerine=ع 

    şahid=ش ِهيدًا

ا د ْمتِ ,,م  =olduğum,,sürece    

    fakat=ف ل َما    onların,,içinde=فِيِهْمِ 

فَْيت نِي     sen,,beni,,vefat,,ettirince=ت و 

    sen=أ ْنتِ     Sen,,oldun=ك ْنتِ 

ل ْيِهْمِ     gözetleyen=الَرقِيبِ      onları=ع 

أ ْنتِ      sen=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeyi    

 görensin=ش ِهيد ِ

Ben onlara sa-
dece bana em-
rettiğini yani 
«Benim ve sizin 
Rabbiniz olan Al-
lah´a kulluk edi-
niz dedim. Arala-
rında bulundu-
ğum sürece on-
ların üzerinde 
gözetleyici ol-
dum. Fakat sen 
canımı alınca 
onların tek gö-
zetleyicisi Sen 
oldun. Her şeyin 
şahidi Sensin. 

Bana Sen ne em-
rettinse onlara onu 
söyledim. ’Hem 
benim Rabbim, 
hem sizin Rabbiniz 
olan Allah'a kulluk 
edin dedim. Arala-
rında bulunduğum 
müddetçe üzerle-
rinde nigehbân 
(gözcü) idim. 
Vaktâ ki beni içle-
rinden aldın, artık 
onları murakabe 
edici Sen oldun, 
Sen ki herşeyi gö-
rürsün.  

Ben; onlara 
Senin bana 
buyuduğun-
dan başkasını 
söylemedim. 
Rabbım ve 
Rabbınız olan 
Allah´a kulluk 
edin, dedim. 
Ben, araların-
da bulundu-
ğum sürece 
üzerlerine şa-
hid idim. Beni 
öldürdüğünde 
onların mura-
kıbı Sensin. 
Sen herşeye 
şahidsin. 

Ben onlara (söyle-
memi) emrettiğin 
şeyden başkasını 
söylemedim: 'Be-
nim Rabbim ve si-
zin Rabbiniz (olan) 
Allaha kulluk edin 
(dedim). Ve onların 
arasında yaşadı-
ğım sürece yaptık-
larına şahitlik ettim: 
Ama Sen bana 
ölümü verdikten 
sonra onların koru-
yucusu yalnız Sen 
oldun: Zaten Sen 
her şeye şahitsin. 

5. 
مِْ    eğer=إِنِْ.. 118 ْبه      onlara..azabedersen=ت ع ذ ِ

مِْ     şüphesiz..onlar=ف إِنَه 

إِنِْ    senin..kullarındır=ِعب اد ك ِ      ve..eğer=و 

مِْ    bağışlarsan=ت ْغِفرِْ     onları=ل ه 

    yalnız..sen=أ ْنتِ     şüphesiz..sen=ف إِنَكِ 

    daima..üstünsün=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibisin=اْلح 

Eğer onları aza-
ba çarptırırsan, 
onlar senin kulla-
rındır, eğer gü-
nahlarını affe-
dersen kuşku 
yok ki Sen üstün 
iradeli ve hikmet 
sahibisin. 

Eğer kendilerine 
azâbı reva görür-
sen, şüphe yok ki 
Senin kullarındır. 
Eğer bağışlarsan 
muhakkak ki azîz, 
hakîm Sensin, an-
cak Sen, başkası 
değil." 

Eğer onlara 
azab edersen; 
şüphesiz onlar 
Senin kulla-
rındır. Şayet 
bağışlarsan; 
muhakkak ki 
Sensin Sen; 
Aziz, Hakim. 

Şayet onları azaba 
çarptırırsan şüphe-
siz onlar Senin kul-
larındır; ve eğer 
onları bağışlarsan 
şüphesiz yalnız 
Sensin kudret sa-
hibi, hikmet sahibi! 

5. 
119 ,, ذ ا    Allah=اّلَل ِ    buyurdu=ق الِ      bu=ه َٰ

    fayda,,sağlayacağı=ي ْنف عِ     gündür=ي ْومِ 

    sadıklara=الَصاِدقِينِ 

ْمِ      doğruluklarının=ِصْدق ه 

مِْ نَاتِ     onlar,,için,,vardır=ل ه      cennetler=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    kalacakları=خ      içinde=فِيه 

ِضيِ     ebedi=أ ب دًاِ      razı,,olmuştur=ر 

مِْ    Allah=اّلَل ِ     onlardan=ع ْنه 

وا ض  ر      onlar,,da,,razı,,olmuşlardır=و 

ْنه ِ  ِلكِ     O’ndan=ع      işte,,budur=ذ َٰ

 büyük=اْلع ِظيمِ     başarı=اْلف ْوزِ 

Allah dedi ki; 
Bugün, doğrula-
rın doğrulukları-
nın yararını gö-
recekleri gündür, 
onlar için altın-
dan nehirler 
akan ve içlerinde 
ebedi kalacakları 
cennétler vardır. 
Allah onlardan 
razıdır, onlar da 
ondan razıdırlar. 
İşte o büyük kur-
tuluş, o büyük 
başarı budur. 

Allah şöyle buyur-
du: "Bugün doğru-
lara doğrulukları-
nın faide vereceği 
gündür. Onlara 
ebediyen içinde 
kalacakları o altın-
dan ırmaklar akan 
cennetler var. Al-
lah kendilerinden 
hoşnut, kendileri 
de Allah'tan hoşnut 
ki işte büyük fevz 
bu. 

Allah buyurdu 
ki: Bu, doğru 
söyleyenlerin 
doğrulukları-
nın fayda ver-
diği gündür. 
Onlara; altın-
dan ırmaklar 
akan, içinde 
temelli kala-
cakları cen-
netler vardır. 
Allah; onlar-
dan hoşnud 
olmuştur, on-
lar da Al-
lah´dan hoş-
nud olmuşlar-
dır. Büyük kur-
tuluş işte bu-
dur. 

(Ve Hesap Günü) 
Allah şöyle diye-
cektir. Bugün söz-
lerine sadık olanlar 
hakikate sadakatle-
rinin faydasını gö-
recekler: sonsuza 
kadar kalacakları, 
içinden ırmaklar 
akan hasbahçeler 
onların olacak; Al-
lah onlardan çok 
hoşnuttur ve onlar 
da Allahtan çok 
hoşnutturlar: Bu 
büyük bir mazhari-
yettir. 

5. 
120 ..ِِ ْلكِ     Allah’ındır=ّلِلَ     mülkü=م 

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ا    ve..yerin=و  م      ve..herşeyin=و 

ه وِ     bunlarda..bulunan=فِيِهَنِ      ve..O=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =herşeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Göklerin, yeryü-
zünün ve her iki-
sinde bulunan 
tüm varlıkların 
egemenliği Al-
lah´ın tekelinde-
dir. O´nun her-
şeye gücü yeter. 

Göklerin, yerlerin 
ve bunlarda ne 
varsa hepsinin 
mülkü Allah'ın, O 
herşeye kâdir. 

Göklerin, yerin 
ve onlardaki 
her şeyin mül-
kü Allah´ındır. 
Ve O, her şe-
ye Kadir´dir. 

Göklerin, yerin ve 
içlerindeki her şe-
yin hükümranlığı 
Allahındır: O, dile-
diğini yapmaya ka-
dirdir. 

6. 
ْمد ِ,, 1 ِِ    hamdolsun=اْلح      o,,Allah’a=ّلِلَ

ل قِ     ki=الَِذي     yarattı=خ 

اتِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ع لِ     ve,,yeri=و  ج      var,,etti=و 

اتِِ     karanlıkları=الظُّل م 

النُّور ِ      yine,,de=ث مَِ    ve,,aydınlığı=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkârcılar    

ب ِِهمِْ     Rablerine=بِر 

Hamd, gökleri ve 
yeri yaratan, ka-
ranlıkları ve ay-
dınlığı yoktan 
var eden Allah´a 
mahsustur. Du-
rum böyleyken 
kafirler, bu yara-
tıkları Rabblerine 
denk tutuyorlar. 

Hamd o Allah'ındır 
ki (hamdolsun o 
Allah'a ki) gökleri, 
yeri yarattı; zulmet-
leri, nûru vücuda 
getirdi. Sonra O'nu 
tanımayanlar kal-
kıyorlar da kendile-
rini yaratanla baş-
kalarını bir tutuyor-
lar (sonra Hâlıkla-
rını inkâr edenler 
kalkıyorlar da O'nu 
bırakıp başkasına 
tapıyorlar).  

Hamd; gökleri 
ve yeri yara-
tan, karanlık-
ları ve aydınlı-
ğı vareden Al-
lah´a mahsus-
tur. Sonra da 
kafirler bunları 
rabblarına 
denk tutuyor-
lar. 

Her türlü övgü, 
gökleri ve yeri ya-
ratan, derin karan-
lığı ve (parlak) ay-
dınlığı var eden Al-
laha özgüdür: Ama 
hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
başka güçleri Rab-
leri ile eş tutarlar! 
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 eşler,,tutuyorlar=ي ْعِدل ونِ 

6. 
2 .. ل ق ك مِْ..الَِذي    O=ه وِ  خ  =sizi..yaratıp    

ِطينِ ..ِمنِْ =çamurdan    َِث م=sonra    

ىَِٰ ًَلِ     koymuştur=ق ض      bir..süre=أ ج 

لِ  أ ج  س مًّى    bir..süre..de=و      belirli=م 

    böyle..iken=ث مَِ    kendi..katındadır=ِعْند ه ِ 

    siz..hala=أ ْنت مِْ

ونِ   kuşkulanıyorsunuz=ت ْمت ر 

O sizi çamurdan 
yaratan, sonra 
da ecelinizi belir-
leyendir. Ayrıca 
O´nun katında 
tasarıya bağla-
nan bir vade da-
ha vardır. Ger-
çek böyleyken 
sizler kuşkuya 
kapılıyorsunuz. 

O öyle bir Allah ki 
sizleri topraktan 
yarattı, arkasından 
eceli takdir buyur-
du. Mukadder olan 
eceli ancak O bilir. 
Sonra da sizler 
şüpheye düşüyor-
sunuz, öyle mi? 

O´dur; sizi, bir 
çamurdan ya-
ratan. Sonra 
da size bir 
ecel tayin 
eden. Bir de 
O´nun katında 
belli bir ecel 
vardır. Siz ha-
la şüphe edip 
durursunuz. 

Odur sizi balçıktan 
yaratan ve sonra 
(sizin için) bir ömür 
tayin eden, (yalnız-
ca) Onun bildiği bir 
ömür. Ama hala 
şüphe edip duru-
yorsunuz, 

6. 
3 ,, ه وِ      Allah’tır,,(tek)=اّلَل ِ    O=و 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde,,de    

فِي اْْل ْرِض ِ,,و  =yerde,,de     ِي ْعل م=bilir    

    sizin,,gizlinizi=ِسَرك مِْ

ك مِْ ْهر  ج  ي ْعل مِ     ve,,açığınızı=و      ve,,bilir=و 

ا ت ْكِسب ونِ ,,م  =ne,,kazandığınızı 

O göklerin de Al-
lah´ıdır, yeryü-
zünün de Al-
lah´ıdır. Sizin 
gizlinizi, açığınızı 
ve yaptığınız her 
şeyi bilir. 

O göklerde de Al-
lah, yerde de Al-
lah. Gizlediğinizi 
bilir, aşikâr ettiğini-
zi bilir, kazandığı-
nızı bilir. 

O; göklerde 
de, yerde de 
Allah´tır. Gizli-
nizi de aşika-
rınızı da bilir. 
Ne kazanaca-
ğınızı da bilir. 

oysa O, göklerin ve 
yerin Allahı, gizle-
diğiniz ve açıktan 
yaptığınız her şeyi 
ve hak ettiklerinizi 
bilir. 

6. 
4 .. ا م  ت أْتِيِهمِْ..و  =onlara..gelmez..ki    

آي ةِ ..ِمنِْ =hiçbir..ayet    

آي اتِِ..ِمنِْ =ayetlerinden    

ب ِِهمِْ     Rablerinin=ر 

ك ان وا..إِلَِ =olmasınlar    ا     ondan=ع ْنه 

ْعِرِضينِ   yüz..çevirir=م 

Oysa kâfirler 
kendilerine 
Rabblerinden 
gelen her ayete 
yüz çevirirler. 

Rabbü'l-âlemin'in 
birliğine şahit âyet-
lerden kendilerine 
hiçbir âyet gelmez 
ki ondan yüz çe-
virmesinler. 

Rabblarının 
ayetlerinden 
bir ayet onlara 
gelmez ki; on-
dan yüzçevir-
miş olmasın-
lar. 

Ama ne zaman on-
lara Rablerinin me-
sajlarından bir me-
saj gelse, o (haki-
kati inkar ede)nler 
ona sırt çevirirler: 

6. 
    yalanladılar=ك ذَب وا    işte=ف ق دِْ,, 5

ق ِِ     hakkı=بِاْلح 

ْمِ ,,ل َما ه  اء  ج  =kendilerine,,gelen    

    fakat,,yakında=ف س ْوفِ 

    kendilerine,,gelecektir=ي أْتِيِهمِْ

ا    haberleri=أ ْنب اءِ  ك ان وا,,م  =şeyin    

    kendisiyle=,,بِهِِ

 alay,,ettikleri=ي ْست ْهِزئ ونِ 

Nitekim onlar 
kendilerine ge-
len gerçeği, 
Kur´an´ı derhal 
yalanladılar. Fa-
kat alay konusu 
ettikleri gerçekle-
rin haberleri iler-
de kendilerine 
gelecektir. 

Nasıl ki bunlara en 
büyük hak geldiği 
zaman ona yalan 
demişlerdi, neyi 
eğlence yerine 
koymakta oldukla-
rının haberleri ya-
kında onlara gele-
cek. 

Onlar; kendile-
rine gelince, 
hakkı yalanla-
dılar. Ama 
alaya aldıkları 
şeyin haberi 
onlara gele-
cektir. 

ve şimdi kendileri-
ne gelmiş olan bu 
hakikati de böyle 
yalanlıyorlar. Ama, 
zaman içinde, o 
alay ettikleri şeyi 
anlayacaklardır. 

6. 
6 .. ْوا..أ ل مِْ ي ر  =görmediler..mi    ِْك م=nice    

    yok..ettik=أ ْهل ْكن ا

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ =onlardan..önce    

ق ْرنِ ..ِمنِْ =nesiller    

َكنَاه مِْ     hem..onlara..imkânlar..vermiştik=م 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ا نِْ..ل مِْ..م  ك ِ ن م  =vermediğimiz..imkânları    

أ رِْ    size=ل ك مِْ ْلن او  س  =ve..boşaltmıştık    

اءِ  ل ْيِهمِْ    göğü..de=الَسم      üzerlerine=ع 

اًرا ع ْلن ا    bol..bol=ِمْدر  ج      ve..kılmıştık=و 

ارِ      akar=ت ْجِري    ırmakları=اْْل ْنه 

ت ْحتِِهمِْ..ِمنِْ =(ayaklarının)..altından    

    fakat..onları..helak..ettik=ف أ ْهل ْكن اه مِْ

    günahlarından..ötürü=بِذ ن وبِِهمِْ

أْن ا أ ْنش      ve..yarattık=و 

ب ْعِدِهمِْ..ِمنِْ =onların..ardından    

ِرينِ     bir..nesil=ق ْرنًا  başka=آخ 

Onlardan önceki 
nice kuşakları 
yok ettiğimizi 
görmediler mi? 
Oysa o kuşakla-
ra size vermemiş 
olduğumuz de-
recede geniş 
yerleşme ve ya-
şama imkânları 
vermiş, yurtları-
na gökten bol 
yağmurlar yağ-
dırmış, ayakları 
altından nehirler 
akıtmıştık. Fakat 
işledikleri günah-
lar yüzünden on-
ları yok ederek 
arkalarından 
başka kuşaklar 
yarattık. 

Görmediler mi 
kendilerinden önce 
ne nesiller helâk 
ettik ki yeryüzünde 
sizlere vermediği-
mizi onlara vermiş-
tik? Bol yağmurlu 
bulutlanrı üzerleri-
ne göndermiştik. 
Ayaklarının altın-
dan ırmaklar akıt-
mıştık. Öyle iken 
günahları yüzün-
den kendilerini 
helâk ettik de arka-
larından başka ne-
siller vücuda getir-
dik. 

Görmediler mi 
ki; Biz, onlar-
dan önce nice 
nesilleri yok 
ettik. Biz, on-
ları sizi yerleş-
tirmediğimiz 
şekilde yer 
yüzüne yerleş-
tirmiş, gökten 
bol yağmur 
yağdırmış ve 
altlarından ır-
maklar akıt-
mıştık. Sonra 
onları günah-
larından dola-
yı yok ettik. Ve 
aralarından 
başka bir nesil 
yetiştirdik. 

Onlardan önce ni-
ce nesilleri yok et-
tiğimizi görmezler 
mi? Yeryüzünde 
benzerini görmedi-
ğiniz (verimli) top-
raklardan bir toprak 
verdiğimiz ve üstle-
rine bolca semavi 
nimetler yağdırdı-
ğımız ve ayakları-
nın altından ırmak-
lar akıttığımız (o 
toplumları)? Biz 
onları günahların-
dan dolayı yok et-
miş ve yerlerine 
başka insanlar ge-
çirmiştik. 

6. 
ل وِْ,, 7     indirmiş,,olsaydık,,da=ن َزْلن ا    eğer=و 

ل ْيكِ      bir,,Kitap=ِكت ابًا    sana=ع 

ِ,,فِي قِْرط اس  =kağıt,,üzerine,,yazılı    

س وه ِ     onu,,tutsalardı=ف ل م 

    yine,,derlerdi=ل ق الِ     elleriyle=بِأ ْيِديِهمِْ

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ذ ا,,إِنِْ ه َٰ =bu    َِإِل=başka,,değildir    

بِينِ     bir,,büyüden=ِسْحرِ   apaçık=م 

Eğer sana kağı-
da yazılmış, so-
mut bir kitap in-
dirmiş olsaydık 
da onu kâfirler 
elleri ile tutsalar-
dı, «Bu apaçık 
bir büyüden 
başka bir şey 
değil» diyecek-
lerdi. 

Yâ Muhammed, 
bizler sana kâğıt 
üzerine yazılmış 
bir kitap indirseydik 
de onu elleriyle 
yoklasaydılar, kü-
fürlerinde inat 
edenler "Bu apaçık 
sihirden başka bir 
şey değil!" diye-
cektiler. 

Eğer sana ka-
ğıt içinde bir 
kitab indirmiş 
olsaydık da el-
leriyle ona do-
kunsalardı; yi-
ne de küfret-
miş olanlar 
derlerdi ki: Bu, 
apaçık büyü-
den başkası 
değildir. 

Ama Biz, sana, (ey 
peygamber,) yazılı 
bir metin gönder-
miş olsaydık ve 
ona kendi elleriyle 
dokunmuş olsalar-
dı bile hakikati in-
kara şartlanmış 
olanlar, kesinlikle, 
Bu aldatmacadan 
başka bir şey değil! 
derlerdi. 

6. 
ق ال وا.. 8     ?değil..miydi=ل ْولِ     dediler=و 

ل ْيهِِ    indirilmeli=أ ْنِزلِ      O’na=ع 

ل ك ِ  ل وِْ    bir..melek=م      eğer=و 

ْلن ا ل ًكا    indirseydik=أ ْنز      bir..melek=م 

    iş=اْْل ْمرِ     bitirilmiş..olurdu=ل ق ِضيِ 

    artık=ث مَِ

ونِ ..لِ  ي ْنظ ر  =hiç..göz..açtırılmazdı 

Onlar «Muham-
med´e bir melek 
indirilseydi ya» 
dediler. Eğer 
melek indirsey-
dik, onların işleri 
bitirilir, kendileri-
ne hiç mühlet 
tanınmazdı. 

Bir de "Şuna bir 
melek indirilse" di-
yorlar. Eğer bizler 
melek indireydik 
artık olacak olur, 
kendilerine bir an 
bile göz açtırıl-
mazdı. 

Ona bir melek 
indirmeli değil 
miydi? dediler. 
Eğer Biz, bir 
melek indir-
seydik; elbette 
iş bitirilmiş 
olurdu da son-
ra kendilerine 
göz bile açtı-
rılmazdı. 

Onlar, ayrıca, Ne-
den ona (alenen) 
bir melek gönde-
rilmiş değil? derler. 
Ama bir melek 
göndermiş olsay-
dık, muhakkak ki, 
her şeyin hükmü 
verilip bitmiş olurdu 
ve onlara (pişman-
lık için) başka bir 
fırsat tanınmazdı. 

6. 
ل وِْ,, 9 ع ْلن اه ِ    eğer=و      onu,,yapsaydık=ج 

ل ًكا ع ْلن اه ِ    melek=م      yine,,yapardık=ل ج 

ًَلِ ج      bir,,adam,,(şeklinde)=ر 

ل ل ب ْسن ا     ve,,yine,,düşürürdük=و 

ل ْيِهمِْ     onları=ع 

ا ي ْلبِس ونِ ,,م  =düştükleri,,kuşkuya 

Eğer melekler-
den bir peygam-
ber göndersey-
dik onu insan kı-
lığında göndere-
cektik. O zaman 
da kâfirleri şim-
diki yanılgılarının 
aynısına düşür-
müş olurduk. 

Yok kendisini me-
lek göndereydik, 
yine onu beşer 
gönderecektik. 
Düşmekte bulun-
dukları şüpheye 
onları yine düşüre-
cektik. 

Eğer Biz, onu 
bir melek kıl-
saydık; onu bir 
erkek yapar-
dık da düştük-
leri şüpheye 
onları yine dü-
şürürdük. 

Ve Biz, bir meleği 
elçimiz olarak tayin 
etmiş olsaydık (bi-
le) onun kesinlikle 
bir adam olarak 
(görünmesini) sağ-
lardık ve böylece 
onları, şimdi içinde 
bulundukları şaş-
kınlığa yine düşü-
rürdük. 

6. 
ل ق دِِ.. 10     muhakkak=و 

    alay..edilmişti=اْست ْهِزئِ 

س لِ      peygamberlerle=بِر 

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce..de    

اقِ      fakat..kuşatıverdi=ف ح 

وا..بِالَِذينِ  س ِخر  =alay..edenleri    

مِْ ا    onlarla=ِمْنه  بِهِِ..ك ان وا..م  =şey    

Senden önceki 
birçok peygam-
berler de alaya 
alınmıştı. Fakat 
bu alaycılar, alay 
konusu yaptıkla-
rı gerçek tarafın-
dan kıskıvrak 
kuşatılıverdiler. 

Yâ Muhammed! 
Emin ol ki senden 
evvel gelen pey-
gamberlerle de eğ-
lendiler, sonra o 
eğlence edindikleri 
hak, eğlenenleri 
çepeçevre kuşattı. 

Andolsun ki; 
senden önce 
de peygam-
berlerle alay 
edilmişti. On-
larla eğlenen-
leri, alaya al-
dıkları şey çe-
peçevre kuşa-
tıverdi. 

Gerçekte, senden 
önceki elçilerle (de) 
alay edilmişti ama 
ne var ki, onları 
küçümseyen kim-
seleri, (sonunda,) 
alay edip durdukla-
rı şeyin kendisi te-
peleyiverdi. 
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 alay..ettikleri=ي ْست ْهِزئ ونِ 

6. 
وا    de,,ki=ق لِْ,, 11     dolaşın,,da=ِسير 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    َِث م=sonra    

وا     nasıl=ك ْيفِ     görün=اْنظ ر 

    sonu=ع اقِب ة ِ    olmuş=ك انِ 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=اْلم 

Onlara de ki; 
´´Dünyayı gezi-
niz de peygam-
berleri yalanla-
yanların sonu 
nice oldu, görü-
nüz?» 

Onlara "Yeryüzün-
de dolaşın da pey-
gamberleri yalancı 
çıkaranların âkıbeti 
ne olduğuna bir 
bakın" de. 

De ki: Yeryü-
zünde gezip 
dolaşın da 
sonra bir gö-
rün, yalanla-
yanların sonu 
nice olmuştur? 

De ki: Yeryüzünde 
dolaşın ve hakikati 
yalanlayanların 
sonlarının ne oldu-
ğunu görün! 

6. 
نِْ    de..ki=ق لِْ.. 12 ا    ?kimindir=ِلم      olanlar=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ     de=ق لِْ    ve..yerde=و 

 ِِ     O..yazmıştır=ك ت بِ     Allah’ındır=ّلِلَ

ن ْفِسهِِ..ع ل ىَِٰ =kendi..üstüne    

ة ِ      rahmet..etmeyi=الَرْحم 

ع نَك مِْ     sizi..elbette..toplayacaktır=ل ي ْجم 

ي ْومِِ..إِل ىَِٰ =gününde    ِِة     kıyamet=اْلِقي ام 

ْيبِ ..لِ  ر  =şüphe..olmayan    

    ama=الَِذينِ     varlığında=فِيِهِ 

وا ِسر      ziyana..sokanlar=خ 

مِْ مِْ    kendilerini=أ ْنف س ه      onlar=ف ه 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar 

De ki; «Göklerde 
ve yerde olanlar 
kimindir?» De ki; 
«Allah´ındır.» O 
merhametliliği 
üzerine görev 
yazdı. Sizleri ge-
leceği kuşkusuz 
olan Kıyamet 
günü kesinlikle 
biraraya getire-
cektir. Kendileri-
ne kıyanlar var 
ya, buna sadece 
onlar inanmaz-
lar. 

"Söyleyin, gökler-
deki, yerdeki 
mevcûdât kimin?" 
de. "Allah'ın!" de. 
O Allah'ın ki 
mahlûkâtına karşı 
Kendi için rahmeti 
ihtiyar buyurdu. O 
muhakkak sizleri 
kıyamet günü bir 
yere toplayacak, 
onda şüpheye 
imkân yok. Kendi-
lerine yazık eden-
lere gelince işte 
bunlar iman etme-
yenlerdir. 

De ki: Gökler-
de ve yerde 
olanlar kimin-
dir? Al-
lah´ındır, de. 
O, rahmeti 
kendi üzerine 
yazmıştır. An-
dolsun ki; he-
pinizi, hakkın-
da hiçbir şüp-
he olmayan 
kıyamet gü-
nünde topla-
yacaktır. Ne-
fislerini ziyana 
uğratanlar, iş-
te onlar inan-
mazlar. 

De ki: Kime aittir 
göklerde ve yerde 
olan her şey? De 
ki: Rahmeti ve şef-
kati kendisine ilke 
edinen Allaha. O, 
(varlığı) her türlü 
şüphenin üstünde 
olan Kıyamet Günü 
hepinizi bir araya 
mutlaka toplaya-
caktır: ama kendi-
lerine yazık eden-
ler (var ya), işte 
(Ona) inanmayı 
reddedenler onlar-
dır; 

6. 
ل ه ِ,, 13 ا    O’nundur=و      her,,şey=م 

اللَْيلِِ,,فِي    barınan=س ك نِ  =gecede    

اِرِ  النَه  ه وِ     ve,,gündüzde=و      O=و 

 bilendir=اْلع ِليمِ     işitendir=الَسِميعِ 

Gecenin ve 
gündüzün barın-
dırdığı her şey 
O´nundur. O her 
şeyi işiten ve bi-
lendir. 

Gerek gecenin, ge-
rek gündüzün için-
de barınan her ne 
varsa O'nun. İşi-
ten, bilen ancak O. 

Gecenin ve 
gündüzün 
içinde barınan 
her şey 
O´nundur. Ve 
O, Semi´dir, 
Alim´dir. 

halbuki, gecenin ve 
gündüzün barın-
dırdığı her şey 
Onundur; ve yal-
nızca Odur her şe-
yi duyan, her şeyi 
bilen. 

6. 
ْيرِ     de..ki=ق لِْ.. 14     başkasını..mı=أ غ 

    tutayım=أ تَِخذ ِ    Allah’tan=اّلَلِِ

ِليًّا     yoktan..var..eden=ف اِطرِِ    dost=و 

اتِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرِضِ ه وِ     ve..yeri=و      kendisi=و 

    besleyen=ي ْطِعمِ 

لِ  ي ْطع م ِ ..و  =fakat..beslenmeyen    ِْق ل=de    

    emredildi=أ ِمْرتِ     bana=إِن ِي

أ ك ونِ ..أ نِْ =olmam     ِأ َول=ilki    

نِْ     İslam=أ ْسل م ِ     olanların=م 

لِ  ت ك ون نَِ..و  =ve..sakın..olma    

ْشِرِكينِ ..ِمنِ  اْلم  =ortak..koşanlardan 

De ki; «Al-
lah´dan başka-
sını mı dost edi-
neyim ki, O gök-
lerin ve yerin 
yoktan var edici-
sidir, yedirir, fa-
kat yedireni yok-
tur.» De ki; 
«Müslümanların 
ilki olmam emre-
dildi, bana 
´sakın Allah´a 
ortak koşanlar-
dan olma´ denil-
di.» 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Göklerin, yerin ya-
ratanı Allah'tan 
başkasını mı ken-
dime mabud edi-
neceğim? O Al-
lah'tan ki bütün di-
rileri doyuruyor, 
Kendisi doyurul-
maktan münezzeh 
bulunuyor. Yâ Mu-
hammed, onlara 
şöyle de: "Ben Al-
lah'ın birliğine bo-
yun eğenlerin ilki 
olmakla emir buyu-
ruldum. Bana sa-
kın müşriklerden 
olma buyuruldu." 
("Ben Allah'ın birli-
ğine boyun eğenle-
rin ilki olmakla emir 
buyuruldum." Sa-
kın müşriklerden 
olma.) 

De ki: Ben Al-
lah´tan başka 
bir dost mu 
edinirim? Gök-
leri ve yeri 
yoktan var 
eden O´dur. 
Ve O yedirir, 
ama yediril-
mez. De ki: 
Doğrusu ben, 
müslüman 
olanların ilki 
olmakla emro-
lundum. Sakın 
müşriklerden 
olma. 

De ki: Hayat veren 
ve hiçbir şeye 
muhtaç olmayan O 
dururken göklerin 
ve yerin yaratıcısı 
olan Allahtan baş-
ka birini mi dost 
edineceğim? De ki: 
Ben, Allaha teslim 
olanların öncüsü 
olmakla emrolun-
dum, Allahtan baş-
kasına ilahlık ya-
kıştıranlar arasında 
bulunmakla değil. 

6. 
    şüphesiz,,ben=إِن ِي    de,,ki=ق لِْ,, 15

افِ      eğer=إِنِْ    korkarım=أ خ 

ْيتِ      isyan,,edersem=ع ص 

ب ِي     azabından=ع ذ ابِ     Rabbime=ر 

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,günün=ي ْومِ 

De ki; «Eğer 
Rabbimin buy-
ruklarına karşı 
gelirsem büyük 
günün azabın-
dan korkarım.» 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Ben Rabbime is-
yan edecek olur-
sam büyük bir gü-
nün azâbından 
korkarım." 

De ki: Ben, 
Rabbıma karşı 
gelirsem, bü-
yük günün 
azabından 
korkarım. 

De ki: Bakın, (bu 
şekilde) Rabbime 
isyan etseydim, o 
çetin (Hesap) 
Gün(ün)de (başı-
ma gelecek olan) 
azaptan korkardım. 

6. 
نِْ.. 16 فِْ    kim=م      çevrilip..savılırsa=ي ْصر 

ئِذِ     ondan..(azabdan)=ع ْنه ِ     o..gün=ي ْوم 

    gerçekten=ف ق دِْ

ه ِ  ِحم      ona..acımıştır..(Allah)=ر 

ِلكِ  ذ َٰ     başarı=اْلف ْوزِ     işte..budur=و 

بِينِ الِْ م  =apaçık 

O gün kim azap-
tan uzak tutulur-
sa Allah onu ka-
yırmış olur. İşte 
kesin kurtuluş 
budur. 

İşte o gün kimden 
azap uzak bulun-
durulursa Allah'ın 
rahmetine kavuşan 
odur. Gün gibi 
âşikâr olan felâh 
ise ancak budur. 

O gün, kim 
ondan döndü-
rülürse; şüp-
hesiz o, rah-
mete ermiştir. 
İşte apaçık 
kurtuluş bu-
dur. 

O Gün kim esirge-
nirse Allah ona 
rahmetini bağışla-
mış olur: bu da 
apaçık bir kurtuluş 
olacaktır. 

6. 
إِنِْ,, 17     ve,,eğer=و 

    Allah=اّلَل ِ    sana,,dokundursa=ي ْمس ْسكِ 

ر ِ  ِ    bir,,zarar=بِض      yoktur=ف َل 

    başka=إِلَِ    onu=ل ه ِ    açacak=ك اِشفِ 

إِنِْ    kendisinden=ه و ِ      ve,,eğer=و 

    sana,,dokundursa=ي ْمس ْسكِ 

ْيرِ  وِ     bir,,hayır=بِخ      kuşkusuz,,O=ف ه 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeyi    

 yapabilendir=ق ِديرِ 

Eğer Allah başı-
na bir musibet 
verirse onu 
O´ndan başka 
hiç kimse gide-
remez. Eğer sa-
na bir iyilik verir-
se, kuşkusuz 
O´nun gücü her 
şeye yeter. 

Allah sana bir belâ 
eriştirirse Kendi-
sinden başka kim-
se onu senin üze-
rinden kal-
dır[a]maz, hayır da 
eriştirirse kimse 
mâni olamaz. 
O'nun kudreti her-
şeyi muhît. 

Eğer Allah, 
sana bir sıkıntı 
dokundurursa; 
onu kendisin-
den başka gi-
derecek hiçbir 
kimse yoktur. 
Şayet sana bir 
de hayır do-
kundurursa; 
işte O; her şe-
ye Kadir´dir. 

Ve eğer Allah sana 
bir zarar vermek is-
terse Kendisinden 
başka kimse onu 
gideremez; ve eğer 
sana iyilikte bulu-
nursa da unutma ki 
O, dilediğini yap-
maya kadirdir. 

6. 
18 .. ه وِ      tam..hakimdir=اْلق اِهرِ     O=و 

    kullarının=ِعب اِدِهِ     üstünde=ف ْوقِ 

ه وِ      O=و 

ِكيمِ      herşeyi..yerli..yerince..yapan=اْلح 

بِيرِ   haber..alandır=اْلخ 

Kulları üzerinde 
kesin egemen-
dir. O´nun yaptı-
ğı her şey yerin-
dedir, O her 
şeyden haber-
dardır. 

Kulları üzerinde 
kâhir olan O. 
Hakîm olan O, 
habîr olan yine O. 

O; kullarının 
üstünde ye-
gane mutasar-
rıftır. Ve O; 
Hakim´dir, 
Habir´dir. 

Zira yalnız O, ya-
rattıkları üzerinde 
otorite sahibidir ve 
yalnız Odur ger-
çekten hikmet sa-
hibi, her şeyden 
haberdar olan. 

6. 
    şey=ش ْيءِ     hangi=أ يُِّ    de,,ki=ق لِْ,, 19

    daha,,büyüktür=أ ْكب رِ 

اد ةًِ      de,,ki=ق لِِ    şahidlik,,bakımından=ش ه 

    şahiddir=ش ِهيد ِ    Allah=اّلَل ِ 

ْمِ     benimle=ب ْينِي ب ْين ك      sizin,,aranızda=و 

وِحيِ 
أ      bana=إِل يَِ    vahyolundu,,ki=و 

ذ ا     Kur’an=اْلق ْرآنِ     bu=ه َٰ

ك مِْ     onunla=بِهِِ    sizi,,uyarayım=ِْل ْنِذر 

نِْ م      ulaştığı=ب ل غ ِ     ve,,herkesi=و 

    siz=أ ئِنَك مِْ

د ونِ      ?şahidlik,,ediyor,,musunuz=ل ت ْشه 

عِ     gerçekten=أ نَِ     ile,,beraber=م 

De ki; «En büyük 
şahitlik kiminki-
dir?» De ki; 
«Benimle sizin 
aranızda Allah 
şahittir. Bu 
Kur´an, gerek si-
zi gerekse ulaş-
tığı herkesi uya-
rayım diye bana 
vahyedildi, sizler 
Allah ile birlikte 
başka ilâhlar ol-
duğuna mı şa-
hadet ediyorsu-
nuz?» De ki; 
«Ben buna şa-
hadet etmem; 
´De ki; «O tek bir 
ilahtır ve ben si-
zin O´na koştu-
ğunuz ortaklar-
dan uzağım» 

Yâ Muhammed, 
onlara "Şehadet-
den en büyük ne 
olabilir?" dedikten 
sonra şunu söyle: 
"[Allah] İşte sizinle 
benim aramızda ilk 
şahit, bana bu 
Kur'an hem sizleri, 
hem diğer bütün 
işitenleri âkıbetten 
onunla haberdar 
edeyim diye vahiy 
buyuruldu. Allah ile 
beraber başka bir-
takım ilâhların var-
lığına sizler şeha-
det mi ediyorsu-
nuz?! Ben şehadet 
etmem!" de. "O 
ancak tek bir Al-
lah'tır. İşte bilin ki 
ben sizlerin O'na 
şerik koştuklarını-

De ki: Şahid 
olarak hangi 
şey daha bü-
yüktür? De ki: 
Benimle sizin 
aranızda Allah 
şahiddir. Bu 
Kur´an; bana 
sizi de, ulaştı-
ğı kimseleri 
de, uyarmam 
için vahyolun-
du. Allah ile 
beraber başka 
tanrılar oldu-
ğuna siz mi 
şahidlik edi-
yorsunuz? De 
ki: Ben şeha-
det etmem. 
De ki: O, an-
cak bir tanrı-
dır. Ve ben, 
gerçekten si-

De ki: Hakikatin en 
güvenilir şahidi 
kimdir? De ki: Allah 
benim ile sizin ara-
nızda şahittir; ve 
bu Kuran bana 
vahyedildi ki ona 
dayanarak sizi ve 
onun ulaşabileceği 
herkesi uyarabile-
yim. Siz, Allahtan 
başka ilahların ol-
duğuna gerçekten 
şahitlik yapabilir 
misiniz? De ki: Ben 
(böyle) bir şahitlik 
yapmam! De ki: O, 
tek Allahtır; ve ba-
kın, sizin yaptığınız 
gibi, Allahtan baş-
ka şeylere ilahlık 
yakıştırmak ben-
den uzak olsun! 
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ةًِ    Allah=اّلَلِِ     tanrılar,,olduğuna=آِله 

 ِ ىَٰ     de=ق لِْ    başka=أ ْخر 

د ِ ,,لِ  أ ْشه  =ben,,şahidlik,,etmem    ِْق ل=de    

ا ه ِ    O=ه وِ     ancak=إِنَم      Tanrıdır=إِل َٰ

اِحد ِ إِنَنِي    tek,,bir=و      şüphesiz,,ben=و 

    şeylerden=ِمَما    uzağım=ب ِريءِ 

 sizin,,ortak,,koştuğunuz=ت ْشِرك ونِ 

zın hiçbirini tanı-
mıyorum" de. 

zin şirk koş-
tuklarınızdan 
uzağım. 

6. 
20 ..     kendilerine=الَِذينِ 

    Kitap=اْلِكت ابِ     verdiklerimiz=آت ْين اه مِ 

ا    onu..tanırlar=ي ْعِرف ون ه ِ     gibi=ك م 

    tanıdıkları=ي ْعِرف ونِ 

ه م ِا     oğullarını=أ ْبن اء 

وا..الَِذينِ  ِسر  خ  =ama..ziyana..sokanlar    

مِْ مِْ    kendilerini=أ ْنف س ه      onlar=ف ه 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar 

Kendilerine kitap 
verdiklerimiz, 
Peygamberi ve 
Kur´an´ı tıpkı 
çocuklarını tanı-
dıkları gibi tanır-
lar. Fakat kendi-
lerine kıyanlar 
var ya, onlar as-
la inanmazlar. 

Kitap verdiğimiz 
ümmetlerin ulema-
sı, Peygamberi 
kendi oğullarını ta-
nır gibi tanırlar. 
Nefislerine yazık 
edenlere gelince 
bunlar iman getir-
mezler. 

Kendilerine ki-
tab verdikleri-
miz; onu, öz 
oğullarını ta-
nıdıkları gibi 
tanırlar. Nefis-
lerini ziyana 
uğratanlar, iş-
te onlar inan-
mazlar. 

Daha önce vahiy 
verdiklerimiz, bunu, 
kendi çocuklarını 
tanıdıkları gibi ta-
nırlar; ama (onlar 
arasından) kendile-
rine yazık edenler 
(var ya), işte onlar-
dır inanmayı red-
dedenler. 

6. 
نِْ,, 21 م      daha,,zalim=أ ْظل مِ     ?kim,,olabilir=و 

ىَِٰ    edenlerden=ِمَمنِِ     iftira=اْفت ر 

اّلَلِِ,,ع ل ى =Allah’a    ك ِذبًا=yalanı    

    yalanlayandan=ك ذَبِ     ya,,da=أ وِْ

    şüphesiz=إِنَه ِ    O’nun,,ayetlerini=بِآي اتِِهِ 

ي ْفِلحِ ,,لِ  =kurtuluş,,yüzü,,görmezler    

ونِ   zalimler,,de=الَظاِلم 

Allah hakkında 
yalan uydurarak 
O´na iftira eden-
den ya da O´nun 
ayetlerini yalan-
layandan daha 
zalim kim olabi-
lir? Hiç kuşkusuz 
zalimler kurtulu-
şa eremezler. 

Uydurduğu yalanı 
Allah'a isnat eden, 
yahut âyetleri için 
yalan diyen kimse-
den daha zâlimi 
kim olabilir?! Ha-
beriniz olsun: 
Zâlimler felâha 
ermeyecekler. 

Allah´a karşı 
yalan uyduran 
ve ayetlerini 
yalan sayan-
dan daha za-
lim kimdir? 
Muhakkak ki 
zalimler, fela-
ha ermezler. 

Kendi uyduruğu 
yalanları Allaha 
yakıştırandan veya 
Onun mesajlarını 
yalanlayanlardan 
daha zalim kim 
olabilir? Şüphe yok 
ki, böyle zalimler 
mutluluğa asla ula-
şamazlar: 

6. 
22 .. ي ْومِ  ه مِْ    gün=و      topladığımız=ن ْحش ر 

ِميعًا     sonra=ث مَِ    hepsini=ج 

    dediğimiz=ن ق ولِ 

ك وا..ِللَِذينِ  أ ْشر  =ortak..koşanlara    

    ?hani..nerede=أ ْينِ 

ك مِ  ك اؤ      ortaklarınız=ش ر 

ك ْنت مِْ..الَِذينِ  =olduğunuz    

ونِ   zannetmekte=ت ْزع م 

O gün onların 
tümünü bir yere 
toplarız da sonra 
Allah´a ortak ko-
şanlara «Hani, 
nerede Allah´ın 
ortakları oldukla-
rını sandıkları-
nız?» diye sora-
rız. 

Bir gün ki hepsini 
birden haşredece-
ğiz de vaktiyle Al-
lah'a şirk koşanla-
ra: "Hani o bizim 
şeriklerimiz olduk-
larını [zu’m] ettiği-
niz mabudlarınız 
ne oldu?" diyece-
ğiz. 

Ve onların 
hepsini topla-
yıp sonra da 
şirk koşanlara: 
Nerede iddia 
ettiğiniz ortak-
larınız? diye-
ceğimiz gün. 

Bir gün onların 
hepsini bir araya 
toplayacağız ve o 
zaman, Allahtan 
başka şeylere ilah-
lık yakıştıranlara: 
Allahın uluhiyetine 
ortak olduklarını 
tahayyül ettiğiniz o 
varlıklar neredeler 
şimdi? diye sora-
cağız. 

6. 
ت ك نِْ,,ل مِْ    sonra=ث مَِ,, 23 =kalmadığı    

مِْ     başka=إِلَِ    onların,,çareleri=فِتْن ت ه 

ق ال وا,,أ نِْ =demelerinden    

اّلَلِِ     Allah’a,,andolsun,,ki=و 

ب ِن ا ا    Rabbimiz=ر  ك نَا,,م  =biz,,değildik    

شِْ ِرِكينِ م  =ortak,,koşanlar 

Sonra bu müş-
rikliklerinin «Val-
lahi, ey Rabbi-
miz, biz müşrik 
değildik» deme-
lerinden başka 
bir akıbetleri ol-
maz. 

O zaman bütün şe-
riklerinin âkıbeti (o 
zaman bütün fitne-
leri) "Rabbimiz 
olan Allah'a yemin 
ederiz ki, bizler 
müşrik değildik!" 
demelerinden baş-
ka bir şey olmaya-
cak. 

Sonra onların 
sadece: An-
dolsun Allah´a 
ki, ey Rabbı-
mız; bizler 
müşriklerden 
değildik, de-
melerinden 
başka çareleri 
kalmaz. 

Bunun üzerine, ça-
resiz bir şaşkınlık 
içinde, ancak, 
Rabbimiz Allaha 
yemin ederiz ki 
Ondan başka bir 
şeye ilahlık izafe 
et(mek iste)medik! 
diye(bile)ceklerdir. 

6. 
    nasıl=ك ْيفِ     bak=اْنظ رِْ.. 24

    yalan..söylediler=ك ذ ب وا

أ ْنف ِسِهْمِ ..ع ل ىَِٰ =kendilerine..karşı    

لَِ ض      ve..sapıp..gitti=و 

مِْ ا    kendilerinden=ع ْنه  ك ان وا..م  =şeyler    

ونِ   uydurdukları=ي ْفت ر 

Kendileri aley-
hinde nasıl yalan 
söylediklerini ve 
uydurma ilâhları 
tarafından nasıl 
yüzüstü bırakıl-
dıklarını görüyor 
musun? 

Bak yâ Muham-
med, nasıl kendi 
kendilerini yalancı 
çıkarıyorlar? Sonra 
da bak uydurdukla-
rı o mabudlar nasıl 
ortadan kaybolarak 
bunları yüzüstü bı-
rakıyor? 

Bak, kendile-
rine nasıl ya-
lan söylediler? 
Yalan yere 
uydurdukları 
kendilerinden 
nasıl kaybolu-
verdi? 

Bakın, onlar kendi 
kendilerine nasıl 
yalan söylemişler 
ve mesnetsiz ha-
yalleri onları nasıl 
yüzüstü bırakmış! 

6. 
مِْ,, 25 ِمْنه  نِْ    içlerinden,,vardır=و      kimseler=م 

    seni=إِل ْيك ِ     dinleyen=ي ْست ِمعِ 

ع ْلن ا ج      fakat,,biz,,koyduk=و 

    kalblerinin=ق ل وبِِهمِْ    üstüne=ع ل ىَِٰ

    perdeler=أ ِكنَةًِ

ي ْفق ه وه ِ,,أ نِْ =onu,,anlamalarına,,engel    

فِي     kulaklarının=آذ انِِهمِْ    ve,,içine,,de=و 

ْقًراِ  إِنِْ    ağırlık=و      ve,,eğer=و 

ْوا     her=ك لَِ    görseler,,de=ي ر 

    mucizeyi=آي ةِ 

ي ْؤِمن وا,,لِ  =yine,,inanmazlar     ِا     ona=بِه 

تَىَِٰ     zaman=إِذ ا    hatta=ح 

اء وكِ      sana,,geldikleri=ج 

اِدل و ن كِ ي ج  =seninle,,tartışırlar    

وا,,الَِذينِ     derler=ي ق ولِ  ك ف ر  =o,,kâfirler    

ذ ا,,إِنِْ ه َٰ =bu    َِإِل=başka,,değildir    

    masallarından=أ س اِطيرِ 

 eskilerin=اْْل َوِلينِ 

Onların içinde 
seni dinleyenler 
vardır, biz onla-
rın kalblerini, 
Kur´an´ı anlama-
larına engel 
oluşturacak bi-
çimde, perdele-
dik, kulaklarını 
da sağırlaştırdık. 
Bu yüzden her 
türlü mucizeyi 
görseler bile ona 
inanmazlar. Ni-
tekim bu kâfirler 
tartışmak için 
yanına geldikle-
rinde sana «Bu 
Kur´an, eskilerin 
masallarından 
başka bir şey 
değildir» derler. 

İçlerinden seni 
Kur'an okurken 
dinleyenler var. 
Duyduklarını an-
lamasınlar diye 
kalplerinin üstüne 
perde indirdik, ku-
laklarına ağırlık 
verdik. Bütün âyet-
leri görseler yine 
iman etmezler. O 
kadar ki yanına ge-
lerek seninle mü-
nakaşa ettikleri 
zaman o küfre 
dalmış kimseler 
"Bu eskilerin uy-
durdukları 
esâtîrden başka bir 
şey değil!" derler. 

İçlerinden seni 
dinleyenler 
vardır. Halbuki 
Biz, onu anlar-
lar diye, kalb-
lerine örtüler, 
kulaklarına da 
ağrılık koyduk. 
Onlar her aye-
ti görseler de 
yine inanmaz-
lar. Hatta sana 
geldiklerinde, 
seninle çeki-
şirler. O küf-
redenler derler 
ki; Bu, eskile-
rin masalla-
rından başka 
birşey değildir. 

Onlar arasında öy-
leleri var ki (ey 
Peygamber) seni 
dinler (görünür)ler: 
Ama kalplerinin üs-
tüne, onları hakika-
ti kavramaktan alı-
koyan perdeler yer-
leştirdik, kulakları-
na da sağırlık. Ve 
(hakikatin) bütün 
işaretleri(ni) görse-
lerdi yine de ona 
inanmazlardı; o 
kadar ki, onlar tar-
tışmak için sana 
geldiklerinde, haki-
kati inkara şart-
lanmış olanlar, Bu, 
eski zamanların 
masallarından 
başka bir şey değil! 
derler. 

6. 
ه مِْ.. 26 ْونِ     onlar=و      hem..menederler=ي ْنه 

    ondan=ع ْنه ِ

ي ْنأ ْونِ      hem..de..uzak..dururlar=و 

ْنه ِ  إِنِْ    ondan=ع      böylece=و 

    yalnız=إِلَِ    mahvediyorlar=ي ْهِلك ونِ 

مِْ     kendilerini=أ ْنف س ه 

ا م  ونِ ..و  ي ْشع ر  =farkında..değiller 

Hem başkalarını 
Kur´an´dan uzak 
tutuyorlar, hem 
de kendileri on-
dan uzak duru-
yorlar. Böylece 
aslında kendile-
rini mahvediyor-
lar, ama bunun 
farkında değildir-
ler. 

Bunlar hem ona 
yaklaşmaktan 
nehy ediyorlar, 
hem kendileri 
uzaklaşıyorlar ki 
bu suretle farkına 
varmadıkları halde 
nefislerini helâk 
ediyorlar. 

Onlar, hem 
bundan vaz-
geçirmeye ça-
lışırlar, hem 
de kendileri 
ondan uzakla-
şırlar. Onlar 
sadece kendi-
lerini helake 
sürüklerler de 
farkına var-
mazlar. 

Diğerlerini ondan 
alıkoyar ve kendile-
ri de ondan uzak-
laşırlar: Ama (bu 
şekilde) yalnız 
kendilerini mahve-
derler ve (üstelik) 
bunu da idrak et-
mezler. 

6. 
27 ,, ل وِْ ىَِٰ,,و  ت ر  =bir,,görsen    ِْإِذ=iken    

قِف وا     başında=ع ل ى    durdurulmuş=و 

    dediklerini=ف ق ال وا    ateşin=النَارِِ

ل ْيت ن ا,,ي ا =keşke,,biz    

دُِّ     geri,,döndürülseydik,,de=ن ر 

لِ  بِ ,,و  ن ك ذ ِ =yalanlamasaydık    

ب ِن ا    ayetlerini=بِآي اتِِ     Rabbimizin=ر 

Cehennemin ba-
şında durdurul-
duklarında onla-
rın «Ah ne olay-
dı, dünyaya geri 
gönderilsek de 
bir daha Rabbi-
mizin ayetlerini 
yalanlamasak ve 
müminlerden ol-
sak» dediklerini 
keşki görseydin! 

Hani sen bunların 
ateş başında dur-
durulup: "Ne olur-
du geriye çevril-
seydik de Rabbi-
mizin âyetlerini 
inkâr etmeyerek 
iman getirenlerden 
olsaydık! dedikleri-
ni bir görmüş olay-
dın... 

Bir görsen; 
ateşin başında 
durdukları: 
Keşke geri 
döndürülsey-
dik ve Rabbı-
mızın ayetleri-
ni yalan say-
masaydık da 
mü´minlerden 
olsaydık, de-
dikleri zaman. 

Ateşin önünde bek-
letilecekleri ve Ah, 
keşke (hayata) geri 
döndürülseydik: O 
zaman Rabbimizin 
mesajlarını yalan-
lamaz ve müminler 
arasında olurduk! 
diyecekleri zaman 
(onları) görseydin. 
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ن ك ونِ      olsaydık=و 

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =inananlardan 

6. 
مِْ    göründü=ب د ا    hayır=ب لِْ.. 28     onlara=ل ه 

ا ك ان وا..م  =oldukları    

    gizlemekte=ي ْخف ونِ 

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha..önce    ِْل و     bile=و 

دُّوا     geri..gönderilselerdi=ر 

ا    yine..dönerlerdi=ل ع اد وا     şeye=ِلم 

    kendinden=ع ْنه ِ    men..olundukları=ن ه وا

مِْ إِنَه      çünkü..onlar=و 

 yalancılardır=ل ك اِذب ونِ 

Hayır, sadece 
daha önce içle-
rinde sakladıkla-
rının akıbeti ön-
lerinde belirdi 
(diye böyle ha-
yıflanıyorlar. 
Yoksa) eğer 
dünyaya geri 
gönderilseler yi-
ne sakındırıldık-
ları yola döner-
ler. Onlar ger-
çekten yalancı-
dırlar. 

Değil, evvelce giz-
ledikleri karşılarına 
çıktı da onun için. 
Yoksa geriye çev-
rilmiş olsaydılar 
nehy edildikleri is-
yana yine başlaya-
caklardı. Şüphe 
yok ki va’dleri ya-
lan. 

Hayır, öteden 
beri gizleye-
geldikleri şey-
lerle karşıları-
na çıktık. Eğer 
geri döndürül-
selerdi yine 
kendilerine 
yasaklanan 
şeylere döne-
ceklerdi. Doğ-
rusu onlar, ya-
lancılardır. 

Ama hayır (böyle 
demeleri) geçmişte 
(kendilerinden) giz-
lemiş oldukları ha-
kikat onlara açık 
şekilde görünecek 
(olmasındandır); ve 
eğer (hayata) geri 
döndürülmüş olsa-
lardı, kendilerine 
yasaklanmış olan 
şeye yine döner-
lerdi. Unutma ki 
onlar geçek yalan-
cılardır! 

6. 
ق ال وا,, 29 ِهيِ ,,إِنِْ    dediler,,ki=و  =onlar    

ي ات ن ا    başka,,yoktur=إِلَِ     hayatımızdan=ح 

ا    dünya=الدُّْني ا م  ن ْحنِ ,,و  =biz,,değiliz    

ْبع وثِينِ   diriltilecek,,de=بِم 

Onlar «Hayat, 
sadece dünya-
daki hayatımız-
dan ibarettir, bir 
daha diriltilecek 
değiliz» dediler. 

Ve yine "Hayat, 
dünyadaki hayatı-
mızdan ibaret, biz-
ler öyle tekrar diri-
lecek değiliz" diye-
ceklerdi. (Şüphe 
yok ki va’dleri ya-
lan. Bunlar "Hayat 
dünyadaki hayatı-
mızdan ibaret, biz-
ler öyle tekrar diri-
lecek değiliz" dedi-
ler) 

Ve dediler ki: 
Hayat ancak 
bu dünyadaki 
hayatımızdır. 
Ve biz dirile-
cek değiliz. 

Ve bazı (inanç-
sız)lar, Bu dünya-
daki hayatımızın 
ötesinde başka bir 
şey yoktur ve öl-
dükten sonra diril-
meyeceğiz! derler. 

6. 
30 .. ل وِْ ىَِٰ..و  ت ر  =onları..bir..görsen    ِْإِذ=iken    

قِف وا     huzurunda=ع ل ىَِٰ    durdurulmuş=و 

ب ِِهْمِ      dedi=ق الِ     Rablerinin=ر 

ذ ا    ?değil..miymiş=أ ل ْيسِ      bu=ه َٰ

 ِِ ق      dediler..ki=ق ال وا    gerçek=بِاْلح 

    evet..gerçektir=ب ل ىَِٰ

ب ِن اِ  ر      dedi=ق الِ     Rabbimiz..hakkı..için=و 

    azabı=اْلع ذ ابِ     öyle..ise..tadın=ف ذ وق وا

ا     ettiğinizden=ك ْنت مِْ    dolayı=بِم 

ونِ   inkâr=ت ْكف ر 

Onları Rabbleri-
nin huzuruna çı-
karıldıkları za-
man keşki gör-
sen! Allah, onla-
ra «yeniden di-
rilmek gerçek 
değilmiymiş?» 
der. Onlar 
«Rabbimiz hakkı 
için, evet» der-
ler. Allah da on-
lara «O halde 
inkârcılığınızdan 
dolayı azabı çe-
kiniz» der. 

Yâ Muhammed, 
sen onları Rabbul-
âlemî’nin karşısın-
da durduruldukları 
zaman bir görey-
din... Kendilerine 
"Nasıl, şu gördü-
ğünüz hak değil mi 
imiş?" buyurdu. 
"Rabbimize kasem 
olsun ki evet!" de-
diler. "Öyle ise 
inkâr ettiğinizin ce-
zası olarak tadın 
azabı da görün!" 
buyurdu. 

Bir görseydin 
eğer; Rabbla-
rının huzurun-
da durdukları 
zaman, O: Bu, 
hak değil 
miymiş? de-
yince; onlar 
da: Rabbımız 
hakkı için 
evet, derler. 
Allah da buyu-
rur ki: Öyleyse 
küfür edegel-
diğinizden do-
layı tadın aza-
bı. 

Ama sen (onları) 
Rablerinin huzuru-
na çıkarılacakları 
(ve) Onun, Bu, ha-
kikat değil mi? diye 
soracağı zaman 
görsen. Onlar, 
Evet, Rabbimiz 
hakkı için öyle! di-
ye cevap verecek-
ler. (Bunun üzeri-
ne,) Allah, Tadın 
öyleyse diyecek, 
hakikati reddetme-
nizden doğan bu 
azabı! 

6. 
    gerçekten=ق دِْ,, 31

ِسرِ      ziyana,,uğradı(lar)=خ 

ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayanlar    

    Allah’ın=اّلَلِِ     huzuruna,,çıkmayı=بِِلق اءِِ

تَىَِٰ     zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

مِ  تْه  اء      kendilerine,,geldiği=ج 

    ansızın=ب ْغت ةًِ    o,,saat=الَساع ة ِ

ت ن ا,,ي ا    dediler=ق ال وا ْسر  ح  =vah,,bize    

ا,,ع ل ىَِٰ ف َرْطن ا,,م  =kusurlarımızdan,,dola

yı    ا ه مِْ    orada=فِيه      onlar=و 

    yüklenmiş,,olarak=ي ْحِمل ونِ 

ه مِْ ار      günahlarını=أ ْوز 

ظ ه وِرِهْمِ ,,ع ل ىَِٰ =sırtlarına     ِأ ل=bakın    

ا    ne,,kötü=س اءِ      şeyler=م 

ونِ   yüklenip,,taşıyorlar=ي ِزر 

Allah´ın huzuru-
na çıkmayı ya-
lanlayanlar ger-
çekten mahvol-
muşlardır. So-
nunda Kıyamet 
günü ansızın ge-
lip çatınca sırtla-
rında taşıdıkları 
günah yükü al-
tında «Eyvah, 
dünyada kaçır-
dığımız fırsatla-
ra!» derler. Hey, 
sırtlarında taşı-
dıkları o yük, ne 
kötü bir yüktür! 

Ebedî hüsrana 
daldılar, o kimseler 
ki Allah'ın karşısı-
na çıkacaklarını, tâ 
kıyamet ansızın 
üzerlerine gelince-
ye kadar inkâr etti-
ler durdular. O 
zaman ise "Haya-
tımızda reva gör-
düğümüz taksirle-
rimiz yüzünden 
vah bizlere!" diye-
cekler. Veballerini 
de sırtlarına yük-
lenmiş bulunacak-
lar. Hele bir bak 
şunların yüklendik-
leri ne yaman bir 
yük! 

Allah´a ka-
vuşmayı yalan 
sayanlar; ger-
çekten kay-
betmişlerdir. 
Nihayet kıya-
met ansızın 
gelip çattığı 
zaman; yükle-
rini sırtlarına 
yüklenerek: 
Orada yaptı-
ğımız eksik-
lerden dolayı 
yazıklar olsun 
bize, derler. 
Dikkat edin, 
ne kötüdür 
yüklendikleri 
şeyler. 

Kıyamet Saati an-
sızın gelip çatınca-
ya (ve) Yazıklar ol-
sun bize ki onu gö-
zardı etmişiz! diye 
ağlaşıp dövünün-
ceye kadar Allaha 
varacaklarını inkar 
edenler gerçekten 
hüsrana uğrayan-
lardır, çünkü omuz-
larında günahları-
nın yükünü taşıya-
caklardır: Ah, o 
yüklenecekleri 
(ağırlık) ne kötü-
dür! 

6. 
ا.. 32 م  ي اة ِ    değildir=و      hayatı=اْلح 

    başka..bir..şey=إِلَِ    dünya=الدُّْني ا

ل ْهو ِ     bir..oyun=ل ِعبِ      ve..eğlenceden=و 

ل لدَارِ  ة ِ    yurdu=و      ahiret=اْْلِخر 

ْيرِ      daha..iyidir=خ 

ي تَق ون ِ ..ِللَِذينِ  =korunanlar..için    

ِ ت ْعِقل ونِ ..أ ف َل  =düşünmüyor..musunuz? 

Dünya hayatı, 
oyundan ve eğ-
lenceden başka 
bir şey değildir. 
Oysa günahlar-
dan sakınanlar 
için Ahiret yurdu 
daha hayırlıdır. 
Buna aklınız er-
miyor mu? 

Dünyadaki hayat 
oyundan, oyalan-
madan başka bir 
şey değil. Sonra-
dan gelen yurt ise 
Allah'tan korkanlar 
için elbet daha ha-
yırlı. Siz bunu akıl 
etmiyor musunuz? 

Dünya hayatı; 
ancak oyun ve 
eğlenceden 
ibarettir. Ahiret 
yurdu ise; 
müttakiler için 
daha hayırlı-
dır. Hala aklı-
nızı başınıza 
almayacak 
mısınız? 

Bu dünya hayatı, 
bir oyundan, eğ-
lenceden ve geçici 
bir zevkten başka 
bir şey değildir; 
ama ahiret hayatı 
Allaha karşı sorum-
luluklarının bilin-
cinde olanlar için 
çok daha güzeldir. 
Öyleyse aklınızı 
kullanmaz mısınız? 

6. 
    biliyoruz=ن ْعل مِ     muhakkak=ق دِْ,, 33

ن كِ     şüphesiz=إِنَه ِ     seni,,üzüyor=ل ي ْحز 

ي ق ول ون ِ ,,الَِذي =onların,,dedikleri    

مِْف إِِ نَه  =gerçekte,,onlar    

ب ون كِ ,,لِ  ي ك ذ ِ =seni,,yalanlamıyorlar    

ِكنَِ ل َٰ     o,,zalimler=الَظاِلِمينِ     fakat=و 

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

د ونِ   yalanlıyorlar=ي ْجح 

Onların sözleri-
nin seni üzdü-
ğünü biliyoruz. 
Aslında onlar 
seni yalanlamı-
yorlar, fakat o 
zalimler Allah´ın 
ayetlerini inkâr 
ediyorlar. 

Yâ Muhammed! 
Bizler pek iyi biliyo-
ruz ki söyledikleri 
söz seni incitmek-
te. Onların yalancı 
dedikleri kat'iyyen 
sen değilsin. Lâkin 
zâlimler Allah'ın 
âyetlerini inkâr 
ediyorlar. 

Gerçekyen bi-
liyoruz ki; söy-
ledikleri söz, 
seni üzüyor. 
Onlar, hakikat-
te seni yalan-
lamıyorlar. 
Lakin o zalim-
ler, Allah´ın 
ayetlerini inkar 
ediyorlar. 

Bu insanların söy-
lediklerinin seni 
gerçekten üzdüğü-
nü pekala biliyoruz: 
Ama, unutma ki, 
onların yalanladığı 
sen değilsin; bu za-
limlerin inkar ettiği, 
aslında Allahın 
mesajlarıdır. 

6. 
ل ق دِْ.. 34 ب تِْ    andolsun=و      yalanlanmıştı=ك ذ ِ

س لِ      elçiler=ر 

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce..de    

وا ب ر      sabrettiler=ف ص 

ا..ع ل ىَِٰ ب وا..م  ك ذ ِ =yalanlanmalarına    

أ وذ وا     ve..eziyet..edilmelerine=و 

تَىَِٰ     onlara..yetişti=أ ت اه مِْ    nihayet=ح 

ن اِ  لِ     yardımımız=ن ْصر      yoktur=و 

لِ  ب د ِ     değiştirebilecek=م 

اتِِ     Allah’ın=اّلَلِِ     kelimelerini=ِلك ِلم 

ل ق دِْ     andolsun=و 

كِ  اء      sana..da..gelmiştir=ج 

ن ب إِِ..ِمنِْ =haberinden    

ْرس ِلينِ   elçilerin=اْلم 

Andolsun, sen-
den önce nice 
peygamberler 
yalanlandı ve 
kendilerine yar-
dımımız gelene 
kadar yalanla-
malarına ve sı-
kıştırılmaya kat-
landılar. Allah´ın 
sözlerini değişti-
rebilecek yoktur; 
and olsun ki: 
Peygamberlerin 
haberi sana da 
geldi. 

Senden önce ge-
len peygamberlere 
de yalancı denildi 
durdu. Onlar ken-
dilerine yalancı 
denilmesine, eza 
edilmesine, tâ Al-
lah'ın nusreti eri-
şinceye kadar ta-
hammül ettiler. 
(Onlar kendilerine 
yalancı denilmesi-
ne, eza edilmesine 
tahammül ettiler; 
nihayet Allah'ın 
nusreti yetişti). Al-
lah'ın va’dlerini 
(mukadderâtını) 
değiştirebilecek 
kuvvet yok. Pey-
gamberlerin habe-
rinden sana gelen-
leri olmuştu, unut-
tun mu?  

Andolsun ki; 
senden önce 
de nice pey-
gamberler ya-
lanlandı da 
yalanlanmala-
rına ve eziyyet 
edilmelerine 
sabrettiler. Ni-
hayet onlara 
yardımımız 
gelip yetişti. 
Allah´ın keli-
melerini değiş-
tirebilecek 
yoktur. Andol-
sun ki; pey-
gamberlerin 
haberinden bir 
kısmı sana 
gelmiştir. 

Gerçek şu ki, sen-
den önce (de) pey-
gamberler yalan-
lanmıştır; ama on-
lar, Bizden yardım 
gelinceye kadar 
bütün düzmece it-
hamlara ve kendi-
lerine yapılan bü-
tün eziyetlere sa-
bırla katlandılar: 
Çünkü hiçbir güç 
Allahın vaatlerini(n 
sonucunu) değişti-
remez. Ve o pey-
gamberlerin tarihle-
ri hakkında şu an-
da sen de bilgi sa-
hibisin. 

6. 
إِنِْ,, 35 ب رِ ,,ك انِ     eğer=و  ك  =ağır,,geldiyse    

ل ْيكِ      sana=ع 

مِْ ه  اض      onların,,yüz,,çevirmesi=إِْعر 

Eğer onların sırt 
çevirmeleri ağı-
rına gitti ise elin-
den geliyorsa 
yerkürenin derin-

Yok, imandan yüz 
çevirmeleri sana 
pek ağır geliyorsa, 
yerin derinliklerine 
inecek bir baca 

Eğer onların 
yüz çevirmele-
ri sana ağır 
geliyorsa; yeri 
delmeğe ve 

Eğer hakikati inkar 
edenlerin sana sırt-
larını dönmeleri 
seni sıkıntıya so-
kuyorsa ve o ne-
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    yapabilirsen=اْست ط ْعتِ     haydi=ف إِنِِ

ت ْبت ِغيِ ,,أ نِْ =ara,,ki    ن ف قًا=bir,,delik    

    ya,,da=أ وِْ    yerin=اْْل ْرِضِ    içine=فِي

    bir,,merdiven=س لًَما

اءِِ,,فِي الَسم  =göğe    

    onlara,,getiresin=ف ت أْتِي ه مِْ

ل وِْ    bir,,mucize=بِآي ة ِ      şayet=و 

    Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ 

مِْ ع ه  م      elbette,,onları,,toplardı=ل ج 

ِ     üzerinde=ع ل ى د ىَٰ     hidayet=اْله 

ِ ت ك ون نَِ,,ف َل  =o,,halde,,olma    

اِهِلينِ ,,ِمنِ  اْلج  =cahillerden 

liklerine inen bir 
yarık ya da göğe 
çıkaracak bir 
merdiven bul da 
onlara bir delil 
getir. Eğer Allah 
dileseydi, onları 
doğru yolda bira-
raya getirirdi. O 
halde sakın ca-
hillerden olma. 

yahut göklere çı-
kacak bir merdiven 
arayıp onlara hari-
ka getirmeye gü-
cün yettiği takdirde 
hiç durma. Allah 
dilemiş olsaydı 
hepsini iman üze-
rinde birleştirirdi. 
Sen de kendini 
bilmeyenlerden 
olma. 

göğe merdi-
ven dayamaya 
gücün yetmiş 
olsaydı; onlara 
bir ayet göste-
rirdin. Şayet 
Allah dilesey-
di; onları hida-
yet üzerinde 
birleştirirdi. 
Sakın bilgisiz-
lerden olma. 

denle onlara (daha 
ikna edici) bir me-
saj getirmek için 
yerin dibine inebi-
lecek yahut merdi-
venle göğe yükse-
lebilecek durumda 
isen, (durma yap;) 
ama (unutma ki) 
eğer Allah dilesey-
di onların tümünü 
(Kendi) rehberliği 
altında toplardı. O 
halde, sakın (Alla-
hın yollarını) gör-
mezden gelmeye 
çalışma. 

6. 
ا.. 36     icabet..eder=ي ْست ِجيبِ     ancak=إِنَم 

ع ون ِا..الَِذينِ  ي ْسم  =işitenler    

ْوت ىَِٰ اْلم      ölülere..gelince=و 

مِ      Allah=اّلَل ِ    onları..diriltir=ي ْبع ث ه 

    O’na=إِل ْيهِِ    sonra=ث مَِ

ع ونِ   döndürülürler=ي ْرج 

Ancak işitebilen-
ler çağrıya karşı-
lık verebilirler. 
Ölülere gelince 
onları Allah diril-
tebilir, sonra 
hepsi O´nun hu-
zuruna çıkarılır-
lar. 

Senin iman daveti-
ne ancak işitmesi 
olanlar gelir, ölüle-
re gelince onları 
Allah diriltir. Sonra 
O'nun karşısına 
çıkarılırlar. 

Ancak dnle-
yenler icabet 
ederler. Ölüle-
re gelince; on-
ları Allah diril-
tir. Sonra 
O´na döndürü-
lürler. 

Unutma ki, yalnız-
ca (bütün kalpleriy-
le) kulak verenler, 
bir çağrıya cevap 
verebilirler; (kal-
ben) ölmüş olanla-
ra gelince, (yalnız) 
Allah onları dirilte-
bilir, sonra da hep-
si Ona dönecekler-
dir. 

6. 
ق ال وا,, 37     ?değil,,miydi=ل ْولِ     dediler,,ki=و 

لِ  ل ْيهِِ    indirilmeli=ن ز ِ     ona=ع 

ب ِِهِ ,,ِمنِْ    bir,,mucize=آي ة ِ ر  =Rabbinden    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    de,,ki=ق لِْ

    kadirdir=ق اِدرِ 

لِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ ي ن ز ِ =indirmeğe    

ِكنَِ    bir,,mucize=آي ةًِ ل َٰ     fakat=و 

ه مِْ     çokları=أ ْكث ر 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Muhammed´e, 
Rabbinden bir 
mucize indiril-
seydi ya dediler. 
De ki; «Allah´ın 
böyle bir mucize 
indirmeye gücü 
yeterlidir, fakat 
onların çoğu bil-
giden yoksun-
dur. 

"Şuna mabudun-
dan bir mucize in-
dirilseydi" diyorlar. 
Kendilerine söyle: 
"Allah'ın mucize 
indirmeye kâdir bu-
lunduğu şüphesiz, 
lâkin çokları bilmi-
yorlar." 

Ve dediler ki: 
Ona Rabbın-
dan bir ayet 
indirilmeli değil 
miydi? De ki: 
Şüphesiz Al-
lah, ayet in-
dirmeye ka-
dirdir. Ne var 
ki, onların ço-
ğu bilmezler. 

Ve onlar: Neden 
ona Rabbi tarafın-
dan hiçbir mucizevi 
işaret bahşedilme-
di? diye sorarlar. 
De ki: Allah, katın-
dan her türlü işareti 
indirmeye kadirdir. 
Ama insanların ço-
ğu bundan haber-
sizdir, 

6. 
ا.. 38 م      yoktur..ki=و 

د ابَةِ ..ِمنِْ =yürüyen..hiçbir..hayvan    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

لِ      kuş=ط ائِرِ     ve..hiçbir=و 

ْيهِِ    uçan=ي ِطيرِ  ن اح      iki..kanadiyle=بِج 

مِ     olmasınlar=إِلَِ     birer..ümmet=أ م 

ْمِ      sizin..gibi=أ ْمث ال ك 

ا ف َرْطن ا..م  =biz..eksik..bırakmamışızdır    

اْلِكت ابِِ..فِي =Kitapta    

ش ْيء ِ ..ِمنِْ =hiçbir..şeyi    َِث م=sonra    

ب ِِهمِْ..إِل ىَِٰ ر  =Rableri(nin..huzuru)na    

ونِ   toplanacaklardır=ي ْحش ر 

Yerde kımılda-
yan bütün hay-
van türleri ve 
kanatları ile 
uçan bütün kuş 
çeşitleri sizler 
gibi birer canlılar 
topluluğudurlar. 
Biz hiçbir şeyi o 
kitabın dışında 
bırakmadık. 
Sonra bunlar, 
Rabblerinin hu-
zurunda biraraya 
getirirler. 

Yeryüzünde yürür 
hiçbir hayvan, iki 
kanadı ile uçar 
hiçbir kuş yok ki, 
onlar da sizin gibi 
birer ümmet olma-
sınlar. Bizler Levh-i 
Mahfuz'da bir şeyi 
ihmal etmedik. 
Sonra da haşredi-
lerek Haliklarının 
karşısına çıkacak-
lar. 

Yerde yürüyen 
hiçbir hayvan 
ve iki kanadıy-
la uçan hiçbir 
kuş yoktur ki; 
onlar da sizin 
gibi bir ümmet 
olmasınlar. 
Biz, kitabta 
hiçbir şeyi ek-
sik bırakma-
dık. Sonra on-
lar Rabblarına 
toplanırlar. 

halbuki yeryüzünde 
yürüyen hiçbir hay-
van ve iki kanadıy-
la uçan hiçbir kuş 
yoktur ki sizin gibi 
(Allahın) mahluku 
olmasın: Biz, buy-
ruğumuzda tek şe-
yi bile ihmal etme-
dik. Ve bir kez da-
ha (belirtelim): on-
lar(ın tümü) Rableri 
huzurunda topla-
nacaklardır. 

6. 
39 ,, الَِذينِ  ك ذَب وا,,و  =yalanlayanlar    

مِ     bizim,,ayetlerimizi=بِآي اتِن ا     sağır=ص 

ب ْكمِ      içinde=فِي    ve,,dilsizlerdir=و 

اِتِ  نِْ    karanlıklar=الظُّل م      kimseyi=م 

    Allah=اّلَل ِ    dilediği=ي ش إِِ

نِْ    şaşırtır=ي ْضِلْله ِ م      kimseyi,,de=و 

ه ِي ْجع لِْ    dilediği=ي ش أِْ =koyar    

اطِ ,,ع ل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

Bizim ayetlerimi-
zi yalanlayanlar 
karanlıklar içinde 
bocalayan sağır-
lar ve dilsizlerdir. 
Allah dilediği 
kimseyi şaşırtır, 
dilediği kimseyi 
de doğru yola 
iletir. 

Âyetlerimizi inkâr 
edenler sağırdırlar, 
dilsizdirler, zulme-
der içinde dolaşır-
lar dururlar. Allah 
kimi dilerse yolun-
dan saptırır. Kimi 
dilerse dosdoğru 
giden yola çıkarır. 

Ayetlerimizi 
yalanlayanlar 
ise; karanlık-
larda kalmış 
sağırlar, dilsiz-
lerdir. Allah; 
kimi dilerse, 
onu şaşırtır. 
Kimi de diler-
se; onu dos-
doğru yol üs-
tünde tutar. 

Mesajlarımızı ya-
lanlayanlar, zifiri 
karanlığa gömül-
müş sağırlar ve dil-
sizlerdir. Allah kimi 
dilerse onu saptırır; 
ve dilediğini de 
dosdoğru yola yö-
neltir. 

6. 
أ ْيت ك مِْ    de..ki=ق لِْ.. 40     ?gördünüz..mü=أ ر 

ك مِْأ ت ا..إِنِْ =size..gelse     ِع ذ اب=azabı    

    gelse=أ ت تْك مِ     ya..da=أ وِْ    Allah’ın=اّلَلِِ

ْيرِ     o..saat=الَساع ة ِ     başkasına..mı=أ غ 

    yalvarırsınız=ت ْدع ونِ     Allah’tan=اّلَلِِ

ك ْنت مِْ..إِنِْ =iseniz..(söyleyin)    

اِدقِينِ   doğru..(sözlü)=ص 

De ki; «Eğer ba-
şınıza Allah´ın 
azabı kıyamet ile 
yüzyüze gelse-
niz, doğru konu-
şacaksanız söy-
leyin bakalım 
acaba (bu du-
rumda) Al-
lah´dan başka-
sına mı yalvarır-
sınız? 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Bana 
haber verin baka-
yım, üzerinize Al-
lah'ın gazabı gel-
se, yahut üzerinize 
kıyamet gelse (ya-
hut başınıza kıya-
met kopsa) Al-
lah'tan başkasına 
mı yalvaracaksı-
nız? Şirkinizde 
sâdıksanız haydi 
yalvarın. 

De ki: Bana 
haber verir 
misiniz, eğer 
üzerinize Al-
lah´ın azabı 
gelse veya si-
ze kıyamet 
gelirse; Al-
lah´tan başka-
sını mı çağı-
rırsınız? Eğer 
sadıklardan 
iseniz. 

De ki: (Bu dünya-
da) Allahın azabına 
çarptırıldığınız za-
man yahut Son 
Saat gelip çattığın-
da Allahtan başka-
sına yalvardığınızı 
düşünebilir misi-
niz? (Söyleyin ba-
na,) eğer doğru 
sözlü insanlar ise-
niz! 

6. 
    yalnız,,O’na=إِيَاه ِ    hayır=ب لِْ,, 41

    yalvarırsınız=ت ْدع ونِ 

    O,,da,,kaldırır=ف ي ْكِشفِ 

ا ت دْع ونِ ,,م  =istediğinizi    ِِإِل ْيه=ondan    

ش اءِ ,,إِنِْ =dilerse    

ت ْنس ْونِ  ا    ve,,unutursunuz=و      şeyleri=م 

 ortak,,koştuğunuz=ت ْشِرك ونِ 

Hayır, sırf O´na 
yalvarırsınız, O 
da dilerse ferya-
dınıza konu olan 
belayı başınız-
dan aldırır, o 
zaman O´na 
koştuğunuz or-
takları unutuve-
rirsiniz. 

Değil, ancak O'na 
yalvarırsınız. O da 
isterse o feryada 
geldiğiniz belâyı 
üzerinizden kaldı-
rır. Ve sizler Al-
lah'a şerik koştu-
ğunuz mabudların 
hepsini unutursu-
nuz. 

Hayır, ancak 
O´nu çağırır-
sınız da; ister-
se çağırdığı-
nız şeyi giderir 
ve siz de şirk 
koştuğunuz 
eşleri unutur-
sunuz. 

Hayır, aksine yal-
varışınız Onadır, 
bu durumda O, 
eğer dilerse sizi 
Kendisine yalvar-
maya yönelten o 
(bela)yı giderir; ve 
(o zaman) Allahtan 
başkasına ilahlık 
yakıştırdığınız şeyi 
unutmuş olursu-
nuz. 

6. 
ل ق دِْ.. 42     muhakkak=و 

ْلن ا     gönderdik..(elçiler)=أ ْرس 

مِ ..إِل ىَِٰ أ م  =ümmetlere    

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce..de    

ْذن اه مِْ onları..yakalayıp..cezalandırmı=ف أ خ 

ştık    ِِبِاْلب أْس اء=darlık    

الَضَراءِِ مِْ    ve..sıkıntı..ile=و      belki=ل ع لَه 

َرع ونِ   yalvarırlar..diye=ي ت ض 

Senden önceki 
birçok ümmetle-
re peygamberler 
gönderdik, din-
lemediler. Bunun 
üzerine ola ki, 
bize yalvarırlar 
diye kendilerini 
sıkıntılara ve 
belâlara çarptır-
dık. 

Yâ Muhammed, 
senden önceki 
ümmetlere pey-
gamberler gön-
dermiştik, dinle-
mediler. Gufranı-
mıza dehâlet etsin-
ler diye onlara kıt-
lık verdik, hastalık 
verdik (kıran ver-
dik). 

Andolsun ki; 
Biz, senden 
önceki üm-
metlere de 
peygamberler 
gönderdik. 
Yalvarsınlar 
diye, onları 
darlık ve sıkın-
tıya soktuk. 

Biz, senden önceki 
toplumlara da me-
sajlarımızı gönder-
dik (ey Peygam-
ber,) ve onları sı-
kıntı ve zorluklara 
uğrattık ki tevazu 
ile boyun eğsinler. 

6. 
43 ,,     zaman=إِذِْ    hiç,,olmazsa=ف ل ْولِ 

ه مِْ اء      kendilerine,,geldiği=ج 

    böyle,,baskınımız=ب أْس ن ا

َرع وا ِكنِْ    yalvarsalardı=ت ض  ل َٰ     fakat=و 

مِْ    katılaştı=ق س تِْ     kalbleri=ق ل وب ه 

Bari sıkıntıları-
mız başlarına 
gelince bize yal-
varsalardı ya! 
Fakat kalbleri 
katılaştı ve şey-
tan yaptıkları her 
şeyi onlara cazip 
gösterdi. 

Ne olurdu azâbı-
mız kendilerine 
eriştiği zaman rücû 
ederek gufranımı-
za dehâlet etseydi-
ler?! Lâkin kalpleri 
karardı, şeytan da 
bütün işlediklerini 
kendilerine güzel 
gösterdi.  

Onlar, hiç de-
ğilse kendile-
rine bir aza-
bımız geldiği 
zaman; yal-
varmalı değil-
ler miydi? Fa-
kat kalbleri ka-
tılaşmış, şey-
tan da onlara 

Ama tarafımızdan 
takdir edilen bir sı-
kıntıya uğratıldıkla-
rı zaman tevazu 
göstermediler, ter-
sine kalplerinin ka-
tılığı arttı, çünkü 
Şeytan bütün yap-
tıklarını onlara gü-
zel gösterdi. 
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يَنِ  ز  مِ     ve,,süslü,,gösterdi=و      onlara=ل ه 

ا    şeytan,,da=الَشْيط انِ      şeyleri=م 

ل ونِ     oldukları=ك ان وا  yapmış=ي ْعم 

yaptıklarını 
süsleyip püs-
lemişti. 

6. 
44 .. ن س وا..ف ل َما =unutunca    

ا وا..م  ر  ذ ك ِ =yapılan..uyarıları    

    açıverdik=ف ت ْحن ا    kendileri=بِهِِ

ل ْيِهمِْ ابِ     üzerlerine=ع      kapılarını=أ ْبو 

تَىَِٰ    şeyin=ش ْيءِ     her=ك ل ِِ     nihayet=ح 

    sırada..da=إِذ ا

وا     sevince..daldıkları=ف ِرح 

ا أ وت وا..بِم  =kendilerine..verilenle    

ْذن اه مِْ     onları..yakaladık=أ خ 

ْغت ةًِب ِ =ansızın    ف إِذ ا=böylece    ِْه م=onlar    

ْبِلس ونِ   bütün..umutlarını..yitirdiler=م 

Onlar kendilerine 
yapılan uyarıları 
unutunca bütün 
nimetlerin kapı-
larını yüzlerine 
açtık, nihayet 
sahip oldukları 
nimetler yüzün-
den şımarıklığa 
kapıldıklarında 
kendilerini ansı-
zın, kıskıvrak 
yakalayıverdik 
de bütün ümitleri 
suya düştü! 

Vaktâ ki gönderilen 
ibretleri unuttular, 
imtihan için onlara 
herşeylerin kapıla-
rını açtık. Mazhar 
oldukları refah ile 
şımarınca da ken-
dilerini ansızın 
azâba uğrattık, işte 
o zaman yeis için-
de kaldılar. 

Onlar, kendile-
rine hatırlatı-
lan şeyleri 
unutunca; Biz 
de kendilerine 
her şeyin ka-
pılarını açtık. 
Nihayet kendi-
lerine verilen o 
şeyler yüzün-
den sevinince; 
onları, ansızın 
yakaladık ve 
bütün ümitle-
rinden mah-
rum kaldılar. 

Sonra, kendilerine 
yapılan uyarıları 
gözardı ettiklerinde 
bütün (güzel) şey-
lerin kapılarını on-
lara ardına kadar 
açtık ve kendilerine 
bağışlanan şeyler-
den zevk alarak 
yararlanmaya de-
vam ederlerken on-
ları apansız yaka-
ladık: işte o anda 
bütün ümitlerini 
kaybettiler; 

6. 
45 ,, ق ِطعِ ف ِ =böylece,,kesildi     ِد ابِر=ardı    

    milletin=اْلق ْومِِ

واِ ,,الَِذينِ  ظ ل م  =haksızlık,,eden    

ْمد ِ اْلح  ِِ    hamdolsun=و      Allah’a=ّلِلَ

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Böylece, alemle-
rin Rabbi olan 
Allah´a hamdol-
sun ki, zalimler 
güruhunun arka-
sı kesildi, soyu 
kurudu. 

O zulmeden kav-
min efradı sonuna 
kadar helâk edile-
rek arkaları alındı. 
Rabbü'l-âlemîn 
olan Allah'a ham-
dolsun. 

Ve böylece 
zulmedenler 
güruhunun 
kökü kesilmiş-
ti. Hamd, 
alemlerin 
Rabbı olan Al-
lah´a mahsus-
tur. 

ve (sonunda), zu-
lüm işlemeye şart-
lanmış olan o top-
lumların son kalın-
tıları da yok olup 
gitti. Bütün övgüler 
yalnız Allaha mah-
sustur, bütün alem-
lerin Rabbine. 

6. 
أ ْيت مِْ    de..ki=ق لِْ.. 46     söyleyin..bana=أ ر 

ذ ِ    eğer=إِنِْ     Allah=اّلَل ِ    alsa=أ خ 

    işitme(duyu)nuzu=س ْمع ك مِْ

ك مِْ ار  أ ْبص      ve..gözlerinizi=و 

ت مِ  خ      ve..mühür..vursa=و 

    kalblerinizin=ق ل وبِك مِْ    üstüne..de=ع ل ىَِٰ

نِْ ه ِ    ?kimdir=م  ْيرِ     tanrı=إِل َٰ     başka=غ 

    size..getirecek=ي أْتِيك مِْ    Allah’tan=اّلَلِِ

    nasıl=ك ْيفِ     bak=اْنظ رِْ    bun(lar)ı=بِِهِ 

فِ  ر ِ     türlü..türlü..açıklıyoruz=ن ص 

    sonra..yine=ث مَِ    ayetleri=اْْلي اتِِ

 yüz..çeviriyorlar=ي ْصِدف ونِ     onlar=ه مِْ

De ki, ´Eğer Al-
lah kulaklarını 
sağır, gözlerini 
kör etse ve kalp-
lerinize mühür 
vursa, acaba Al-
lah´dan başka 
hangi ilâh bunla-
rı size geri vere-
bilir?´ Nasıl ayet-
lerimizi çeşitli 
açılardan açık-
ladığımızı ve 
sonradan onların 
nasıl yüz çevir-
diklerini görüyor 
musun? 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Allah kulaklarınızı 
gözlerinizi alsa, 
kalplerinizi mühür-
lese bana haber 
verin ki bunları si-
ze getirecek ilâh, 
acaba Allah'tan 
başka kimdir? Bak, 
âyetlerimizi türlü 
şekiller içinde nasıl 
tekrar ediyoruz, 
sonra da onlar 
haktan yüz çeviri-
yorlar. 

De ki: Bana 
haber verir 
misiniz; eğer 
Allah, kulağı-
nızı, gözlerini-
zi alır ve kalb-
lerinizin üstü-
ne mühür vu-
rursa; Al-
lah´tan başka 
onları size ge-
tirecek ilah 
kimdir? Bak, 
ayetlerimizi 
nasıl açıklıyo-
ruz da sonra 
onlar yüz çevi-
riyorlar. 

De ki: Ne sanıyor-
sunuz? Eğer Allah 
işitme ve görme 
duyularınızı eliniz-
den alır ve kalple-
rinizi mühürlerse 
onları size Allahtan 
başka hangi ilah 
geri verebilir? Ba-
kın mesajlarımızı 
nasıl çok yönlü dile 
getiriyoruz, ama 
hala küçümseyerek 
yüz çeviriyorlar! 

6. 
أ ْيت ك مِْ    de,,ki=ق لِْ,, 47     söyleyin,,bana=أ ر 

    size,,gelse=أ ت اك مِْ    eğer=إِنِْ

    Allah’ın=اّلَلِِ    azabı=ع ذ ابِ 

    ya,,da=أ وِْ    ansızın=ب ْغت ةًِ

ةًِ ْهر      açıkça=ج 

ي ْهل كِ ,,ه لِْ =helak,,edilir,,mi?    

    toplumdan=اْلق ْومِ     başkası=إِلَِ

ونِ   zalim=الَظاِلم 

De ki, ´Ne sanı-
yorsunuz, eğer 
ansızın ya da 
açık bir şekilde 
size Allah´ın 
azabı gelse, za-
limler güruhun-
dan başkası mı 
helâk olur?´ 

Onlara şöyle söyle: 
"Üzerinize Allah'ın 
azâbı ansızın ya-
hut görüne görüne 
gelse, bana haber 
verin ki, helâk edi-
lecekler acaba 
zulmetmiş insan-
lardan başkası mı-
dır? (... bana haber 
verin ki acaba 
zulmetmiş insan-
lardan başkası mı 
helâk edilir?)  

De ki: Bana 
haber verir 
misiniz; Al-
lah´ın azabı 
siz ansızın ve 
açıkça gelirse; 
zalimler güru-
hundan başka 
kimse helake 
uğratılmış olur 
mu? 

De ki: Allahın azabı 
aniden veya (dere-
ce derece) hissedi-
lir şekilde başınıza 
gelse durumunuz 
ne olur, söyler mi-
siniz? (O zaman 
hiç) zalim halktan 
başkası yok edilir 
mi? 

6. 
48 .. ا م  ن ْرِسلِ ..و  =biz..göndeririz    

ْرس ِلينِ      sadece=إِلَِ    elçileri=اْلم 

ِرينِ  ب ش ِ     müjdeciler=م 

ْنِذِرين ِ  م      ve..uyarıcılar..olarak=و 

نِْ نِ     kim=ف م      inanır=آم 

أ ْصل حِ  ِ    ve..uslanırsa=و      yoktur=ف َل 

ْوفِ  ل ْيِهمِْ    korku=خ      onlara=ع 

لِ  ه مِْ..و  =ve..onlar..değildir    

ن ونِ   üzülecek..de=ي ْحز 

Biz peygamber-
leri müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak 
göndeririz. Kim 
iman eder ve 
kendini ıslah 
ederse onlar için 
korku söz konu-
su değildir, onlar 
hiç üzülmezler 
de. 

Bizler peygamber-
leri ancak rahme-
timizin müjdecileri, 
azâbımızın haber-
cileri göndeririz. 
Kimler iman ede-
rek salâhın yolunu 
tutarsa, onlar için 
ne korku var, ne 
keder görecekler. 

Biz, peygam-
berleri ancak 
müjdeci ve 
uyarıcı olarak 
göndeririz. 
Öyleyse her 
kim ki inanır 
ve ıslah eder-
se; artık onlar 
için korku yok-
tur. Ve onlar 
üzülecek de 
değillerdir. 

Biz, elçileri(mizi) 
yalnızca müjdeci 
ve uyarıcı olarak 
göndeririz: bu ne-
denle, iman edip 
doğru ve yararlı iş-
ler yapanlar ne 
korkacak ne de 
üzüleceklerdir; 

6. 
49 ,, الَِذينِ  ك ذَب وا,,و  =yalanlayanlara,,da    

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

مِ  سُّه      azab=اْلع ذ ابِ     dokunacaktır=ي م 

ا     yaptıkları=ك ان وا    yüzünden=بِم 

 fenalık=ي ْفس ق ونِ 

Ayetlerimizi ya-
lanlayanlar ise 
fasıklıklarından, 
yoldan çıkmala-
rından ötürü 
azaba çarpılırlar. 

Ayetlerimize yalan 
diyenler ise iman-
dan uzaklaşmaları 
yüzünden azâba 
uğrayacaklar. 

Ayetlerimizi 
yalanlayanlara 
ise fasıklık 
eder olmala-
rından dolayı 
azab dokuna-
caktır. 

mesajlarımızı ya-
lanlayanlara gelin-
ce, onlar işledikleri 
bütün günahkarca 
fiillerden dolayı 
azaba çarptırıla-
caklardır. 

6. 
أ ق ولِ ..لِ     de..ki=ق لِْ.. 50 =ben..demiyorum    

    yanımdadır=ِعْنِدي    size=ل ك مِْ

ائِنِ  ز      Allah’ın=اّلَلِِ    hazineleri=خ 

لِ  أ ْعل مِ ..و  =bilmem     ِاْلغ ْيب=gaybı..da    

لِ  أ ق ولِ ..و  =demiyorum    ِْل ك م=size    

    ben=إِن ِي
ل ك ِ      meleğim=م 

أ تَبِعِ ..إِنِْ =ben..uyuyorum    َِإِل=sadece    

ا ىَِٰ..م  ي وح  =vahyolunana     ِإِل َي=bana    

ي ْست ِوي..ه لِْ    de..ki=ق لِْ =bir..olur..mu?    

ىَِٰ اْلب ِصير ِ     kör..ile=اْْل ْعم      gören=و 

ِ ونِ ..أ ف َل  ت ت ف َكر  =Düşünmüyor..musunuz

? 

De ki; «Ben size 
Allah´ın hazine-
leri elimin altın-
dadır» demiyo-
rum. Size mele-
ğim de demiyo-
rum. Sadece 
bana indirilen 
vahye uyuyo-
rum. Hiç kör ile 
gören bir olur 
mu? Düşünmü-
yor musunuz?» 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Ben 
sizlere Allah'ın ha-
zineleri benim 
elimdedir demem, 
gaybı da bilmem, 
sizlere meleğim de 
demem, bana her 
ne vahyedilirse 
ben ancak onun 
arkasından gide-
rim." Onlara "Gözü 
olmayanla gören 
hiç, bir olur mu? 
Düşünmeniz hiç 
yok mu?!" de. 

De ki: Size, Al-
lah´ın hazine-
leri benim ya-
nımdadır, de-
miyorum. Ben, 
gaybı da bil-
mem. Ve size 
bir melek ol-
duğumu da 
söylemiyorum. 
Ben; bana 
vahyolunan-
dan başkasına 
uymam. De ki: 
Hiç görenle 
görmeyen bir 
olur mu? Hiç 
düşünmüyor 
musunuz? 

De ki (ey Peygam-
ber:) Ben size 'Al-
lahın hazineleri 
bendedir! demiyo-
rum; ne insan idra-
kini aşan şeyleri 
bildiğimi söylüyo-
rum ve ne de size 
'Ben bir meleğim! 
diyorum: Ben sa-
dece bana vahye-
dileni yerine getiri-
yorum. De ki: Hiç 
gören ile görmeyen 
bir olur mu? Siz 
düşünmez misiniz? 

6. 
أ ْنِذرِْ,, 51     onunla=بِهِِ    uyar=و 

اف ونِ ,,الَِذينِ  ي خ  =korkanları    

وا,,أ نِْ ي ْحش ر  =toplanacaklarından    

ب ِِهْمِ ,,إِل ىَِٰ ر  =Rablerin(in,,huzuru)na    

مِْ    yoktur=ل ْيسِ      kendilerinin=ل ه 

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’ndan,,başka    

ِليِ      ne,,dostları=و 

لِ  ش ِفيعِ ,,و  =ne,,de,,destekçileri    

مِْ  korunurlar=ي تَق ونِ     belki=ل ع لَه 

Rabblerin huzu-
runda toplana-
caklarından kor-
kanları Kur´an 
aracılığı ile uyar. 
Onlar için Allah 
dışında bir dost 
ya da aracı yok-
tur. Ola ki, gü-
nahlardan sakı-
nırlar. 

Sonra Allah'a karşı 
ne sehabet, ne de 
şefaat edecek 
kimseleri olmaksı-
zın haşredilerek 
karşısına çıkacak-
larından korkanla-
ra da âkıbetin ve-
hametini o vahiy ile 
bildir. Umulur ki 
meâsîden çekinir-
ler.  

Rabblarına 
toplanacakla-
rından korkan-
ları, sen onun-
la uyar. 
O´ndan başka 
bir dost ve şe-
faatçıları yok-
tur. Umulur ki 
sakınalar. 

Kendilerini Allaha 
karşı koruyacak 
veya Onun nezdin-
de şefaat edecek 
birisi olmadan Al-
lahın huzurunda 
toplanmaktan kor-
kanları böylece 
uyar ki Ona karşı 
sorumluluklarının 
bilincine (tam ola-
rak) varabilsinler. 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

6. 
52 .. لِ  دِِ..و  ت ْطر  =kovma    

ي ْدع ونِ ..الَِذينِ  =yalvaranları    

مِْ بَه      sabah=بِاْلغ د اةِِ    Rablerine=ر 

ِِ اْلع ِشي      isteyerek=ي ِريد ونِ     akşam=و 

ه ِ  ْجه  ا    O’nun..rızasını=و      yoktur=م 

ل يِْ كِ ع  =sana    

ِحس ابِِهمِْ..ِمنِْ =onların..hesabından    

ش ْيءِ ..ِمنِْ =bir..sorumluluk    

ا م      ve..yoktur..ki=و 

ِحس ابِكِ ..ِمنِْ =senin..hesabından..da    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

ش ْيءِ ..ِمنِْ =bir..sorumluk    

د ه مِْ     onları..kovup..da=ف ت ْطر 

    olasın=ف ت ك ونِ 

الَظاِلِمينِ ..ِمنِ  =zalimlerden 

Sırf Rabblerinin 
rızasını dileyerek 
sabah, akşam 
O´na yalvaranla-
rı yanından 
kovma, onların 
hesabından sa-
na ve senin he-
sabından onlara 
bir şey düşmez 
ki, bu yüzden 
onları kovarak 
zalimlerden ola-
sın. 

Yâ Muhammed! 
Rabbü'l-âlemîn'in 
rızasından başka 
bir şey istemeye-
rek sabah akşam 
O'na ibadet eden-
leri sakın yanından 
kovayım deme. 
Onların hesabın-
dan sana bir şey 
olmadığı gibi, se-
nin hesabından da 
onlara bir şey yok 
ki, bîçâreleri kova-
rak zâlimlerden 
olacaksın. 

Sabah, akşam 
Rabblarına, 
rızasını dileye-
rek dua eden-
leri kovma. 
Onların hesa-
bından sana 
bir şey yoktur, 
senin hesa-
bından onlara 
bir şey yoktur 
ki onları kova-
sın da zalim-
lerden olasın. 

O halde, Rablerini-
zin rızasını isteye-
rek sabah akşam 
Ona yalvaranları(n 
hiç birini) yanından 
kovma. Sen onlar-
dan hiçbir şekilde 
sorumlu değilsin -
tıpkı onların da 
hiçbir şekilde sen-
den sorumlu olma-
dıkları gibi- bu ne-
denle onları kovma 
hakkına sahip de-
ğilsin: yoksa zalim-
lerden olurdun. 

6. 
53 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ     biz,,denedik=ف ت نَا    böylece=و 

ه مِْب ْعضِ  =onların,,kimini    

ِ     demeleri,,için=ِلي ق ول وا    kimi,,ile=بِب ْعض 

ءِِ ل  ؤ  نَِ    layık,,gördü=أ ه َٰ     lütfu=م 

ل ْيِهمِْ    Allah=اّلَل ِ     şunlara,,mı=ع 

ب ْينِن اِ ,,ِمنِْ =aramızdan    

    Allah=اّلَل ِ    ?değil,,midir=أ ل ْيسِ 

    daha,,iyi,,bilen=بِأ ْعل مِ 

 şükredenleri=بِالَشاِكِرينِ 

Kendini beğen-
mişler «Allah´ın 
aramızdan seçe-
rek lütfuna lâyık 
gördükleri bunlar 
mıdır?» desinler 
diye biz onları iş-
te böylece sı-
navdan geçirdik. 
Allah şükreden-
leri herkesten iyi 
bilen değil mi? 

İşte bizler onların 
bir takımını diğer 
bir takımı yüzün-
den böyle fitneye 
uğratırız da, "Şu 
Allah'ın aramızdan 
lütfuna lâyık gör-
düğü adamlar bun-
lar mı imiş?!" der-
ler. Allah  tevfîkine 
şükredecekleri on-
lardan iyi bilmiyor 
mu ki? 

Biz, böylece 
onların bir 
kısmını bir 
kısmıyla de-
nedik ki: Ara-
mızadan Allah 
bunlara mı lüt-
fetti? desinler. 
Allah; şükre-
denleri daha 
iyi bilen değil 
midir? 

İşte bu şekilde in-
sanları birbirleri 
aracılığıyla sınarız, 
ki sonunda, Acaba 
Allah bizim yerimi-
ze onlara mı lütufta 
bulundu? diye sor-
sunlar. Kimin (ken-
disine) şükrettiğini 
en iyi bilen Allah 
değil mi? 

6. 
إِذ ا.. 54 كِ     zaman=و  اء      sana..geldikleri=ج 

ي ْؤِمن ونِ ..الَِذينِ  =inananlar    

    de=ف ق لِْ    ayetlerimize=بِآي اتِن ا

مِ  ْمِ     selam..olsun=س َل  ل ْيك      size=ع 

بُّك مِْ    yazmıştır=ك ت بِ      Rabbiniz=ر 

    kendi=ن ْفِسهِِ    üzerine=ع ل ىَِٰ

ة ِ      kuşkusuz=أ نَه ِ    rahmeti=الَرْحم 

نِْ     yapar..da=ع ِملِ     kim=م 

    bir..kötülük=س وًءا    sizden=ِمْنك مِْ

ال ةِ  ه      sonra=ث مَِ    bilmeyerek=بِج 

ب ْعِدهِِ..ِمنِْ    tevbe..eder=ت ابِ  =ardından    

أ ِ ْصل حِ و  =uslanırsa    

    muhakkak..ki..O=ف أ نَه ِ

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Ayetlerimize 
inananlar sana 
gelince onlara 
de ki: «Selâm si-
ze, Rabbiniz 
merhametliliği 
üzerine görev 
yazdı, buna göre 
içinizden kim 
bilmeyerek bir 
kötülük işler de 
arkasından tev-
be edip kendini 
ıslâh ederse, hiç 
kuşkusuz, Allah 
bağışlayıcıdır, 
merhametlidir.» 

Yâ Muhammed! 
Âyetlerimize iman 
edenler yanına 
geldikleri zaman 
kendilerine şöyle 
de: "Allah'ın selâmı 
üzerinize olsun. 
Rabbiniz rahmetiy-
le tecellîyi irade 
buyurdu, içinizden 
biri bilmeksizin bir 
masiyet işler de 
arkasından döner 
kendini ıslah eder-
se ona karşı gafur 
olmayı, rahîm ol-
mayı irade buyur-
du. 

Ayetlerimize 
iman edenler, 
sana geldikle-
rinde de ki: 
Selam size. 
Rabbınız 
rahmeti kendi 
üzerine yazdı. 
İçinizden her 
kim ki bilme-
yerek bir fena-
lık yapar da 
arkasından 
tevbe eder ve 
ıslah ederse; 
şüphesiz O; 
Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Mesajlarımıza ina-
nanlar sana geldik-
lerinde de ki: Size 
selam olsun! Rab-
biniz rahmet ve 
merhameti kendi-
sine ilke edinmiştir, 
böylece sizden biri 
bilgisizlikten dolayı 
kötü bir fiil işler ve 
sonra tevbe edip 
dürüst ve erdemli-
ce bir hayat yaşar-
sa O(nun) çok af-
fedici ve rahmet 
kaynağı (olduğunu 
görecek)tir. 

6. 
55 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ     böylece=و 

لِ      ayetleri=اْْلي اتِِ    açıklıyoruz,,ki=ن ف ص ِ

ِلت ِ ْست بِينِ و  =belli,,olsun     ِبِيل     yolu=س 

ْجِرِمينِ   suçluların=اْلم 

Günahkârların 
yolu açıkça belli 
olsun diye ayet-
lerimizi, işte böy-
le, ayrıntılı bi-
çimde anlatıyo-
ruz. 

Bizler hakkın yolu 
da, mücrimlerin yo-
lu da âşikâr olsun 
diye âyâtımızı böy-
le ayrı bildiriyoruz. 

Böylece ayet-
lerimizi açıkla-
rız ki; suçlula-
rın yolu sana 
besbelli olsun. 

Böylece mesajla-
rımızı açık şekilde 
anlatıyoruz ki gü-
naha batmış olan-
ların yolu (dürüst 
ve erdemlilerinkin-
den) ayırt edilebil-
sin. 

6. 
    ben=إِن ِي    de..ki=ق لِْ.. 56

    men..olundum=ن ِهيتِ 

أ ْعب د ِ..أ نِْ =tapmaktan    

ت ْدع ونِ ..الَِذينِ  =yalvardıklarınıza    

د ونِِ..ِمنِْ =başka     ِِاّلَل=Allah’tan    

أ تَبِعِ ..لِ     de..ki=ق لِْ =ben..uymam    

ْمِ  ك  اء      çünkü=ق دِْ    sizin..keyiflerinize=أ ْهو 

ل ْلتِ      sapıtmış..olurum=ض 

ذًاإِِ =o..takdirde    ا م      ve..olmam=و 

    ben=أ ن ا

ْهت ِدينِ ..ِمنِ  اْلم  =yola..gelenlerden 

De ki; «Sizin Al-
lah dışında yal-
vardığınız ilâhla-
ra tapmak bana 
yasaklandı.» De 
ki; «Ben sizin 
keyfi arzularınıza 
uymam; uyar-
sam sapıtmış, 
doğru yolda gi-
denlerden ol-
mamış olurum.» 

Yâ Muhammed, 
onlara "İyi bilin ki 
ben sizlerin Al-
lah'tan başka bü-
tün taptıklarınıza 
ibadetten nehye-
dilmişim!" de. Yâ 
Muhammed, onla-
ra "Ben sizlerin 
hevesâtınıza tâbi 
olamam, zira o 
zaman demek ki 
kat'iyyen dalâle 
düştüm, demek ki 
doğru yolu tutmuş 
değilim" de. 

De ki: Allah´ı 
bırakıp da tap-
tığınız başka 
şeylere tap-
maktan 
men´olundum. 
De ki: Sizin 
heveslerinize 
asla uymam. 
O takdirde 
sapmış olu-
rum da hida-
yete erenler-
den olmam. 

(Hakikati inkar 
edenlere) de ki: Al-
lahı bırakıp yalvar-
dığınız (varlıklar)a 
tapmaktan men 
olundum. De ki: 
Ben sizin mesnet-
siz görüşlerinize 
uymam, yoksa 
sapkınlığa düşer-
dim ve doğru yolu 
bulanlar arasında 
olmazdım. 

6. 
    ben=إِن ِي    de,,ki=ق لِْ,, 57

    açık,,bir,,delil=ب ي ِن ةِ     üzerindeyim=ع ل ىَِٰ

ب ِي,,ِمنِْ ر  =Rabbimden    

ك ذَْبت مِْ     onu=بِِهِ     siz,,ise,,yalanladınız=و 

ا     benim,,yanımda=ِعْنِدي    değildir=م 

ا     şey,,(azab)=م 

بِِهِ ,,ت ْست ْعِجل ونِ  =acele,,istediğiniz    

ْكمِ ,,إِنِِ اْلح  =Hüküm,,vermek    

ِِ     yalnızca=إِلَِ     Allah’a,,aittir=ّلِلَ

    anlatır,,(O)=ي ق صُِّ
َقِ      gerçeği=اْلح 

ه وِ  ْيرِ     ve,,O=و      en,,iyisidir=خ 

 ayırdedenlerin=اْلف اِصِلينِ 

De ki; «Ben 
Rabbimden ge-
len kesin bir deli-
le dayanıyorum, 
siz ise onu ya-
lanladınız. Bir an 
önce gerçekleş-
mesini istediğiniz 
azap da benim 
yetkimde değil-
dir. Egemenlik, 
Allah´ın tekelin-
dedir. O gerçeği 
açıklar ve O 
ayırd edici hük-
mü verenlerin en 
hayırlısıdır.» 

“İşte elimde Rab-
bimin beyyinesi 
duruyor. Sizlerse 
ona yalan dediniz. 
Acele ettiğiniz 
azap bende değil 
ki, hüküm ancak 
Allah'ın. O hak 
olan ne ise onu 
bildirir. Davayı ayı-
ranların O en ha-
yırlısıdır" de. 

De ki: Ben, 
şüphesiz 
Rabbımdan 
bir hüccet 
üzereyim. Siz 
ise onu yalan-
ladınız. Sizin 
acale istediği-
niz şey ya-
nımda değil-
dir. Hüküm; 
ancak Al-
lah´ındır. Doğ-
rusu O, hakkı 
verir ve O, 
ayırdedenlerin 
en hayırlısıdır. 

De ki: Bakın, ben 
Rabbimden gelen 
açık bir kanıta da-
yanmaktayım; ve 
(bu şekilde) siz 
Onu yalanlamış 
oluyorsunuz! (Bil-
gisizliğiniz yüzün-
den) bu kadar şid-
detle arzuladığınız 
şey benim elimde 
değil: Hüküm an-
cak Allaha aittir. O 
hakikati ilan ede-
cektir, çünkü (hak 
ile batıl arasında) 
en iyi hüküm veren 
Odur. 

6. 
    elbette=أ نَِ    eğer=ل وِْ    de..ki=ق لِْ.. 58

ا    benim..yanımda..olsaydı=ِعْنِدي     şey=م 

بِهِِ..ت ْست ْعِجل ونِ  =acele..istediğiniz    

    iş=اْْل ْمرِ     bitirilmişti=ل ق ِضيِ 

ْمِ     benimle=ب ْينِي ب ْين ك      sizin..aranızda=و 

اّلَل ِ     daha..iyi..bilir=أ ْعل مِ     Allah=و 

 zalimleri=بِالَظاِلِمينِ 

De ki; «Eğer bir 
an önce gerçek-
leşmesini istedi-
ğiniz azap benim 
yetkimde olsay-
dı, aramızdaki 
mesele çoktan 
çözümlenmiş 
olurdu.» Allah, 
zalimleri herkes-
ten iyi bilir. 

"Eğer acele ettiği-
niz azap benim 
elimde olsaydı, si-
zinle aramızdaki iş 
çoktan hüküm 
giymişti. Zâlimleri 
en iyi Allah bilir. 

De ki: Acele 
istediğiniz şey, 
benim yanım-
da olsaydı; 
benimle ara-
nızdaki iş bit-
miş olurdu. Al-
lah; zalimleri 
çok iyi bilen-
dir. 

De ki: Eğer bu ka-
dar şiddetle arzu-
ladığınız şey benim 
elimde olsaydı, be-
nimle sizin aranız-
da (verilmesi bek-
lenen) hüküm ve-
rilmiş olurdu. Ama 
kimin zulüm işledi-
ğini en iyi Allah bi-
lir. 

6. 
ِعْند ه ِ,, 59     O’nun,,yanındadır=و 

Gayb´ın anahtar-
ları Allah´ın ka-
tındadır, onu 

Gaybın anahtarları 
(hazineleri) yalnız 
O'nda. Kendisin-

Gaybın anah-
tarları O´nun 
katındadır. 

Çünkü, yaratılmış 
varlıkların idrakini 
aşan şeylerin 
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ف اتِحِ      gayb’ın=اْلغ ْيبِِ    anahtarları=م 

ا,,لِ  ه  ي ْعل م  =onları,,bilmez    َِإِل=başkası    

ي ْعل مِ     O’ndan=ه و  ِ     bilir,,(O)=و 

ا اْلب ر ِِ,,فِي    herşeyi=م  =karada    

اْلب ْحِرِ      ve,,denizde,,olan=و 

ا م  ت ْسق طِ ,,و  =düşse    

ق ةِ ,,ِمنِْ ر  و  =bir,,yaprak    َِإِل=mutlaka    

ا ه      onu,,bilir=ي ْعل م 

لِ  بَةِ ,,و  ح  =ve,,bir,,dane    فِي=içindeki    

اتِِ     yerin=اْْل ْرِضِ    karanlıkları=ظ ل م 

لِ  ْطبِ ,,و  ر  =yaş     ِل ِ,,و  ي ابِس  =ve,,kuru    

ِكت ابِ ,,فِي    olsa,,da=إِلَِ =bir,,Kitaptadır    

بِينِ   apaçık=م 

yalnız O bilir. 
Mutlaka O´nun 
bilgisi altında da-
lından düşen her 
yaprak, yerin ka-
ranlık derinlikle-
rindeki her tane, 
yaş- kuru ne 
varsa hepsi 
apaçık bir kitap-
tadır. 

den başkası onları 
bilmez. Sonra ka-
rada ne varsa bilir, 
denizde ne varsa 
bilir. Tek bir yap-
rak, toprağın zul-
metleri içinde tek 
bir habbe, tek bir 
yaş, tek bir kuru 
yerinden düşmez 
ki onu bilmesin, o, 
Levh-i Mahfuz'da 
olmasın. 

O´ndan başka 
kimse bilmez. 
Karada ve de-
nizde olanı da 
O bilir. Bir 
yaprak düş-
mez ki; onu 
bilmesin. Ye-
rin karanlıkları 
içindeki tek bir 
tane, yaş ve 
kuru müstes-
na olmamak 
üzere her şey 
apaçık bir ki-
tabtadır. 

anahtarları Onun 
katındadır: onları 
Allahtan başka 
kimse bilemez. O, 
karada ve denizde 
olan her şeyi bilir; 
bir yaprak düşmez 
ki O bundan ha-
berdar olmasın; ve 
ne yeryüzünün de-
rin karanlığında bir 
habbe, ne de canlı 
veya ölü hiçbir şey 
yoktur ki (Onun) 
apaçık fermanında 
kaydedilmiş olma-
sın. 

6. 
60 .. ه وِ      O’dur=و 

فَاك مِْ..الَِذي ي ت و  =sizi..öldüren    

ي ْعل مِ     geceleyin=بِاللَْيلِِ     bilen=و 

ا ْحت مِْ    şeyi=م  ر      işlediğiniz=ج 

ارِِ     sonra=ث مَِ    gündüzün=بِالنَه 

    onda=فِيهِِ    sizi..dirilten=ي ْبع ث ك مِْ

ىَِٰ     tamamlanıncaya..kadar=ِلي ْقض 

لِ  ىِ     süre=أ ج  س مًّ     belirlenmiş=م 

    O’nadır=إِل ْيهِِ    sonra=ث مَِ

ْرِجع ك مِْ     sonra=ث مَِ    dönüşünüz=م 

    size..haber..verecektir=ي ن ب ِئ ك مِْ

ا     olduğunuz=ك ْنت مِْ    şeyleri=بِم 

ل ونِ ت ِ ْعم  =yapmış 

Sizi geceleyin 
öldüren ve gün-
düzleyin neler 
yaptığını bilen 
O´dur. Sonra O 
sizi gündüzleyin 
diriltir, belirli ha-
yat süreniz dol-
sun diye, sonra 
O´nun huzuruna 
döneceksiniz de 
O yapmış olduk-
larınızı size ha-
ber verecektir. 

Sizleri geceleyin 
kendinizden geçi-
ren, gündüzün ne 
kazandıysanız bi-
len O. Sonra da 
mukadder olan 
eceliniz nihayet 
bulmak için gün-
düzün yeniden siz-
lere can veriyor. 
Sonra O'nun kar-
şısına çıkacaksı-
nız, sonra ne işle-
dinizse onu sizlere 
haber verecek. 

O´dur, gece-
leyin sizi ken-
dinizden geçi-
ren. Gündü-
zün de ne 
yaptığınızı bi-
lir. Sonra sizi 
oraya geri 
dönderir ki, 
belirli bir ece-
lin hükmü ye-
rine gelsin. 
Sonra sizin 
dönüşünüz 
O´nadır. Son-
ra da ne yap-
tığınızı size 
haber vere-
cektir. 

Odur sizi geceleyin 
ölü (gibi) yapan ve 
gündüzün ne yap-
tığınız bilen. O, sizi 
(Kendisi tarafın-
dan) tespit edilen 
ömrü tamamlamak 
üzere her gün ha-
yata geri döndürür. 
En sonunda Ona 
döndürüleceksiniz: 
ve o zaman (hayat-
ta) yaptığınız bütün 
şeyleri size göste-
recektir. 

6. 
61 ,, ه وِ      tek,,hakimdir=اْلق اِهرِ     O=و 

    kulların=ِعب اِدِهِ     üstünde=ف ْوقِ 

ي ْرِسلِ  ل ْيك مِْ    ve,,gönderir=و      size=ع 

ف ظ ةًِ     koruyucu(melek)ler=ح 

تَىَِٰ     zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

اءِ  د ك مِ     geldiği=ج      birinize=أ ح 

ْوتِ      ölüm=اْلم 

فَتْه ِ     onun,,canını,,alırlar=ت و 

سِ  ل ن ار  =elçilerimiz    ِْه م     onlar=و 

ط ونِ ,,لِ  ي ف ر ِ =hiç,,geri,,kalmazlar 

O, kulları üzerin-
de kesin ege-
mendir. Size ko-
ruyucu melekler 
gönderir. So-
nunda birinize 
ölüm gelince, el-
çilerimiz hiçbir 
görev kusuru 
yapmaksızın 
onun canını alır-
lar. 

Kullarının üzerinde 
kâhir olan O. Sizle-
re harekâtınızı 
zaptedici melekler 
gönderir, içinizden 
birinin ölüm zama-
nı gelince gönderi-
len meleklerimiz 
onu kabzederler. 
Hiç de taksir et-
mezler. 

O, kulları üze-
rinde yegane 
hakimdir. Ve 
size, koruyu-
cular yollar. 
Nihayet her-
hangi birinize 
ölüm gelince; 
elçilerimiz bir 
eksiklik yap-
maksızın onun 
canını alırlar. 

Yalnız Odur kulları 
üzerinde hüküm 
sahibi olan. Ve O, 
birinize ölüm yak-
laştığında elçileri-
miz onun canını 
alıncaya kadar sizi 
gözetlemek için 
semavi güçler 
gönderir: ve bu 
güçler (hiç kimseyi) 
atlamazlar. 

6. 
دُّوا    sonra=ث مَِ.. 62     döndürülürler=ر 

اّلَلِِ..إِل ى =Allah’a    

ه مِ  ْول  ِِ     Tanrıları..olan=م  ق      gerçek=اْلح 

    yalnız..O’nundur=ل ه ِ    doğrusu=أ لِ 

ْكمِ  ه وِ     hüküm=اْلح      ve..O=و 

عِ      en..çabuğudur=أ ْسر 

اِسبِينِ   hesap..görenlerin=اْلح 

Sonra o canlar 
gerçek sahipleri 
olan Allah´a gö-
türülürler. İyi bili-
niz ki, egemenlik 
yalnız O´nun te-
kelindedir ve he-
sap görenlerin 
en çabuğudur. 

Sonra o kabzedi-
lenler âdil-i mutlak 
olan Mevlâlarının 
karşısına döndürü-
lürler. Gözünüzü 
açın. Hüküm baş-
kasının değil, yal-
nız O'nun. O ise 
muhasiblerin en 
serî'i. 

Sonra onlar, 
gerçek mevla-
larına döndü-
rülürler. Dikkat 
edin; hüküm 
O´nundur. Ve; 
O hesab gö-
renlerin en 
sü´ratlisidir. 

O (ölmüş ola)nlar, 
bunun üzerine Al-
lahın, gerçek Yüce 
Efendilerinin huzu-
runa getirilirler. 
Doğrusu, nihai hü-
küm yalnız Onun-
dur: ve O, hesap 
görenlerin en hızlı-
sıdır! 

6. 
نِْ    de,,ki=ق لِْ,, 63     kim=م 

يك مِْ     sizi,,kurtarıyor=ي ن ج ِ

اتِِ,,ِمنِْ ظ ل م  =karanlıklarından    

اْلب ْحرِِ    karanın=اْلب ر ِِ     ve,,denizin=و 

    O’na,,yakardığınızda=ت ْدع ون ه ِ

ًعا رُّ ْفي ةًِ    gizli=ت ض  خ      ve,,açık,,olarak=و 

ان ا    eğer=ل ئِنِْ     bizi,,kurtarırsa=أ ْنج 

ِذهِِ,,ِمنِْ ه َٰ =bundan    

    elbette,,olacağız=ل ن ك ون نَِ

الَشاِكِرينِ ,,ِمنِ  =şükredenlerden 

De ki; «Sizi ka-
ranın ve denizin 
karanlıklarından 
kurtaran kimdir? 
Ki O´na -Eğer 
bizi bu zor du-
rumdan kurtarır-
sa kesinlikle şük-
redenlerden ola-
cağız- diye açık-
tan ya da gizlice 
yalvarırsınız. 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Sizler karanın, 
denizin zulmetleri-
ne düşüp de 'Bizi 
bundan kurtarırsa 
yemin ederiz ki 
kat'iyyen şükre-
denlerden oluruz' 
diye yüksek sesle, 
gerek gizli gizli 
O'na yalvardığınız 
zaman sizleri kim 
kurtarır? 

De ki: Karanın 
ve denizlerin 
karanlıkların-
dan sizi, kim 
kurtarır? Siz, 
gizlice O´na 
yalvarır yaka-
rırsınız. Bizi 
bundan kurta-
rırsa; andol-
sun şükreden-
lerden olaca-
ğız. 

De ki: Siz, boynu-
nuzu bükerek ve 
içinizden, 'Eğer O 
bizi bu (sıkıntı)dan 
kurtarırsa kesinlikle 
şükredenlerden 
olacağız! diye Alla-
ha yalvardığınızda 
karanın ve denizin 
kapkara tehlikele-
rinden sizi koruya-
cak olan kimdir? 

6. 
    Allah=اّلَل ِ    de..ki=ق لِِ.. 64

يك مِْ ا    sizi..kurtarıyor=ي ن ج ِ     ondan=ِمْنه 

ِمنِْ ك ل ِِ..و  =ve..bütün    

    sonra=ث مَِ    sıkıntılardan=ك ْربِ 

    siz..yine=أ ْنت مِْ

 O’na..ortak..koşuyorsunuz=ت ْشِرك ونِ 

De ki; «Sizi bu 
zor durumdan ve 
bütün sıkıntılar-
dan kurtaran Al-
lah´dır. Sonra da 
O´na ortak ko-
şuyorsunuz!» 

Sizleri bundan da, 
bütün diğer sıkıntı-
lardan da Allah 
kurtarır. Sonra da 
sizler şirke dalar-
sınız" de. 

De ki: Allah 
kurtarır sizi 
ondan da, her 
sıkıntıdan da. 
Sonra da siz 
şirk koşarsı-
nız. 

De ki: (Yalnızca) 
Allah, sizi bundan 
ve başka her türlü 
sıkıntıdan kurtara-
bilir, ama siz hala 
Onun yanısıra 
başka güçlere ilah-
lık yakıştırıyorsu-
nuz! 

6. 
    kadirdir=اْلق اِدرِ     O=ه وِ     de,,ki=ق لِْ,, 65

ي ْبع ثِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ =göndermeğe    

ل ْيك مِْ     bir,,azab=ع ذ ابًا    sizin,,üzerinize=ع 

ف ْوقِك مِْ,,ِمنِْ =üstünüzden    ِْأ و=yahut    

ت ْحتِِ,,ِمنِْ =altından    

ِلك مِْ     ya,,da=أ وِْ    ayaklarınızın=أ ْرج 

    sizi,,birbirinize,,düşürüp=ي ْلبِس ك مِْ

ي ِذيقِ     parti,,parti=ِشي عًا     tattırmaya=و 

ك مِْ     hıncını=ب أْسِ     kiminize=ب ْعض 

    bak=اْنظ رِْ    kiminizin=ب ْعض  ِ

فِ     nasıl=ك ْيفِ  ر ِ     açıklıyoruz=ن ص 

مِْ    ayetleri=اْْلي اتِِ     diye=ل ع لَه 

 anlasınlar=ي ْفق ه ونِ 

De ki; «O, size 
üstünüzden ya 
da ayaklarınızın 
altından azap 
göndermeye ve-
ya düşman grup-
lara ayırarak si-
ze birbirinizin 
hıncını, birbirini-
zin terörünü, 
acısını tattırma-
ya kadirdir.» Ola 
ki, anlarlar diye, 
ayetlerimizi çe-
şitli açılardan 
nasıl açıkladığı-
mızı görüyor 
musun? 

"Sizlere üzeriniz-
den yahut ayakla-
rınızın altından 
azap göndermeye, 
yahut sizleri fırka-
lar hâlinde birbiri-
nize düşürerek bir 
takımınıza, bir ta-
kımınızın şiddetini 
tattırmaya kâdir 
olan O'dur" de. 
Bak, anlamaları 
için âyetlerimizi 
nasıl türlü şekiller 
içinde tekrar ediyo-
ruz? 

De ki: Üstü-
nüzden ve al-
tınızdan size 
azab gönder-
meye, sizi fır-
ka fırka yapıp 
kiminizin hın-
cını kimine tat-
tırmaya Kadir 
olan O´dur. 
Bak; onlar iyi-
ce anlasınlar 
diye ayetleri-
mizi nasıl 
açıklıyoruz. 

De ki: Yalnız Odur 
sizi tepenizden ve 
ayaklarınızın altın-
dan azapla kuşat-
ma kudretinde 
olan; sizi birbirine 
muhalif topluluklar 
haline getirip birbi-
rinizin üzerine sa-
lan. Bak, iyice an-
lasınlar diye, me-
sajları nasıl her 
yönüyle açıklıyo-
ruz! 

6. 
66 .. ك ذَبِ      onu=بِهِِ    yalanladı=و 

كِ  ه وِ     kavmin=ق ْوم      O=و 

Kur´an gerçek 
olduğu halde, 
senin kavmin 
onu yalanladı. 
Onlara de ki; 

Kavmin ona yalan 
diyor, halbuki hak 
işte o. Sen kendile-
rine "Ben üzeriniz-
de vekil değilim. 

Kavmin onu 
yalanladı. 
Halbuki o, 
haktır. De ki: 
Ben, sizin 

Oysa senin hitap 
ettiğin toplum, bü-
tün bunların haki-
kat olduğu orta-
dayken, yine de 
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ِ
قُّ      de..ki=ق لِْ    gerçek..iken=اْلح 

ل ْيك مِْ    ben..değilim=ل ْستِ      size=ع 

ِكيلِ   vekil=بِو 

«Ben sizin (akı-
betinizi yönlen-
dirmekle yüküm-
lü) vekiliniz deği-
lim.» 

üzerinize vekil 
değilim. 

bunları yalanlıyor. 
(O zaman) de ki, 
Ben sizin davranı-
şınızdan sorumlu 
değilim. 

6. 
    haberin=ن ب إ ِ    her=ِلك ل ِِ,, 67

ْست ق ر ِ      gerçekleşeceği,,bir,,zaman,,vardır=م 

س ْوفِ  ونِ     yakında=و   bilirsiniz=ت ْعل م 

Her haberin bir 
gerçekleşme 
zamanı vardır. 
İlerde anlaya-
caksınız. 

Her haberin istikrar 
bulacağı bir zaman 
var, öğreneceksi-
niz" de. 

Her haberin 
kararlaşmış bir 
zamanı vardır. 
Siz de yakın-
da bileceksi-
niz. 

(Allahtan gelen) 
her haber belli bir 
süreç içinde ger-
çekleşir: ve siz 
zaman içinde (ha-
kikati) anlayacak-
sınız. 

6. 
إِذ ا.. 68 أ يِْ    zaman=و  تِ ر  =gördüğün    

وض ونِ ..الَِذينِ  ي خ  =(münasebetsizliğe)..

dalanları    فِي=hakkında    

    ayetlerimiz=آي اتِن ا

مِْ    yüz..çevir=ف أ ْعِرضِْ     onlardan=ع ْنه 

تَىَِٰ     kadar=ح 

وا وض      onlar..geçinceye=ي خ 

ِديثِ ..فِي ح  =bir..söze     ِْيِرِه     başka=غ 

إِمَِ او  =eğer    

    sana..(bunu)..unutturursa=ي ْنِسي نَكِ 

ِ    şeytan=الَشْيط انِ  ت ْقع دِْ..ف َل  =oturma    

ىَِٰ    sonra=ب ْعد ِ ْكر      hatırladıktan=الذ ِ

عِ      topluluğuyla=اْلق ْومِِ    beraber=م 

 zalimler=الَظاِلِمينِ 

Ayetlerimiz hak-
kında asılsız lâf 
ebeliğine dalan-
ları gördüğünde 
(bu adamlar) 
başka bir söze 
geçinceye kadar 
yanlarından 
uzaklaş. Eğer 
şeytan sana 
yanlarından 
kalkmayı unuttu-
rursa, hatırladık-
tan sonra sakın 
o zalimler ile bir-
likte oturma. 

Âyetlerimizin üstü-
ne dedikoduya da-
lanları gördüğün 
vakit başka söze 
dalmalarına kadar 
kendilerinden yü-
zünü çevir. Sana 
şeytan bunu unut-
turursa hatırına 
geldiği gibi kalk, o 
zâlim insanlarla 
beraber oturma. 

Ayetlerimizi 
çekişmeye da-
lanları gördü-
ğün vakit; on-
lar başka bir 
söze geçince-
ye kadar, 
kendilerinden 
yüzçevir. Eğer 
şeytan sana 
unutturursa; 
hatırladıktan 
sonra, artık 
zalimler güru-
hu ile oturma. 

İmdi, mesajlarımız 
hakkında ileri geri 
konuşan kimselere 
rastladığın zaman, 
bu kimseler başka 
konulara geçinceye 
kadar onlardan 
uzak dur; ve eğer 
Şeytan sana (yap-
man gerekeni) 
unutturursa, hiç 
değilse, hatırladık-
tan sonra, artık 
açıkça zulmeden 
böyle bir toplulu-
ğun içinde yer al-
ma; 

6. 
ا,, 69 م      yoktur=و 

ي تَق ونِ ,,الَِذينِ ,,ع ل ى =korunanlara    

ِحس ابِِهمِْ,,ِمنِْ =onların,,hesabından    

ش ْيءِ ,,ِمنِْ =bir,,sorumluluk    

ِكنِْوِ  ل َٰ =ama    

ىَِٰ     bir,,hatırlatmak,,lazımdır=ِذْكر 

مِْ  korunurlar,,diye=ي تَق ونِ     belki=ل ع لَه 

Gerçi günahlar-
dan sakınanlara 
onların hesabın-
dan hiçbir so-
rumluluk düş-
mez. Fakat söz 
konusu olan ha-
tırlatmadır... Ola 
ki, sakınırlar. 

Evet, onların he-
sabından Allah'tan 
korkanlara bir şey 
düşmez. Lâkin ih-
tar etmek düşer ki, 
bu suretle belki bi-
raz çekinirler.  

Allah´tan sa-
kınanlara; on-
ların hesabın-
dan bir şey 
yoktur, fakat 
bir öğüttür. 
Olur ki, sakı-
nırlar. 

çünkü Allaha karşı 
sorumluluklarının 
bilincinde olanlar 
onlardan hiçbir şe-
kilde mesul değil-
dirler. Böyleleri sa-
dece (günahkarla-
ra) nasihatte bu-
lunmakla yükümlü-
dürler, belki böyle-
ce berikiler Allaha 
karşı sorumlulukla-
rının bilincine varır-
lar. 

6. 
ذ رِِ.. 70     bırak=و 

ذ وا..الَِذينِ  اتَخ  =yerine..koyanları    

مِْ     oyun=ل ِعبًا    dinlerini=ِدين ه 

ل ْهًوا     ve..eğlence=و 

مِ  غ َرتْه      ve..aldattığı..kimseleri=و 

ي اة ِ     dünya=الدُّْني اِ     hayatının=اْلح 

رِْ ذ ك ِ     o..(Kur’an)..ile=بِهِِ    öğüt..ver=و 

ت ْبس لِ ..أ نِْ =helake..gitmemesi..için    

ا    bir..kişi=ن ْفسِ      dolayı=بِم 

    olmaz=ل ْيسِ     kazandığından=ك س ب تِْ

ا د ونِِ..ِمنِْ    onun=ل ه  =başka    

ِليِ     Allah’tan=اّلَلِِ     ne..bir..dostu=و 

لِ  ش ِفيعِ ..و  =ne..de..bir..yardımcısı    

إِنِْ     verse..de=ت ْعِدلِْ    eğer=و 

    fidyeyi=ع ْدلِ     her..türlü=ك لَِ

ذِْ..لِ  ي ْؤخ  =kabul..edilmez     ِا     ondan=ِمْنه 

ئِكِ      işte..onlar=أ ول َٰ

أ ْبِسل وا..الَِذينِ  =helake..uğramışlardır    

ا     kazandıklarından=ك س ب واِ     dolayı=بِم 

مِْ ابِ     onlar..için..vardır=ل ه      bir..içki=ش ر 

ِميمِ ..ِمنِْ ح  =kaynar..sudan    

ع ذ ابِ      acı=أ ِليمِ     ve..bir..azab=و 

ا     dolayı=بِم 

ونِ ..ك ان وا ي ْكف ر  =inkârlarından 

Dinlerini oyun- 
eğlence konusu 
yapan ve dünya 
hayatına alda-
nan kimseleri bı-
rak da Kur´an 
aracılığı ile şunu 
hatırlat ki, eğri 
davranışlarının, 
günahlarının tut-
sağı olan kimse 
ne Allah dışında 
bir yardım edici 
ve ne de bir ara-
cı bulabilir. Eğer 
o bütün varını 
fidye olarak or-
taya koysa kabul 
edilmez. 

Dinlerini oyun yeri-
ne, oyuncak yerine 
koymuş, sonra 
dünya hayatı ken-
dilerini aldatmış 
kimseleri bırak da, 
Kur'an ile kalpleri 
uyandırmaya çalış. 
Olmaya ki her ne-
fis kazandığı vebal 
yüzünden hüsranın 
pençesine verile, o 
zaman Allah'a kar-
şı sehabetçisi de 
yok, şefaatçisi de 
yok. Ne kadar fid-
ye vermek müm-
kün ise kâbil olup 
verdiği takdirde yi-
ne alınmaz. İşte 
bunlar kazandıkları 
vebal yüzünden 
hüsrana teslim edi-
lenler ki Allah'ı ta-
nımadıkları için 
içecekleri kaynar 
su, görecekleri da-
yanılmaz azap 
olacak.  

Bırak o dinle-
rini oyun ve 
eğlence edi-
nenleri; dünya 
hayatının al-
dattığı kimse-
leri. Sen, 
onunla öğüy 
ver ki Al-
lah´tan başka 
dostu ve şefa-
atçısı olmayan 
bir kimse; ka-
zandığından 
ötürü yok ol-
masın. O, bü-
tün varını fid-
ye olarak ver-
se de kabul 
olunmaz. İşte 
onlar, kazan-
dıklarından 
ötürü yok 
olanlardır. Kü-
für edegeldik-
lerinden dolayı 
onlara, kaynar 
sudan içecek 
ve elim bir 
azab vardır. 

Dünya hayatının 
rahatına dalarak 
eğlenceyi ve geçici 
zevkleri dinleri ha-
line getiren kimse-
leri kendi haline bı-
rak; ama bu du-
rumda (onlara) ha-
tırlat ki (ahirette) 
her insan yaptığı 
yanlışlardan (ve 
haksızlıklardan) 
dolayı rehin tutula-
cak ve kendisini ne 
Allaha karşı koru-
yacak, ne de kayı-
rıp kollayacak bir 
kimse bulunmaya-
caktır. Ve düşünü-
lebilecek her türlü 
fidyeyi vermek is-
tese bile bu kendi-
sinden kabul edil-
meyecektir. İşte 
yaptıkları yanlışlar-
dan dolayı rehin tu-
tulacak olanlar bu 
(gibi insan)lardır; 
onlar için (ahirette) 
yakıcı bir ümitsizlik 
iksiri vardır ve on-
ları, hakikati inatla 
inkar ettikleri için 
şiddetli bir azap 
beklemektedir. 

6. 
    ?mi,,yalvaralım=أ ن ْدع و    de,,ki=ق لِْ,, 71

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ا     şeylere=م 

ْنف ع ن اي ِ,,لِ  =bize,,yarar,,vermeyen    

لِ  ن ا,,و  رُّ ي ض  =ve,,zarar,,vermeyen    

دُِّ ن ر      üzerinde=ع ل ىَِٰ    ve,,döndürülüp=و 

    sonra=ب ْعد ِ    ökçelerimiz=أ ْعق ابِن ا

ه د ان ا,,إِذِْ =bizi,,doğru,,yola,,ilettikten    

    ?gibi,,mi=ك الَِذي    Allah=اّلَل ِ

تْه ِا ْست ْهو  =ayartarak    

    şeytanların=الَشي اِطينِ 

اْْل ْرِضِ,,فِي =çölde,,bıraktıkları    

انِ  ْير      kimse=ل ه ِ    şaşkın,,bir,,halde=ح 

ابِ      arkadaşlarının,,ise=أ ْصح 

    çağırdıkları=ي ْدع ون ه ِ

اْله د ى,,إِل ى =doğru,,yola    

    de,,ki=ق لِْ    Bize,,gel!,,diye=ائْتِن اِ 

    yol,,gösterme=ه د ى    muhakkak=إِنَِ

    ancak=ه وِ     Allah’ın=اّلَلِِ

 ِ د ىَٰ     yol,,göstermesidir=اْله 

أ ِمْرن ا     bize,,emredilmiştir=و 

ب ِِ    teslim,,olmamız=ِلن ْسِلمِ      Rabbine=ِلر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

De ki; «Allah´ı 
bırakıp bize ne 
yarar ve ne de 
zarar dokundu-
ramayan putlara 
mı yalvarırım? 
Allah bizi doğru 
yola ilettikten 
sonra tekrar ge-
riye mi dönelim? 
Tıpkı arkadaşları 
tarafından ´bize 
gel´ diye doğru 
yola çağrıldığı 
halde, şeytanlar 
tarafından ayar-
tılıp çöl ortasın-
da şaşkın bırakı-
lan kimse gibi mi 
olalım? De ki; 
«Doğru kılavuz-
luk, Allah´ın kıla-
vuzluğudur, bize 
alemlerin Rabbi-
ne teslim olma-
mız emredildi.» 

Kendilerine şöyle 
de: "O bizleri doğ-
ru yola çıkarmış-
ken Allah'ı bıraka-
cağız da bizlere ne 
fayda, ne ziyan ve-
remeyecek putlara 
taparak ters yüzü-
müze mi dönece-
ğiz? O kimse gibi 
ki şeytanlar yolunu 
kaybettirmiş, şaş-
kın şaşkın dolaşı-
yor, ötede ise ar-
kadaşları var." 
"Yanımıza gel!" di-
ye onu yolun doğ-
rusunu tutmaya 
çağırmaktalar. Yâ 
Muhammed, şöyle 
söyle: "Allah'ın hi-
dayeti yok mu; işte 
hidayet başkası 
değil, ancak o. Biz-
ler Rabbü'l-
âlemîn'in birliğine 
boyun eğmekle 
(birliğini ikrar ile) 
emredildik."  

De ki: Allah´ı 
bırakıp da bi-
ze fayda ve 
zarar vereme-
yen şeylere mi 
yalvaralım? 
Allah bizi hi-
dayete erdir-
dikten sonra 
arkadaşları; 
bize gel, diye 
doğru yola 
çağırırken; 
şeytanların 
saptırıp şaşkın 
bir halde çöle 
düşürmek is-
tedikleri kimse 
gibi ökçeleri-
mizin üstün-
den gerisin 
geri mi döne-
lim? De ki: Al-
lah´ın hidayeti, 
asıl hidayetin 
kendisidir. Ve 
biz; alemlerin 
Rabbına tes-
lim olmakla 
emrolunduk. 

De ki: Biz, Allahın 
yerine bize ne fay-
dası dokunan ne 
de zarar verebilen 
şeylere mi yalvara-
lım? Ve Allah bizi 
doğru yola ilettikten 
sonra topuklarımı-
zın üzerinde geri-
sin geri mi döne-
lim? Tıpkı kendisini 
doğru yola çağıran 
arkadaşları (uzak-
tan) Bizimle gel! 
diye seslendikleri 
halde şeytanların 
ayartmasına kapı-
lıp dünyevi zevkler 
peşinde körü körü-
ne koşturan kimse 
gibi (mi olalım?) De 
ki: Şüphe yok ki Al-
lahın rehberliği, 
yegane rehberliktir; 
ve biz, kendimizi 
bütün alemlerin 
Rabbine teslim et-
mekle emrolunduk, 

6. 
أ نِْ.. 72 وا    ve..ayrıca=و      kılın=أ قِيم 

Ayrıca bize 
«namazı kılınız 

"Namaz kılın, son-
ra O'ndan korkun 

Ve bir de na-
maz kılın ve 

namazlarımızda 
dikkatli ve devamlı 
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ة ِ     namazı=الَصَل 

اتَق وه ِ  ه وِ     ve..O’ndan..korkun=و      O’dur=و 

إِل ْيهِِ..الَِذي =huzuruna    

ونِ   varıp..toplanacağınız=ت ْحش ر 

ve Allah´dan 
korkunuz» diye 
emredildi. Huzu-
runda toplana-
cağınız O´dur. 

ki karşısında haş-
rolacağız, Hâlik-i 
Zülcelâl işte O! di-
ye emredildik." 

O´ndan kor-
kun diye. 
O´dur kendisi-
ne varıp top-
lanacağınız. 

olmakla ve kendi-
mizi Ona karşı so-
rumluluk bilinci 
içinde tutmakla: 
Çünkü hepimiz so-
nunda Onun huzu-
runda toplanaca-
ğız. 

6. 
73 ,, ه وِ  ل قِ ,,الَِذي    O’dur=و  خ  =yaratan    

اتِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ      ve,,yeri=و 

 ِِ ق  ي ْومِ     hak,,(ve,,hikmet),,ile=بِاْلح      gün=و 

    !Ol=ك نِْ    dediği=ي ق ولِ 

    sözü=ق ْول ه ِ    oluverir=ف ي ك ون ِ 

ِ
قُّ  ل ه ِ    haktır=اْلح      O’nundur=و 

ْلكِ      gün,,de=ي ْومِ     mülk=اْلم 

وِرِ ,,فِي    üfleneceği=ي ْنف خِ  الصُّ =Sur’a    

    gizliyi=اْلغ ْيبِِ    bilendir=ع اِلمِ 

اد ِةِ  الَشه  ه وِ     ve,,açığı=و      O=و 

ِكيمِ      hükümdardır=اْلح 

بِيرِ   herşeyi,,haber,,alandır=اْلخ 

Gökleri ve yeri 
gerçeğe dayalı 
olarak yaratan 
O´dur. Her şey 
«Ol» dediği gün 
oluverir. Sözü 
gerçektir. Sur´a 
üflendiği gün, 
egemenlik 
O´nun tekelin-
dedir. O gizli- 
açık her şeyi bi-
lir, O hikmet sa-
hibidir ve her 
şeyden haber-
dardır. 

Gökleri yerleri hak 
ile, hikmet ile yara-
tan O Hâlık[-ı] Zül-
celâl. (Gökleri yeri 
hak ile kâim olarak 
yaratan O.) Bir şe-
ye "Ol" dediği za-
man hemen olur. 
Sözü hakkın ken-
disi. Sûr üfürüldü-
ğü gün mülk ancak 
O'nun. Gaybı da 
bilir, aşikârı da. 
Hakîm O, habîr O. 

O´dur, gökleri 
ve yeri hak ile 
yaratan. 
O´nun; ol, de-
diği gün; he-
men olur. 
O´nun sözü 
haktır. Sur´a 
üfleneceği gün 
de mülk 
O´nundur. Gö-
rülmeyeni de, 
görüleni de bi-
lir. Ve O; Ha-
kim´dir, Ha-
bir´dir. 

Odur gökleri ve ye-
ri (deruni) bir haki-
kate göre yaratmış 
olan. O ne zaman 
Ol! dese emri der-
hal yerine gelir; ve 
(mahşer) borusu 
çalındığı Gün hü-
kümranlık yine 
Onun olacaktır. O, 
yaratılmışların id-
raklerini aşan şey-
leri de, onların du-
yuları veya akılları 
ile kavrayabilecek-
lerini de bilir: yal-
nızca Odur gerçek 
hikmet sahibi, her 
şeyden haberdar 
olan. 

6. 
إِذِْ.. 74     demişti..ki=ق الِ     hani=و 

اِهيمِ      babası=ِْل بِيهِِ    İbrahim=إِْبر 

رِ      ?mi..ediniyorsun=أ ت تَِخذ ِ    Azer’e=آز 

اًماأ ْصن  =putları    
ةًِ      tanrılar=آِله 

    doğrusu..ben=إِن ِي

اكِ      seni..görüyorum=أ ر 

كِ  ق ْوم      içinde=فِي    ve..kavmini=و 

لِ  َل  بِينِ     bir..sapıklık=ض   açık=م 

Hani İbrahim, 
babası Azer´e 
dedi ki; «Sen 
putları ilâh mı 
ediniyorsun? 
Ben gerçekten 
gerek senin ve 
gerekse kavmi-
nin açık bir sa-
pıklık içinde ol-
duğunuzu görü-
yorum.» 

Hani İbrahim ba-
bası Âzer'e ne 
demişti: "Sen put-
ları kendine sürü 
sürü ilâh ediniyor-
sun, öyle mi? Doğ-
rusu ben seni de, 
kavmini de pek 
açık bir dalâl içinde 
görüyorum." 

Hani İbrahim, 
babası Azer´e 
demişti ki: 
Sen, putları 
tanrı mı edini-
yorsun? Doğ-
rusu ben, seni 
ve kavmini 
apaçık bir sa-
pıklık içinde 
görüyorum. 

Ve bir zaman İbra-
him babası Azere 
(şöyle) demişti: 
Sen putları ilah mı 
ediniyorsun? Gö-
rüyorum ki sen ve 
halkın açık bir sa-
pıklık içindesiniz! 

6. 
75 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ     böylece=و 

    biz,,gösteriyorduk,,ki=ن ِري

اِهيمِ      İbrahim’e=إِْبر 

ل ك وتِ      melekutunu=م 

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ِلي ك ونِ     ve,,yerin=و      olsun=و 

وقِنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =kesin,,inananlardan 

Biz İbrahim´e 
göklerin ve yerin 
görkemli ege-
menlik meka-
nizmasını böyle-
ce gösteriyorduk 
ki, o kesin inanç-
lılardan olsun. 

Bizler İbrahim'e, 
daha bunun gibi 
göklerin, yerin 
bedâyi'ini gösteri-
yorduk ki görsün 
de azametimize 
yakın getirenlerden 
olsun. 

İşte böylece 
yakınen bilen-
lerden olması 
için Biz, İbra-
him´e göklerin 
ve yerin mele-
kutunu göste-
riyorduk. 

Böylece Biz İbra-
hime, (Allahın) 
gökler ve yer üze-
rindeki güçlü hü-
kümranlığı ile ilgili 
(ilk) kavrayışı ka-
zandırdık, ki kalben 
mutmain olan kim-
selerden olsun. 

6. 
نَِ    ne..zaman..ki=ف ل َما.. 76     basınca=ج 

ل ْيهِِ     gece=اللَْيلِ     üzerine=ع 

أ ىَِٰ بًاِ     gördü..(İbrahim)=ر      bir..yıldız=ك ْوك 

ذ ا    dedi=ق الِ  ب ِيِ     budur=ه َٰ     Rabbim=ر 

    yıldız..batınca=أ ف لِ     ne..zaman..ki=ف ل َما

أ ِحبُِّ..لِ     dedi=ق الِ  =sevmem    

 batanları=اْْلفِِلينِ 

Gece karanlık 
basınca bir yıldız 
gördü ve «Rab-
bim budur» dedi. 
Fakat yıldız ba-
tınca «Batanları 
sevmem» dedi. 

Gece onu karanlığı 
ile örtünce bir yıl-
dız görerek "Bu 
benim rabbim 
imiş!" dedi, biraz-
dan battığı gibi 
"Ben böyle batan-
ları sevmem!" de-
di. 

Gece bastırın-
ca; bir yıldız 
görmüş: Bu 
mu benim 
Rabbım? de-
miş. O, batın-
ca da: Ben, 
batanları 
sevmem, de-
mişti. 

Sonra, gece onu 
karanlığı ile örttüğü 
zaman (gökte) bir 
yıldız gördü (ve) 
haykırdı: İşte be-
nim Rabbim bu! 
Ama yıldız kaybo-
lunca, Ben batan 
şeyleri sevmem! 
diye söylendi. 

6. 
77 ,, أ ى,,ف ل َما ر  =görünce     ِر     Ay’ı=اْلق م 

    dedi=ق الِ     doğarken=ب اِزًغا

ذ ا ب ِيِ     budur=ه َٰ     Rabbim=ر 

أ ف لِ ,,ف ل َما =O,,da,,batınca     ِق ال=dedi    

    eğer=ل ئِنِْ

ي ْهِدنِي,,ل مِْ =bana,,doğru,,yolu,,göstermese

ydi    ب ِي     Rabbim=ر 

    elbette,,olurdum=ْل  ك ون نَِ

اْلق ْومِِ,,ِمنِ  =topluluktan    

 sapan=الَضال ِينِ 

Arkasından ayı 
doğarken görün-
ce «Rabbim bu-
dur» dedi. Fakat 
o da batınca 
«Eğer Rabbim 
beni doğru yola 
iletmeseydi, 
kuşkusuz sapık-
lardan biri olur-
dum» dedi. 

Vaktâ ki ay doğ-
mak üzere iken 
gördü, "Bu benim 
rabbim imiş!" dedi. 
Sonra batınca 
"Kasem ederim ki 
Rabbim beni doğru 
yola çıkarmasaydı 
muhakkak dalâle 
düşen insanlardan 
olurdum!" dedi. 

Sonra ayı do-
ğarken görün-
ce: Bu mu be-
nim Rabbım? 
demiş. O da 
batınca: Eğer 
Rabbım beni 
hidayete er-
dirmeseydi; 
muhakkak sa-
panlar güru-
hundan olur-
dum, demişti. 

Sonra, ayın doğ-
duğunu görünce, 
İşte benim Rabbim 
bu! dedi. Ama ay 
da batınca, Ger-
çekten, eğer Rab-
bim beni doğru yo-
la iletmezse ben 
kesinlikle sapkınlı-
ğa düşmüş kimse-
lerden olurdum! 
dedi. 

6. 
78 .. أ ى..ف ل َما ر  =görünce     ِالَشْمس=güneşi    

    dedi=ق الِ     doğarken=ب اِزغ ةًِ

ذ ا ب ِي    budur=ه َٰ ذ ا    Rabbim=ر      bu=ه َٰ

    daha..büyük=أ ْكب ر ِ 

أ ف ل تِْ..ف ل َما =(O..da)..batınca    

ق ْومِِ..ي ا    dedi..ki=ق الِ  =Ey..kavmim    

    uzağım=ب ِريءِ     ben=إِن ِي

    şeylerden=ِمَما

 sizin..ortak..koştuğunuz=ت ْشِرك ونِ 

Daha sonra gü-
neşi doğarken 
görünce «Rab-
bim budur, bu 
daha büyüktür» 
dedi. Fakat o da 
batınca «Ey 
kavmim, ben si-
zin Allah´a ortak 
koştuğunuz put-
lardan uzağım.» 

Vaktâ ki güneş 
doğmak üzere iken 
gördü, "Bu benim 
rabbim imiş, bu 
hepsinden büyük!" 
dedi. O da batınca, 
"Ey kavmim, habe-
riniz olsun, ben 
sizlerin Rabbü’l-
âlemîn'e şerik koş-
tuklarınızın hiçbiri-
ni tanımıyorum. 

Sonra güneşi 
doğarken gö-
rünce: Bu mu 
benim Rab-
bım? Bu daha 
büyük demiş. 
Ama batınca: 
Ey kavmim, 
ben sizin şirk 
koştuğunuz 
şeylerden 
uzağım, de-
mişti. 

Sonra, güneşin 
doğduğunu görün-
ce, İşte benim 
Rabbim bu! Bu 
(hepsinin) en bü-
yüğü! diye haykır-
dı. Ama o (da) 
kaybolunca: Ey 
halkım! diye ses-
lendi, Bakın, sizin 
yaptığınız gibi, Al-
lahtan başkasına 
ilahlık yakıştırmak 
benden uzak ol-
sun! 

6. 
َجْهتِ     ben=إِن ِي,, 79     çevirdim=و 

ْجِهيِ      yüzümü=و 

ف ط رِ ,,ِللَِذي =yoktan,,var,,edene    

اتِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  نِيفًِ    ve,,yeri=و  اِ ح  =tamamen    

ا م      ben=أ ن ا    ve,,artık,,değilim=و 

ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =ortak,,koşanlardan 

Ben yüzümü, 
dosdoğru bir şe-
kilde, gökleri ve 
yeri yoktan var 
edene yönelttim, 
ben O´na ortak 
koşanlardan de-
ğilim. 

Ben haktan tarafa 
eğilerek yüzümü 
O'na döndüm ki 
gökleri, yeri O ya-
ratmış. Ben hiçbir 
zaman müşrikler-
den değilim!" dedi. 

Doğrusu ben, 
gerçekten yü-
zümü bir mu-
vahhid olarak 
gökleri ve yeri 
yaratana çe-
virdim ve ben, 
müşriklerden 
değilim. 

Bakın, ben batıl 
olan her şeyden 
uzak durarak yü-
zümü gökleri ve 
yeri var eden Alla-
ha çevirmekteyim; 
ve ben Ondan 
başkasına ilahlık 
yakıştıranlardan 
değilim! 

6. 
اَجه ِ.. 80 ح      onunla..tartışmaya..girişti=و 

ه ِ      dedi..ki=ق الِ     kavmi=ق ْوم 

ون ِي اجُّ benimle..tartışıyor..musunuz=أ ت ح 

    Allah=اّلَلِِ    hakkında=فِي    ?

ق دِْ     muhakkak=و 

    beni..doğru..yola..iletmiş..iken=ه د اِنِ 

لِ  افِ ..و  أ خ  =ben..korkmam    

ا     şeylerden=م 

    sizin..ortak..koştuğunuz=ت ْشِرك ونِ 

Kavmi onunla 
tartışmaya girişti, 
bunun üzerine 
onlara dedi ki; 
«Allah beni doğ-
ru yola iletmiş-
ken sizler, O´nun 
hakkında benim-
le tartışmaya mı 
kalkışıyorsunuz? 
Ben O´na koştu-
ğunuz ortaklar-
dan korkmam. 
Meğer ki, Rab-
bim hakkımda 
bir şey dilemiş 
olsun. Rabbimin 

Kavmi kendisi ile 
münakaşaya baş-
layınca da şöyle 
söyledi: "Allah'ın 
birliği üzerinde be-
nimle münakaşa 
mı edeceksiniz ki 
bu hakikate beni O 
irşad etti! Ben siz-
lerin O'na şerik 
koştuğunuz ma-
budlarınızdan 
korkmam, ben an-
cak Rabbimin be-
nim hakkımda bir 
şey dilemiş olma-
sından korkarım. 

Kavmi, onunla 
tartoşmaya gi-
rişti. Demişti 
ki: Beni doğru 
yola iletmiş-
ken; Allah 
hakkında mı 
benimle tartı-
şıyorsunuz? 
O´na şirk koş-
tuklarınızdan 
korkmam. 
Meğer ki, 
Rabbım bir 
şey dilemiş ol-
sun. Rabbım, 
ilimce herşeyi 

Ve (sonra) halkı 
onunla tartışmaya 
girdi. (Bunun üze-
rine) onlara: Beni 
doğru yola ileten O 
iken benimle Allah 
hakkında hala tar-
tışıyor musunuz? 
Ama Ondan başka 
ilahlık yakıştırdığı-
nız hiçbir şeyden 
korkmuyorum, (zira 
hiçbir kötülük bana 
dokunmaz) Rab-
bim dilemedikçe. 
Rabbim her şeyi 
bilgisi ile kuşatır; 
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    ancak=إِلَِ    O’na=بِهِِ

ي ش اءِ ..أ نِْ =dilediği..olur    

ب ِي ْيئًاِ     Rabbimin=ر      şeyler=ش 

ِسعِ وِ  =kuşatmıştır    ب ِي     Rabbim=ر 

ش ْيءِ ..ك لَِ =herşeyi     ِِعْلًما=bilgice    

ِ ونِ ..أ ف َل  ت ت ذ َكر  =Hala..öğüt..almıyor..mus

unuz? 

bilgisi her şeyi 
kuşatmıştır. Halâ 
düşünmüyor 
musunuz?» 

Rabbim ilmiyle 
herşeyi ihâta bu-
yurmuş, bunu hatı-
rınıza getirmez mi-
siniz? 

kuşatmıştır. 
Hala düşünüp 
öğüt almaya-
cak mısınız? 

peki bunu hiç dü-
şünmüyor musu-
nuz? 

6. 
81 ,, ك ْيفِ  افِ     nasıl=و      ben,,korkarım=أ خ 

ا     şeylerden=م 

ْكت مِْ     sizin,,ortak,,koştuğunuz=أ ْشر 

لِ  اف ونِ ,,و  ت خ  =korkmuyorsunuz,,da    

ْكت مِْ    siz=أ نَك مِْ     ortak,,koşmaktan=أ ْشر 

ا    Allah’ın=بِاّلَلِِ     şeyleri=م 

لِْ,,ل مِْ ي ن ز ِ =indirmediği    ِِبِه=hakkında    

ل ْيك مِْ     hiçbir,,delil=س ْلط انًاِ     size=ع 

    şimdi,,hangisi=ف أ يُِّ

    iki,,topluluktan=اْلف ِريق ْينِِ

قُِّ     daha,,layıktır=أ ح 

    eğer=إِنِْ    güvende,,olmağa=بِاْْل ْمِنِ 

ونِ ,,ك ْنت مِْ ت ْعل م  =biliyorsanız 

Sizler Allah´ın 
haklarında size 
hiçbir kanıt in-
dirmemiş olduğu 
putları O´na or-
tak koşmaktan 
korkmazken, 
ben sizin O´na 
koştuğunuz or-
taklardan nasıl 
olur da korka-
rım? Eğer bili-
yorsanız, söyle-
yin bakayım, bu 
iki gruptan han-
gisi güvenli ol-
maya daha 
lâyıktır? 

Hem Allah'a şerik 
koştuğunuz ma-
budlarınızdan nasıl 
korkayım ki şu 
kendilerine tapma-
nız için Allah'ın siz-
lere indirmedikleri-
ni sizler Allah'a şe-
rik koşmaktan 
korkmuyorsunuz. 
Acaba iki taraftan 
hangisi korkudan 
emin olmakta hak-
lı? Eğer biliyorsa-
nız söyleyin. 

Hem siz; Al-
lah´ın size 
hiçbir delil ve 
bürhan indir-
mediği şeyleri 
O´na şirk 
koşmaktan 
korkmazken; 
kendisine şirk 
koştuğunuz 
şeylerden ben 
nasıl korka-
rım? Şimdi, bu 
iki zümreden 
hangisi emin 
olmaya daha 
layıktır? Eğer 
biliyorsanız. 

Allahtan başka tap-
tıklarınızdan neden 
korkayım, Allah si-
ze yüce katından 
hakkında hiçbir şey 
indirmemişken On-
dan başka varlıkla-
ra ilahlık yakıştır-
maktan korkmu-
yorsanız? O halde 
(söyleyin bana,) 
eğer (cevabını) bi-
liyorsanız: İki taraf-
tan hangisi kendini 
daha emin hisse-
debilir? 

6. 
82 .. ن وا..الَِذينِ  آم  =inananlar    

ل مِْ ي ْلبِس وا..و  =ve..bulamayanlar    

ان ه مِْ     imanlarını=إِيم 

    bir..haksızlıkla=بِظ ْلمِ 
ئِكِ أ ول َِٰ =işte    

مِ      güven=اْْل ْمنِ     onlarındır=ل ه 

ه مِْ     ve..onlardır=و 

ْهت د ونِ   doğru..yolu..bulanlar..da=م 

İman edenler ve 
bu imanlarına 
zulüm karıştır-
mayanlar var ya, 
güven işte onlar 
içindir, doğru 
yolda olanlar on-
lardır. 

O kimseler ki iman 
etmişler, imanları-
na da şirk karıştır-
mamışlar; işte kor-
kudan emin olmak 
bunlar için olduğu 
gibi, kendileri doğ-
ru yolu tutmuş bu-
lunuyorlar. 

İman edenler, 
imanlarını zu-
lüm ile bulaş-
tırmayanlar, 
işte onlaradır 
emniyet. Ve 
işte onlar, hi-
dayete ermiş 
olanlardır. 

İmana ermiş olan 
ve zulüm işleyerek 
imanlarını karart-
mayanlar, işte on-
lardır güven içinde 
olacak olanlar, 
çünkü doğru yolu 
bulanlar onlardır! 
dedi. 

6. 
83 ,, تِْلكِ      işte,,bunlar=و 

َجت ن ا     hüccetlerimizdir=ح 

اِهيمِ     verdiğimiz=آت ْين اه ا     İbrahim’e=إِْبر 

    kavmine=ق ْوِمِهِ     karşı=ع ل ىَِٰ

    yükseltiriz=ن ْرف عِ 

اتِ  ج  نِْ    derecelerle=د ر      kimseyi=م 

    şüphesiz=إِنَِ    dilediğimiz=ن ش اء ِ 

بَكِ      Rabbin=ر 

ِكيمِ      hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

ِليمِ   bilendir=ع 

Bu bizim kesin 
kanıtımızdır, onu 
kavmine karşı 
İbrahim´e verdik. 
Biz dilediğimizin 
derecesini kat 
kat yükseltiriz. 
Hiç kuşkusuz 
Rabbin hikmet 
sahibi ve her şe-
yi bilendir. 

Bu, işte bizim hüc-
cetimiz ki kavmine 
karşı İbrahim'e 
vermiştik. Diledi-
ğimizi mertebeler-
ce yükseltiriz. 
Rabbinin hikmetine 
had, ilmine nihayet 
olmadığı âşikâr. 

İşte bu, bizim 
hüccetimizdir. 
Onu kavmine 
karşı İbra-
him´e verdik. 
Dilediğimizi 
derecelerle 
yükseltiriz. Ve 
muhakkak ki 
Rabbın; Ha-
kim, Alim´dir. 

İşte bu, halkına 
karşı (kullanmak 
üzere) İbrahime 
verdiğimiz muha-
keme tarzımızdı: 
(çünkü) dilediğimiz 
kimseyi derecelerle 
yüceltiriz. Şüphe 
yok ki Rabbiniz 
hikmet sahibidir, 
her şeyi bilendir. 

6. 
ْبن ا.. 84 ه  و      ona=ل ه ِ    biz..hediye..ettik=و 

اقِ      İshak’ı=إِْسح 

ي ْعق وب ِ      ve..Yakub’u..da=و 

    hepsine..de=ك َلًِّ

د ْين اِ هِ  =doğru..yolu..gösterdik    

ن وًحا     yol..göstermiştik=ه د ْين ا    Nuh’a=و 

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha..önce    

ِمنِْ يَتِهِِ..و  ذ ر ِ =ve..onun..soyundan    

ود ِ     Davud’a=د او 

انِ  س ل ْيم      Süleyman’a=و 

أ يُّوبِ  ي وس فِ     Eyyub’a=و      Yusuf’a=و 

وس ىَِٰ م      Musa’ya=و 

ون ِ  ه ار      ve..Harun’a..da=و 

ِلكِ  ك ذ َٰ     böylece=و 

    biz..ödüllendiririz=ن ْجِزي

ْحِسنِينِ   güzel..davrananları=اْلم 

Biz O´na İshak´ı 
ve Yakub´u ar-
mağan ettik. 
Hepsini doğru 
yola ilettik. Daha 
önce de Nuh´u 
ve O´nun so-
yundan gelen 
Davud´u, Sü-
leyman´ı, Ey-
yub´u, Yusuf´u, 
Musa´yı ve Ha-
run´u doğru yola 
iletmiştik. Biz iyi-
leri işte böyle 
mükâfatlandırı-
rız. 

Bizler başkaca ona 
İshak ile Yakub'u 
verdik, her birini 
hidayetimize eriş-
tirdik. Daha evvel 
Nûh'u eriştirdiğimiz 
gibi. Onun zürriye-
tinden Davud'u, 
Süleyman'ı, Ey-
yub'u, Yusuf'u, 
Mûsa'yı, Hârun'u 
hidayetimize eriş-
tirdik. Bizler muh-
sinlere böyle 
mükâfât ederiz. 

Ve Biz, ona 
İshak´ı ve 
Ya´kub´u ih-
san ettik. Her 
birini hidayete 
erdirdik. Daha 
önce de 
Nuh´u ve 
onun soyun-
dan Davud´u, 
Süleyman´ı, 
Eyyub´u, Yu-
suf´u, Musa´yı 
ve Harun´u 
hidayete er-
dirdik. İşte 
böyle mükafa-
atlandırırız ih-
san edenleri. 

Biz ona İshakı ve 
Yakubu bağışladık; 
ve her birini, daha 
önce Nuhu ilettiği-
miz gibi doğru yola 
ilettik. Onun nes-
linden Davuda, Sü-
leymana, Eyyuba, 
Yusufa, Musaya ve 
Harun(a peygam-
berlik bağışladık): 
işte iyilik yapanları 
böyle ödüllendiririz; 

6. 
ك ِريَا,, 85 ز      Zekeriyya’ya=و 

ي ْحي ىَِٰ ِعيس ىَِٰ    Yahya’ya=و      Îsa=و 

إِْلي اس  ِ     hepsi=ك لِ     ve,,İlyas’a,,da=و 

الَصاِلِحينِ ,,ِمنِ  =iyilerden,,idi 

Zekeriyya´yı, 
Yahya´yı, İsa´yı 
ve İlyas´ı da 
doğru yola ilettik. 
Hepsi de iyiler-
dendi. 

Zekeriyya ile Yah-
ya'yı, İsa'yı, İlyas'ı 
da hidayetimize 
eriştirdik. Bunların 
her biri sâlihînden. 

Zekeriyya´yı, 
Yahya´yı, 
İsa´yı ve İl-
yas´ı da. Hep-
si salihlerden-
dir. 

ve Zekeriyaya, 
Yahyaya, İsaya ve 
İlyas(a da): onların 
hepsi dürüst ve er-
demli kimselerdi; 

6. 
86 .. اِعيلِ  إِْسم  اْلي س عِ     İsmail’e=و  -el=و 

Yesa’a     ِي ون س     Yunus’a=و 

ل وًطاِ  ِ    ve..Lût’a..da=و  ك َلًّ     hepsini=و 

    üstün..kıldık=ف َضْلن ا

اْلع ال ِمينِ ..ع ل ى =alemlere 

İsmail´i, el-
Yesa´yı, Yu-
nus´u ve Lût´u 
da doğru yola 
ilettik. Hepsini de 
alemlere üstün 
kıldık. 

(86-87) İsmail'i, 
[Elyesa'ı], Yunus'u, 
Lût'u da hidayeti-
mize eriştirdik. Ve 
bunların herbirini 
bütün âlemlerin üs-
tüne geçirdiğimiz 
gibi; babalarından, 
karındaşlarından, 
zürriyetlerinden bir 
kısmını da geçir-
dik. Ve onları hem 
seçtik, hem dos-
doğru giden yola 
çıkardık. 

İsmail´i, el-
Yesa´ı, Yu-
nus´u ve Lüt´u 
da. Her birini 
alimlerden üs-
tün kıldık. 

ve İsmaile, Elyesa-
ya, Yunusa ve 
Lut(a da). Ve Biz 
onlardan her birini 
diğer insanlara üs-
tün kıldık; 

6. 
87 ,, ِمنِْ آب ائِِهمِْ,,و  =babalarından    

يَاتِِهمِْ ذ ر ِ     çocuklarından=و 

انِِهْمِ  إِْخو  ,,ve,,kardeşlerinden,,bazılarını=و 

da    ِْاْجت ب ْين اه م     onları,,seçtik=و 

ه د ْين اه مِْ     ve,,onları,,ilettik=و 

اطِ ,,إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

Bunlardan bazı-
larının babaları-
nı, soylarından 
gelenleri ve kar-
deşlerini de se-
çip doğru yola 
ilettik. 

“        “         “ Onların baba-
larından, zür-
riyetlerinden, 
kardeşlerin-
den kimini de. 
Onları seçtik 
ve onları dos-
doğru yola 
ilettik. 

Onların ataların-
dan, çocuklarından 
ve kardeşlerinden 
bazısı(nı da aynı 
şekilde yücelttik), 
onları(n hepsini) 
seçtik ve dosdoğru 
bir yola yönelttik. 

6. 
88 .. ِلكِ      hidayetidir=ه د ى    İşte..bu=ذ َٰ

    doğru..yola..iletir=ي ْهِدي    Allah’ın=اّلَلِِ

هِِبِِ =bununla    ِْن ي ش اءِ ..م  =dilediğini    

ِعب اِدِهِ ..ِمنِْ =kullarından    ِْل و     eğer=و 

İşte bu Allah´ın 
doğru yoludur, 
dilediği kullarını 
ona iletir. Eğer 
onlar da Allah´a 
ortak koşsalardı, 
yapmış oldukları 
bütün iyilikler 

Bu işte Allah'ın hi-
dayeti ki kulların-
dan dilediğini 
onunla selâmete 
çıkarır. Eğer şirke 
dalmış olaydılar 
bütün işledikleri 
heder olmuştu. 

İşte bu; Al-
lah´ın, hidaye-
tidir ki kulla-
rından diledi-
ğini onunla hi-
dayete erdirir. 
Eğer onlar da 
şirk koşsalardı 

Bu, Allahın rehber-
liğidir: O, bununla 
kullarından kimi di-
lerse onu doğru yo-
la ulaştırır. Onlar, 
Allahtan başka 
şeylere ilahlık ya-
kıştırmış olsalardı, 
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ك وا     ortak..koşsalardı=أ ْشر 

بِطِ      onlar=ع ْنه مِْ    boşa..giderdi=ل ح 

ا     oldukları=ك ان وا    şeyler=م 

ل ونِ   yaptıkları=ي ْعم 

boşa giderdi. yapageldikleri 
şeyler boşa 
çıkardı. 

o ana kadar yaptık-
ları bütün (iyi) şey-
ler gerçekten boşa 
gitmiş olurdu: 

6. 
89 ,, ئِكِ      İşte,,onlar=أ ول َٰ

آت ْين اه مِ ,,الَِذينِ  =verdiğimiz,,kimselerdir    

ْكمِ     Kitap=اْلِكت ابِ  اْلح      hüküm=و 

النُّب َوة ِ      eğer=ف إِنِْ    ve,,peygamberlik=و 

ا    inkâr,,ederse=ي ْكف رِْ     bunları=بِه 

ءِِ ل  ؤ      muhakkak=ف ق دِْ    şimdi,,şunlar=ه َٰ

َكْلن ا     biz,,vekil,,bırakmışızdır=و 

ا     bir,,toplumu=ق ْوًما    bunlara=بِه 

ا,,ل ْيس وا بِه  =bunları,,etmeyecek    

 inkâr=بِك افِِرينِ 

Bunlar kendileri-
ne kitap, ege-
menlik ve pey-
gamberlik verdi-
ğimiz kimseler-
dir. Eğer şu 
adamlar bunları 
inkâr ederlerse 
onlara, kendile-
rini inkâr etme-
yen başka bir 
topluluğun des-
teğini sağlarız. 

Bunlar işte kendile-
rine Kitap verdiği-
miz, hükm verdi-
ğimiz, peygamber-
lik verdiğimiz in-
sanlar. Eğer şunlar 
onu inkâr ederler-
se, bizler ona onu 
inkâr etmeyen bir 
ümmeti nigehbân 
kılmışız. 

Onlar; kendile-
rine kitab, 
hikmet ve 
peygamberlik 
verdiklerimiz-
dir. Şimdi bun-
lar, onları ta-
nımayıp da 
küfrederlerse; 
Biz, onu inkar 
etmeyen bir 
kavmi buna 
vekil kılmışız-
dır. 

(Ama) Biz, onlara 
vahyi, sağlam mu-
hakemeyi ve pey-
gamberliği bahşet-
tik. Ve şimdi inanç-
sızlar bu hakikatleri 
inkar etmeyi tercih 
edebilirler, (ama bi-
lin ki) Biz onları, 
asla reddetmeye-
cek olan insanlara 
bahşetmekteyiz; 

6. 
90 .. ئِكِ      İşte..onlar=أ ول َٰ

ه د ى..الَِذينِ  =hidayet..ettikleridir    

د اه مِ     Allah’ın=اّلَل ِ      onların..yoluna=ف بِه 

    de..ki=ق لِْ    uy=اْقت ِدْهِ 

أ ْسأ ل ك مِْ..لِ  =sizden..istemiyorum    

ل ْيهِِ     bir..ücret=أ ْجًراِ     ona..karşılık=ع 

ه وِ ..إِنِْ =O    َِإِل=sadece    

ىَِٰ     bir..öğüttür=ِذْكر 

 alemlere=ِلْلع ال ِمينِ 

İşte onlar Al-
lah´ın doğru yola 
ilettiği kimseler-
dir. Sen de onla-
rın yolunu izle ve 
de ki; «Ben bu 
Kur´an´a karşılık 
sizden hiçbir üc-
ret istemiyorum, 
o bütün alemlere 
yönelik bir hatır-
latmadan başka 
bir şey değildir.» 

Bu peygamberler 
işte Allah'ın hida-
yetine eriştirdiği 
kimseler. Sen de 
onların tuttukları 
yoldan yürü. Üm-
metine de "Ona 
karşılık benim siz-
den bir ücret iste-
diğim yok, o bütün 
âlemleri irşad için 
olmaktan başka bir 
şey değil" de. 

İşte bunlar; Al-
lah´ın hidayet 
ettikleridir. Öy-
leyse sen de 
onların hida-
yetine uy. De 
ki: Ben bunla-
ra karşı sizden 
hiçbir ücret is-
temem. Bu, 
ancak alemler 
için bir öğüt-
tür. 

Allahın doğru yola 
ulaştırdığı insanla-
ra. Öyleyse onların 
rehberliğine uy (ve) 
de ki: Sizden bu 
(hakikat bilgisi) için 
hiçbir karşılık iste-
miyorum. Unutma-
yın ki o bütün in-
sanlığa bir öğütten 
ibarettir! 

6. 
91 ,, ا م  وا,,و  ق د ر  =tanıyamadılar    

قَِ    Allah’ı=اّلَل ِ     hakkıyla=ح 

    zira=إِذِْ    O’nun,,kadrini=ق ْدِرهِِ

ال واق ِ =dediler    ا لِ ,,م  أ ْنز  =indirmedi    

ب ش رِ ,,ع ل ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ =insana    

ش ْيء ِ ,,ِمنِْ =bir,,şey    ِْق ل=de,,ki    

نِْ لِ     kim=م      indirdi=أ ْنز 

    Kitabı=اْلِكت ابِ 

اءِ ,,الَِذي بِهِِ,,ج  =getirdiği    

وس ىَِٰ     nur=ن وًرا    Musa’nın=م 

ه دًى     ve,,yol,,gösterici,,olarak=و 

    insanlara=ِللنَاِس ِ

    siz,,onu,,haline,,getirip=ت ْجع ل ون ه ِ

اِطيسِ      parça,,parça,,kağıtlar=ق ر 

ا     gösteriyorsunuz=ت ْبد ون ه 

ت ْخف ونِ      ve,,gizliyorsunuz=و 

ثِيًراِ      çoğunu,,da=ك 

ع ل ِْمت مِْ ا    ve,,size,,öğretildiği=و      şeylerin=م 

وا,,ل مِْ ت ْعل م  =bilmediği    ِْأ ْنت م=ne,,sizin    

لِ  ْمِ ,,و  ك  آب اؤ  =ne,,de,,babalarınızın    

    sonra=ث مَِ    Alah=اّلَل ِ     de=ق لِِ

    bırak,,onları=ذ ْره مِْ

ْوِضِهمِْ,,فِي خ  =daldıkları,,bataklıkta    

 oynayadursunlar=ي ْلع ب ونِ 

Allah’ı gereği gi-
bi tanıyamadık-
ları için: “Allah 
hiçbir insana bir 
şey indirmemiş-
tir” dediler. De ki: 
“Musa’nın insan-
lara nur ve yol 
gösterici olarak 
getirdiği Kitab’ı 
kim indirdi? Ki 
siz onu parça 
parça kağıtlar 
haline getirip işi-
nize geleni açık-
landınız ve ço-
ğunu gizlediniz. 
Atalarınızın da, 
sizin de bilmedi-
ğiniz şeyler size 
onunla öğretil-
miştir.” Sen “Al-
lah” de, sonra da 
onları daldıkları 
sapıklıkta bırak, 
oyalana dursun-
lar. 

Şunlar "Allah be-
şere bir şey indir-
medi" dedikleri 
zaman Allah'ı nasıl 
tanımak lâzımsa 
öyle tanıyamadılar. 
Kendilerine şöyle 
de: "Mûsa'nın in-
sanlar için nur ola-
rak, hidayet olarak 
getirdiği Kitab'ı kim 
indirdi? O Kitab'ı ki 
çoğunu gizlediğiniz 
halde bir kısmını 
meydana çıkardı-
ğınız ayrı ayrı 
kâğıdlara yazıyor-
sunuz. Bundan 
başka ne kendile-
rinizin, ne ataları-
nızın bilmediğiniz 
hakikatler Kur'an 
ile sizlere öğretildi. 
"Yâ Muhammed, 
"Onu indiren Al-
lah'tır!" dedikten 
sonra bırak onları, 
daldıkları butlan 
içinde oynayadur-
sunlar. 

Allah; hiçbir 
insana bir şey 
indirmedi, 
demekle; Al-
lah´ı, şanına 
yaraşır şekilde 
tanıyamadılar. 
De ki: Mu-
sa´nın insan-
lara bir nur ve 
hidayet olmak 
üzere getirdiği 
ve sizin de 
parça parça 
kağıtlar haline 
koyup açıkla-
dınız, çoğunu 
da gizlediğiniz 
o kitabı kim 
indirdi? Sizin 
de, atalarını-
zın da bilme-
diğiniz şeyler 
size öğretil-
miştir. «Allah» 
de, sonra on-
ları bırak da, 
daldıkları sa-
pıklıkta oyna-
yadursunlar. 

Nitekim onlar, Allah 
insana hiçbir şey 
vahyetmemiştir! 
derken Allahı ge-
reği gibi kavrama-
dıklarını göstermiş-
lerdir. De ki: Kim 
indirdi Musanın in-
sanlara bir ışık ve 
rehber olarak ge-
tirdiği ve sizin (sırf) 
kağıt parçaları ola-
rak gördüğünüzü, 
(o kadar) çok giz-
lediğiniz halde bir 
gösteri aracı yaptı-
ğınız o ilahi kela-
mı? Halbuki (onun-
la) size ne sizin ne 
de atalarınızın bil-
mediği şeyler öğre-
tilmişti. Allah (o ila-
hi kelamı vahyet-
miştir)! de; ve son-
ra da bırak, onlar 
boş laflarla oyala-
nıp dursunlar. 

6. 
ذ ا.. 92 ه َٰ     bir..Kitaptır=ِكت ابِ     bu..da=و 

ْلن اه ِ     indirdiğimiz=أ ْنز 

كِ  ب ار      feyz..kaynağı=م 

قِ  د ِ ص      doğrulayıcı=م 

ي د ْيهِِ..ب ْينِ ..الَِذي =ve..kendinden..öncekini    

ِلت ْنِذرِ      uyarman..için=و 

ىَِٰ..أ مَِ اْلق ر  =anakent(Mekke’y)i    

نِْ م  اِ ..و  ْول ه  ح  =ve..çevresindekileri    

الَِذينِ  ي ْؤِمن ونِ ..و  =inananlar    

ةِِ     inanırlar=ي ْؤِمن ونِ     ahirete=بِاْْلِخر 

ه مِْ    buna=بِِهِ      ve..onlar=و 

تِِهمِْ..ع ل ىَِٰ َل  ص  =namazlarına    

افِظ ونِ   devam..ederler=ي ح 

Bu Kur´an, ana-
kent Mekke ile 
bu kentin çevre-
sinde yaşayanla-
rı uyarasın diye 
sana indirdiği-
miz, kendinden 
önceki kutsal ki-
tapları onayla-
yan mübarek bir 
kitaptır. Ahirete 
inananlar bu ki-
taba da inanırlar. 
Onlar namazla-
rını devamlı ola-
rak ve özenerek 
kılarlar. 

Bu ise öyle bir Ki-
tap ki, onu bizler 
feyzi dünyayı tut-
sun, kendisinden 
evvelkini teyid ey-
lesin, sen de Üm-
mü'l-[kurâ] ile etra-
fındakileri âkıbet-
ten onunla haber-
dar edesin diye in-
dirdik. Ahirete ina-
nanlar ona iman 
getirdikleri gibi, on-
lar namazlarını da 
gözetirler. 

Şehirlerin 
anası ile çev-
resindekileri 
uyarasın diye 
sana indirdi-
ğimiz işte bu 
kitab, müba-
rektir. Ve ken-
disinden ön-
cekileri doğru-
layıcıdır. Ahi-
rete inananlar 
buna da ina-
nırlar. Ve on-
lar namazları-
na da devam 
ederler. 

(Ve) bu da, bütün 
kentlerin atasını ve 
çevresinde oturan 
herkesi uyarman 
için yücelerden in-
dirdiğimiz bir ilahi 
kelamdır, kutlu, 
(geçmiş vahiyler-
de) bugüne kalmış 
(doğru adına) ne 
varsa tümünü doğ-
rulayan. Öteki dün-
yanın varlığına 
inananlar bu (uya-
rıya) da inanırlar; 
namazlarında dik-
katli ve devamlı 
olanlar da işte on-
lardır. 

6. 
نِْ,, 93 م      daha,,zalim=أ ْظل مِ     ?kim,,olabilir=و 

ىَِٰ    kimseden=ِمَمنِِ     uyduran=اْفت ر 

    yalan=ك ِذبًا    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ع ل ى

    diyenden=ق الِ     ya,,da=أ وِْ

وِحيِ 
    bana=إِل يَِ    vahyolundu=أ 

ل مِْ ي وحِ ,,و  =vahyedilmemiş,,iken    

    bir,,şey=ش ْيءِ     kendisine=إِل ْيهِِ

نِْ م      diyen=ق الِ     ve,,kimseden=و 

أ ْنِزلِ      gibi=ِمثْلِ     ben,,de,,indireceğim=س 

ا لِ ,,م  أ ْنز  =indirdiği     ِ اّلَل=Allah’ın    

ل وِْ ىَِٰ,,و  ت ر  =bir,,görsen    

ونِ ,,إِذِِ الَظاِلم  =O,,zalimleri    فِي=içinde    

اتِِ ر  ْوتِِ    dalgaları=غ م      ölüm=اْلم 

ئِك ة ِ َل  اْلم      melekler=و 

    ellerini=أ ْيِديِهمِْ    uzatmış=ب اِسط و

Allah’a karşı ya-
lan uydurandan 
veya kendisine 
bir şey vahye-
dilmemişken 
“Bana vahyolun-
du”, “Allah’ın in-
dirdiği ayetler gi-
bi ben de indire-
ceğim” diyenden 
daha zalim kim 
olabilir? Bu za-
limler can çeki-
şirlerken melek-
ler ellerini uzat-
mış: “Can verin, 
bugün Allah’a 
karşı haksız yere 
söyledikleriniz-
den, O’nun ayet-
lerine büyüklük 
taslamanızdan 
ötürü alçaltıcı bir 
azab ile ceza-
landırılacaksınız” 
derken bir gör-
sen!.. 

Kendi uydurduğu 
yalanı Allah'a isnat 
eden, yahut kendi-
sine bir şey vah-
yedildiği yokken 
"Bana vahyedildi" 
diyen, bir de "Al-
lah'ın indirdiği 
âyetler gibi ben de 
indirebileceğim" 
sözünü söyleyen 
adamdan daha 
zâlimi kim olabilir? 
Sen o hâli bir gö-
reydin ki zâlimler 
ölümün dalgaları 
içindeler, melek-
lerse ellerini uzat-
mışlar, "Çıkarın 
ruhlarınızı! Allah'a 
karşı hak olmayan 
şeyler söylediğiniz 
ve âyetlerine imanı 
kibrinize yedire-
mediğiniz için bu-
gün zillet azâbı ile 
ceza göreceksi-
niz!" diyorlar. Evet, 
bir göreydin... 

Allah´a karşı 
yalan uydu-
randan, yahut 
kendisine hiç-
bir şey vahye-
dilmemişken; 
bana da vah-
yolundu, di-
yenden ve; Al-
lah´ın indirdiği 
gibi ben de in-
direceğim, di-
yenden daha 
zalim kimdir? 
Bir görseydin; 
o zalimler can 
çekişirlerken 
melekler de 
ellerini uzat-
mış: Can verip 
bugün Allah´a 
karşı haksız 
yere söyledik-
lerinizden ve 
O´nun ayetle-
rine büyüklük 
taslamanızdan 
ötürü horluk 
azabı ile ceza-
landırılacaksı-

Allah hakkında ya-
lan uyduran, yahut 
kendisine hiçbir 
şey indirilmediği 
halde Bu bana indi-
rilmiştir! diyenden 
daha çarpık zihni-
yetli kim vardır? 
Yahut, Allahın in-
dirdiğinin benzerini 
ben de indirebili-
rim! diyenden? 
Keşke görseydin 
(onların halini), bu 
zalimler kendilerini 
ölüm sancıları için-
de bulduklarında 
ve melekler ellerini 
uzatarak, Ruhları-
nızı teslim edin! Al-
laha gerçek olma-
yan şeyleri izafe et-
tiğiniz ve kibre ka-
pılarak Onun me-
sajlarını inatla kü-
çümsediğiniz için 
bugün aşağılanma 
cezası ile cezalan-
dırılacaksınız! diye 
seslendiklerinde 
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وا     haydi,,çıkarın=أ ْخِرج 

    bugün=اْلي ْومِ     canlarınızı=أ ْنف س ك م ِ 

ْونِ      cezalandırılacaksınız=ت ْجز 

    alçaklık=اْله ونِِ    azabıyla=ع ذ ابِ 

ا ك ْنت مِْ,,بِم  =dolayı    

    karşı=ع ل ى    söylemenizden=ت ق ول ونِ 

ْيرِ     Allah’a=اّلَلِِ     olmayanı=غ 

ق ِِ ك ْنت مِْ    gerçek=اْلح      ve=و 

آي اتِهِِ,,ع نِْ =O’nun,,ayetlerine,,karşı    

ونِ   büyüklük,,taslamanızdan=ت ْست ْكبِر 

nız, derken. 

6. 
ل ق دِْ.. 94     andolsun=و 

ون ا     yine..bize..geldiniz=ِجئْت م 

اد ىَِٰ ا    tek..olarak=ف ر      gibi=ك م 

ل ْقن اك مِْ     ilk=أ َولِ     sizi..yarattığımız=خ 

َرةِ  ْكت مِْ    kez=م  ت ر      ve..bıraktınız=و 

ا     şeyleri=م 

َوْلن اك مِْ     sizi..hayaline..daldırdığımız=خ 

اءِ  ر  ْمِ ..و  ظ ه وِرك  =arkanızda    

ا م  ىَِٰ..و  ن ر  =hani..görmüyoruz    

ع ك مِْ     yanınızda=م 

ك مِ      şefaatçilerinizi..de=ش ف ع اء 

ع ْمت مِْ..الَِذينِ  ز  =sizde..sandığınız    

مِْ     içinizden=فِيك مِْ    onların=أ نَه 

ك اء ِ      ortak..olduklarını=ش ر 

    kesilmiş..(bağlar)=ت ق َطعِ     andolsun=ل ق دِْ

    aranızdaki=ب ْين ك مِْ

لَِ ض      ve..kaybolup..gitmiştir=و 

ا    sizden=ع ْنك مِْ     şeyler=م 

ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْزع م  =sandığınız 

Tıpkı ilk yarattı-
ğımızda olduğu 
gibi, bize yine 
yalnız başınıza 
geldiniz, size 
vermiş olduğu-
muz her şeyi ar-
kanızda bıraktı-
nız, üzerinde et-
kili ortaklarımız 
olduklarını san-
dığınız aracıları-
nızı yanınızda 
görmüyoruz, 
aranızdaki bütün 
bağlar kopuver-
di, ortağımız 
sandığınız ilâh-
lar sizden uzak-
laşıp kayıplara 
karıştı. 

Görüyorsunuz ya, 
sizleri ilkin nasıl 
yarattıksa karşımı-
za yine öyle tek tek 
geldiniz. Bütün o 
sizlere bağışladı-
ğımız nimetleri ar-
kanızda bıraktınız. 
Hani üzerinizde Al-
lah'ın şeriki bulun-
dukları kanaatini 
beslediğiniz şefa-
atçilerinizi yanınız-
da görmüyoruz! 
Gördünüz ya, ara-
nızdaki râbıtalar 
bütün kopmuş, o 
[zu'm ettikleriniz] 
hep bırakmış sizle-
ri, gitmiş. 

Andolsun ki 
siz; ilk defa 
yarattığımız 
gibi, yapayal-
nız ve teker 
teker huzuru-
muza geldiniz. 
Ve size verdi-
ğimiz şeyleri 
ardınızda bı-
raktınız. Hani, 
ortaklarınız 
olduğunu 
sandığınız şe-
faatçılarınızı 
da beraberi-
nizde görmü-
yoruz. Andol-
sun ki; aranız-
daki bağlar ar-
tık kopmuştur. 
Ortak sandık-
larınız da siz-
den kaybolup 
gitmiştir. 

(Ve Allah şöyle di-
yecektir): İşte şimdi 
Bize yapayalnız 
geldiniz, tıpkı sizi 
ilk yarattığımız gibi; 
ve (hayatta iken) 
size bahşettiğimiz 
her şeyi arkanızda 
bıraktınız. Kendi-
nizle ilgili olarak Al-
laha ortak koştu-
ğunuz o şefaatçile-
rinizi yanınızda 
görmüyoruz! Ger-
çek şu ki, sizin 
(dünyadaki hayatı-
nız ile) aranızdaki 
bütün bağlar artık 
kesilmiştir ve bütün 
eski dostlarınız sizi 
terk etmiştir! 

6. 
    Allah’tır=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,, 95

ب ِِ    yaran=ف اِلقِ      daneyi=اْلح 

 ِ ىَٰ النَو      çıkarır=ي ْخِرجِ     ve,,çekirdeği=و 

يَِ ي ِتِِ,,ِمنِ     diriyi=اْلح  اْلم  =ölüden    

ْخِرجِ  م  ي ِتِِ    çıkarır=و      ölüyü=اْلم 

ِِ ,,ِمنِ  ي  اْلح  =diriden,,de    

ِلك مِ 
    Allah=اّلَل ِ     işte,,budur=ذ َٰ

    O,,halde,,nasıl=ف أ نَىَِٰ

 çevriliyorsunuz=ت ْؤف ك ونِ 

Tohumu ve çe-
kirdeği çatlatan 
Allah´tır. O ölü-
den diriyi ve diri-
den ölüyü çıka-
rır. İşte Allah bu-
dur. Nasıl olur 
da bu gerçeği 
görmezlikten ge-
liyorsunuz? 

Şüphe yok ki Allah, 
daneleri çekirdek-
leri yarar, diriyi 
ölüden çıkarır, ölü-
yü diriden çıkarır. 
İşte sizlere bildiri-
yorum: Allah bu-
dur, öyle iken nasıl 
O'ndan başkalarını 
düşünüyorsunuz?!  

Muhakkak ki 
Allah; taneyi 
ve çekirdeği 
yarandır. Ölü-
den diriyi çıka-
rır, diriden de 
ölüyü çıkaran-
dır. İşte Allah 
budur. Nasıl 
olup da yüz 
çeviriyorsu-
nuz? 

Kuşkusuz Allah, 
tohumu ve meyve 
çekirdeğini çatlata-
rak ölüden diriyi 
meydana getirendir 
ve diriden de ölüyü 
çıkaran. İşte budur 
Allah: ve akıllarınız 
hala nasıl da ters-
yüz oluyor! 

6. 
96 ..     karanlığı..yarıp=ف اِلقِ 

ْصب احِِ     sabahı..ortaya..çıkarmış=اْْلِ

ع لِ  ج      geceyi=اللَْيلِ     ve..kılmıştır=و 

نًا     dinlenme..zamanı=س ك 

الَشْمسِ  رِ     ve..güneşi=و  اْلق م      ve..ayı=و 

ْسب انًاِ      hesap..(ölçüsü)..yapmıştır=ح 

ِلكِ      takdiridir=ت ْقِديرِ     Bu=ذ َٰ

    o..üstün=اْلع ِزيزِِ

 ve..bilen(Allah)ın=اْلع ِليمِِ

Sabahı açtıran 
O´dur. O geceyi 
dinlenme zama-
nı, güneş ile ayı 
zaman ölçme bi-
rimi yaptı. Bu, 
üstün iradeli ve 
her şeyi bilen Al-
lah´ın düzenle-
mesidir. 

Fecri yarıp içinden 
seher çıkardığı gi-
bi, geceyi yorgun-
luklar için sükut, 
Güneş'le Ay’ı da 
zamanın hesabı 
için medar kıldık. 
İşte bunlar izzetine 
had, ilmine nihayet 
olmayan Allah'ın 
takdiri.  

Sabahı yarıp 
çıkarandır. 
Geceyi bir sü-
kun, güneşi ve 
ayı da vakit 
ölçüsü kılmış-
tır. İşte bu; 
Aziz, Alim 
olanın takdiri-
dir. 

Tan yerini ağar-
tan(dır O), geceyi 
sükunet(in kayna-
ğı) yapan ve güneş 
ile ayı tespit edilen 
yörüngelerinde ha-
reket ettiren 
(Odur). Bu(nların 
tümü) her şeyi bi-
len sonsuz kudret 
sahibinin iradesi ile 
tayin edilmiştir. 

6. 
97 ,, ه وِ  ع لِ ,,الَِذي    O’dur=و  ج  =yaratan    

ومِ     sizin,,için=ل ك مِ      yıldızları=النُّج 

ا    yol,,bulasınız,,diye=ِلت ْهت د وا     onlarla=بِه 

اتِِ,,فِي ظ ل م  =karanlıklarında    

اْلب ْحِرِ     karanın=اْلب ر ِِ     ve,,denizin=و 

    gerçekten=ق دِْ

    biz,,genişçe,,açıkladık=ف َصْلن ا

    bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

ونِ   bilen=ي ْعل م 

O ki, karanın ve 
denizin karanlık-
larında yolunuzu 
şaşırmayasınız 
diye size yıldız-
ları kılavuz yaptı. 
Biz bilenler için 
ayetleri ayrıntılı 
biçimde açıkla-
dık. 

Karanın, denizin 
karanlıklarında yo-
lu onlarla bulmanız 
için yıldızları siz[e] 
musahhar buyuran 
da O. Bizler anla-
yan insanlar için 
âyetlerimizi birer 
birer bildirmişiz.  

O´dur, yıldız-
ları yaratmış 
olan, karanın 
ve denizin ka-
ranlıklarında 
onlarla yol bu-
lasınız diye. 
Ayetlerimizi bi-
len bir kavim 
için uzun uza-
dıya açıkladık. 

Karanın ve denizin 
zifiri karanlığında 
onlara bakıp yolu-
nuzu bulabilesiniz 
diye yıldızları sizin 
için var eden Odur: 
Gerçek şu ki, Biz 
bu mesajları kav-
rama yeteneği olan 
insanlara açık ve 
anlaşılır kılıyoruz! 

6. 
98 .. ه وِ      O’dur=و 

أ ك مِْ..الَِذي أ ْنش  =sizi..inşa..eden    

ِ..ِمنِْ ن ْفس  =nefisten    ِ اِحد ة     bir..tek=و 

ْست ق رِ      bir..karar..(sizin..için)=ف م 

ْست ْود ع ِ  م      ve..emanet..yeri..vardır=و 

    gerçekten=ق دِْ

    biz..genişçe..açıkladık=ف َصْلن ا

    bir..toplum..için=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

 anlayan=ي ْفق ه ونِ 

O ki, sizi bir tek 
nefisten oluştur-
du. Arkasından 
sizin için bir ba-
rınma ve bir ge-
çiş yeri belirledi. 
Biz anlayanlar 
için ayetleri ay-
rıntılı biçimde 
açıkladık. 

(Not:Mealin bu 
ayeti kayıptır.) 

Ve O´dur; sizi 
bir tek nefisten 
yaratmış olan. 
Sonra bir ka-
rar yeri, bir de 
emanet yeri 
vardır. Ayetle-
rimizi, anlayan 
bir kavim için 
uzun uzadıya 
açıkladık. 

Bir canlıdan sizi(n 
hepinizi) var eden 
Odur, ve O (sizin 
her biriniz için yer-
yüzünde) bir vade 
ve (ölümden sonra) 
bir dinlenme yeri 
(tayin etmiştir): Biz 
bu mesajları haki-
kati kavrayabilecek 
insanlar için açık 
ve anlaşılır kılmak-
tayız! 

6. 
99 ,, ه وِ  لِ ,,الَِذي    O’dur=و  أ ْنز  =indiren    

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ًِاء     suyu=م 

ْجن ا     onunla=بِهِِ    çıkardık=ف أ ْخر 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ    bitkiyi=ن ب اتِ  =her,,çeşit    

ْجن ا     ve,,çıkardık=ف أ ْخر 

ِضًرا    o,,(bitki)den=ِمْنه ِ     bir,,filiz=خ 

    ondan,,da=ِمْنه ِ    çıkarıyoruz=ن ْخِرجِ 

بًّا     daneler=ح 

اِكبًا ت ر      birbiri,,üzerine,,binmiş=م 

ِمنِ  النَْخلِِ,,و  =hurmanın    

O ki, gökten su-
yu indirdi. Her 
çeşit bitkiyi bu su 
aracılığı ile orta-
ya çıkardık, her 
bitkiden yeşil 
sürgün çıkardık, 
bu yeşil sürgün-
den taneleri üst 
üste binmiş ba-
şaklar, hurma 
tomurcuğundan 
yere sarkan sal-
kımlar, üzüm 
bağları, zeytin 
ve nar çıkarırız. 
Bu meyvaların 
kimi birbirine 
benzer, kimi de 
benzemez. Bun-

O öyle bir Halik ki 
gökten su indiriyor, 
Bizler o indirdiği-
miz su ile her türlü 
nebatı vücuda geti-
rerek onlardan ye-
şillikler çıkarıyoruz. 
O yeşilliklerden de 
bir araya gelmiş 
daneler çıkarıyo-
ruz. Hurma ağacı-
nın ise çiçeğinden 
yakın yakın sal-
kımlar peyda olu-
yor. Daha bizler o 
su ile türlü üzüm-
lerden bağlar, bir-
birine benzeyen, 
benzemeyen zey-
tinler, narlar mey-

O´dur; gökten 
su indirmiş 
olan. Onunla 
her bitkiyi çı-
kardık. Ondan 
yeşillikler çı-
kardık. Ondan 
yığın yığın ta-
neler, hurma-
ların tomur-
cuklarından 
sarkan salkım-
lar, birbirine 
hem benze-
yen, hem 
benzemeyen 
üzümlerden, 
zeytinden ve 
nardan bahçe-
ler yapıp çıka-

O, gökten suları 
indirendir; işte Biz 
bu yolla her türlü 
canlı bitkiyi yetiştir-
dik ve bundan çi-
menleri yeşerttik. 
Yine bundan birbi-
rine yapışık büyü-
yen tahıl tanelerini 
yetiştiririz; ve hur-
ma ağacının to-
murcuğundan sık 
salkımlı hurmalar; 
asma bahçeler ve 
zeytin ağacı ve 
nar: (hepsi) birbiri-
ne çok benzeyen 
ve (hepsi) birbirin-
den çok farklı! 
Mahsul verdiği ve 
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ا,,ِمنِْ ْلِعه  ط  =tomurcuğundan    

انِ      salkımlar=د انِي ة ِ    sarkan=قِْنو 

نَاتِ  ج      ve,,bahçeleri=و 

أ ْعن ابِ ,,ِمنِْ =üzüm    

الَزْيت ونِ  َمانِ     zeytin=و  الرُّ     ve,,nar=و 

ْشت بًِها     kimi,,birbirine,,benzer=م 

ْيرِ  غ  ت ش ابِه ِ ,,و  م  =kimi,,benzemez    

وا     bakın=اْنظ ر 

ِرهِِ,,إِل ىَِٰ ث م  =meyvesine    إِذ ا=zaman    

رِ      meyve,,verirken=أ ثْم 

ي ْنِعِهِ      şüphesiz=إِنَِ    ve,,olgunlaştığı=و 

ِلك مِْ,,فِي ذ َٰ =bu,,size,,gösterilenlerde    

ي اتِ      çok,,ibret,,vardır=ْل 

 inananlar=ي ْؤِمن ونِ     toplumu,,için=ِلق ْومِ 

ların meyvaları-
na bir hamken 
ve bir de olgun-
laşınca bakınız. 
Hiç kuşkusuz 
müminlerin bun-
lardan alacakları 
birçok ibret dersi 
vardır. 

dana getiriyoruz. 
Sizler onun bir he-
nüz verdiği za-
mandaki mahsulü-
ne, bir de kemâle 
ermiş hâline bakın. 
İmanı olan insanlar 
için şu sizlere bil-
dirdiklerimde elbet-
te kudretimizin 
burhanları var. 

rıyoruz. Mey-
vesine; bir 
meyve verdik-
leri zaman, bir 
de olgunlaştık-
ları zaman 
bakın. Şüphe-
siz ki bunlar-
da; iman eden 
bir kavim için 
ayetler vardır. 

olgunlaştığı zaman 
onların meyvesine 
bakın! Şüphesiz 
bütün bunlarda 
inanacak insanlar 
için mesajlar var-
dır! 

6. 
ع ل وا.. 100 ج  ِِ    yaptılar=و      Allah’a=ّلِلَ

ك اءِ      cinleri=اْلِجنَِ    ortak=ش ر 

ْمِ  ل ق ه  خ      halbuki..onları..O..yaratmıştır=و 

ق وا ر  خ      O’na=ل ه ِ    ve..icadettiler=و 

ب ن اتِ     oğullar=ب نِينِ      ve..kızlar=و 

ِعْلم ِ ..بِغ ْيرِِ =bilmeden    

ان ه ِ     Haşa..O..münezzehtir=س ْبح 

ت ع ال ىَِٰ     ve..yücedir=و 

ي ِصف ونِ ..ع َما =onların..nitelemelerinden 

Müşrikler cinleri 
Allah´a ortak 
koştular. Oysa 
cinleri yaratan 
O´dur. Körükö-
rüne, hiç yoktan 
O´na oğullar ve 
kızlar yakıştırdı-
lar. Haşa O, on-
ların uydurdukla-
rı sıfatlardan 
uzak ve yücedir. 

Tuttular da cinleri 
Allah'a şerik koştu-
lar. Halbuki onları 
Kendi yarattı, bun-
dan başka bildikleri 
hiçbir şey olmaksı-
zın O'na oğullar, 
kızlar isnadında 
bulundular. Zât-ı 
İlâhîsi onların ettik-
leri vasıftan mü-
nezzehtir, mü-
teâlîdir. 

Cinnleri, Al-
lah´a ortak 
koştılar. Hal-
buki onları, O 
yaratmıştır. 
Bilmeden 
O´na oğullar 
ve kızlar uy-
durdular. Ha-
şa O, onların 
vasıflandırdık-
larından yüce 
ve münezzeh-
tir. 

Ama bazıları bütün 
görünmez varlık 
türlerine, Allahın 
yanında (Ona 
denk) bir yer yakış-
tırmaya başladılar, 
halbuki onları(n 
tümünü) yaratan 
Odur; ve cehaletle-
ri yüzünden Ona 
oğullar ve kızlar is-
nat ettiler! O, son-
suz ihtişam sahibi-
dir ve insanların 
her türlü tasavvur 
ve tahayyülünü 
aşan bir yüceliğe 
sahiptir: 

6. 
101 ,,     yoktan,,var,,edendir=ب ِديعِ 

اتِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرِض ِ     ve,,yeri=و 

ي ك ونِ ,,أ نَىَِٰ =nasıl,,olabilir,,ki?    ِ ل ه=O’nun    

ل د ِ ل مِْ    çocuğu=و  ت ك نِْ,,و  =yoktur    

ا    kendisinin=ل ه ِ ِص 
ِحب ة   =bir,,eşi    

ل قِ  خ      O,,yaratmıştır=و 

ش ْيء ِ ,,ك لَِ =herşeyi     ِه و     ve,,O=و 

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ =herşeyi     ِِليم  bilendir=ع 

O göklerin ve ye-
rin yoktan var 
edicisidir. Eşi 
olmadığına göre, 
çocuğu nasıl 
olabilsin ki? Her 
şeyi O yarattı ve 
O her şeyi bilen-
dir. 

Göklerin de müb-
di'i, yerin de müb-
di'i. O'na oğul nasıl 
tasavvur edilir ki, 
hiçbir zaman ken-
disinin refikası 
(eşi) ne olmuş, ne 
olmak ihtimali var. 
Sonra herşeyleri 
yaratmış, daha 
sonra da ilmi her-
şeyleri muhît. 

Gökleri ve yeri 
yoktan vare-
dendir. O´nun 
nasıl çocuğu 
olabilir? O´nun 
bir eşi de yok-
tur. Ve herşeyi 
O yaratmıştır. 
O, her şeyi en 
iyi bilendir. 

Göklerin ve yerin 
ilk defa var edici-
si(dir)! Onun hiçbir 
zaman bir eşi ol-
madığı halde nasıl 
olur da çocuk sahi-
bi olabilir, ki her 
şeyi yaratan O iken 
ve yalnız O her şe-
yi bilirken? 

6. 
102 .. ِلك مِ 

    Allah=اّلَل ِ    işte..budur=ذ َٰ

ْمِ  بُّك  ه ِ    yoktur=لِ     Rabbiniz=ر      tanrı=إِل َٰ

    O’ndan=ه و ِ     başka=إِلَِ

اِلقِ      yaratıcısıdır..(O)=خ 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ =herşeyin    

ه وِ     O’na..kulluk..edin=ف اْعب د وه ِ      O=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =herşeye    

ِكيلِ   vekildir=و 

İşte Rabbimiz 
olan Allah budur. 
O´ndan başka 
ilâh yoktur, her 
şeyin yaratıcısı 
O´dur, o halde 
sırf O´na kulluk 
ediniz, her ko-
nuda dayanıla-
cak tek merci 
O´dur. 

İşte Rabbiniz bu 
siz[e] bildirdiğim 
Allah ki O'ndan 
başka ilâh yok. 
Herşeyin hâlıkı. 
Gelin, O'na kulluk 
edin. O herşeyin 
üzerinde nigehbân 
(bütün mevcûdâtın 
hâlıkı. Gelin, O'na 
kulluk edin. O bü-
tün mevcûdâtın 
üzerinde murâka-
besini yürüten 
sâhib-i mutlak). 

İşte Rabbınız 
olan Allah, 
O´ndan başka 
hiçbir tanrı 
yoktur. Her 
şeyin yarata-
nıdır. Ve O, 
her şeye de 
Vekil´dir. 

İşte Rabbiniz Allah 
budur: Ondan baş-
ka ilah yoktur, O 
her şeyin Yaratıcısı 
(dır): Öyleyse yal-
nız Ona kulluk 
edin, zira Odur her 
şeyi görüp göze-
ten. 

6. 
103 ,, ه ِت ْدِركِ ,,لِ  =O’nu,,görmez    

ارِ  ه وِ     gözler=اْْل ْبص      O=و 

ار ِ     görür=ي ْدِركِ      gözleri=اْْل ْبص 

ه وِ      latif=اللَِطيفِ     O=و 

بِيرِ   herşeyi,,haber,,alandır=اْلخ 

Gözler O´nu 
görmez, fakat O 
gözleri görür. O 
latiftir (algılana-
maz) ve her 
şeyden haber-
dardır. 

Gözler O'nu ihâta 
edemez, O gözleri 
ihâta eder. O çün-
kü latîf, O çünkü 
habîr. 

Gözler; O´na 
erişemez. O 
ise, bütün 
gözlere erişir. 
Ve O; Latif, 
Habir´dir. 

Hiçbir beşeri görüş 
ve tasavvur Onu 
kuşatamaz, halbuki 
O her türlü beşeri 
görüş ve tasavvuru 
çevreleyip kuşatır: 
zira yalnız Odur 
(hikmetine) tam nü-
fuz edilemez olan, 
her şeyden haber-
dar bulunan. 

6. 
ك مِْ    doğrusu=ق دِْ.. 104 اء      size..geldi=ج 

ائِرِ      basiretler=ب ص 

ب ِك ْمِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

نِْ رِ     artık..kim=ف م      görürse=أ ْبص 

ِهِ ف ِلن ْفسِِ =yararı..kendisine    ِْن م      kim..de=و 

    kör..olursa=ع ِميِ 

اِ      zararı..kendisinedir=ف ع ل ْيه 

ا م  أ ن ا..و  =ben..değilim    

ل ْيك مِْ ِفيظِ     sizin..üzerinize=ع   bekçi=بِح 

Hiç kuşkusuz si-
ze Rabbinizden 
birçok uyarıcı 
kanıtlar, açık 
belgeler geldi. 
Kim bunları gö-
rürse, kendi le-
hine ve kim bun-
lara karşı göz 
yumarsa kendi 
aleyhine dav-
ranmış olur. Ben 
sizin başınızda 
korucu, bekçi 
değilim. 

Rabbinizden sizle-
re birçok açık hüc-
cetler geldi. Kim 
gözünü açar da 
görürse kendisine, 
kim gözünü yu-
marsa o da kendi-
sine. Ben sizlerin 
üzerinizde 
murâkabeci deği-
lim. 

Doğrusu size, 
Rabbınızdan 
basiretler 
gelmiştir. Kim, 
onları görürse; 
kendi lehine, 
kim de körlük 
ederse; kendi 
aleyhinedir. 
Ve ben, sizin 
üzerinize bir 
bekçi değilim. 

Şimdi Rabbinizden 
size (bu ilahi kelam 
yoluyla) anlama ve 
kavrama araçları 
verilmiştir. O halde, 
kim görmek isterse 
kendi lehine, ve 
kim de körlüğü ter-
cih ederse kendi 
aleyhine davran-
mış olur. Ve (kalbi 
katılaşmış olanlara 
de ki): Ben sizin 
bekçiniz değilim! 

6. 
105 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ     işte,,böylece=و 

فِ  ر ِ     döne,,döne,,açıklıyoruz=ن ص 

ِلي ق ول وا    ayetleri=اْْلي اتِِ     desinler=و 

ْستِ      sen,,ders,,almışsın=د ر 

ِلن ب ي ِن ه ِ     ve,,onu,,iyice,,açıklayalım=و 

ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ   bilen=ي ْعل م 

Kimileri sana 
«Sen bir yerden 
ders almışsın» 
desinler ve bilen-
lere de iyice an-
latalım diye ayet-
lerimizi çeşitli 
açılardan açıklı-
yoruz. 

İşte bizler âyetle-
rimizi böyle türlü 
şekiller içinde tek-
rar ediyoruz. Bu 
tekrarı ise "Bunları 
sen okudun da öğ-
rendin" demeleri 
için ediyoruz. Bir 
de idrakten nasibi 
olan insanlara onu 
açık açık bildirmek 
için ediyoruz. 

İşte Biz, ayet-
leri sana böy-
lece türlü türlü 
açıklarız. Ta ki 
onlar; sen 
okumuşsun, 
desinler ve Biz 
onu bilen bir 
kavme besbel-
li edelim. 

Böylece Biz mesaj-
larımızı çok yönlü 
olarak dile getiriyo-
ruz ki Sen (bütün 
bunlardan) iyi ders 
almışsın! diyebil-
sinler ve mesajları, 
onları kavrama ye-
teneğine sahip in-
sanlara açıklayabi-
lelim. 

6. 
ا    uy=اتَبِعِْ.. 106 وِحيِ ..م 

أ  =vahyolunana    

ب ِك ِ ..ِمنِْ    sana=إِل ْيكِ  ر  =Rabbinden    

ه ِ    yoktur=لِ      başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

أ ْعِرضِْ    O’ndan=ه و ِ      aldırma=و 

ْشِرِكينِ ..ع نِِ اْلم  =ortak..koşanlara 

Rabbinden sana 
gelen vahye uy, 
O´ndan başka 
ilâh yoktur, O´na 
ortak koşanlar-
dan yüz çevir. 

Yâ Muhammed! 
Sana Rabbin tara-
fından her ne vah-
yedilirse ona tâbi 
ol. O'ndan başka 
ilâh yok. Müşrik-
lerden de yüzünü 
çevir (müşriklerle 
uğraşıp durma).  

Rabbından 
sana vahyolu-
nana uy. 
O´ndan başka 
tanrı yoktur. 
Müşriklerden 
yüz çevir. 

Sen Rabbinden 
sana vahyedilmiş 
olana uy -ki Ondan 
başka ilah yoktur- 
ve Onunla birlikte 
başkasına ilahlık 
yakıştıranların tü-
müne sırtını dön. 

6. 
ل وِْ,, 107     Allah=اّلَل ِ    isteseydi=ش اءِ     eğer=و 

ا ك واِ ,,م  أ ْشر  =ortak,,koşmazlardı    

ا م  ع ْلن اكِ ,,و  ج  =biz,,seni,,yapmadık    

ل ْيِهمِْ ِفيًظاِ     onların,,üzerine=ع      bekçi=ح 

ا م  أ ْنتِ ,,و  =sen,,değilsin    ِْل ْيِهم     onlara=ع 

ِكيلِ   vekil,,de=بِو 

Allah dileseydi, 
onlar O´na ortak 
koşmazlardı. Biz 
seni onların ba-
şına korucu, 
bekçi dikmedik; 
sen onların veki-
li, davranışları-
nın sorumlusu 
da değilsin. 

Bir kere Allah dile-
seydi müşrik ol-
mazlardı, sonra ne 
seni onların üzeri-
ne murâkabeci kıl-
dık, ne de sen 
kendilerinin vekili-
sin. 

Eğer Allah di-
leseydi; onlar 
şirk koşmaz-
lardı. Hem Biz, 
seni onların 
başına bir 
bekçi yapma-
dık. Sen, onla-
rın üzerine bir 
vekil de değil-
sin. 

Eğer Allah dilemiş 
olsaydı Ondan 
başka hiçbir şeye 
ilahlık yakıştırmaz-
lardı; Biz seni onla-
rın bekçisi yapma-
dık ve sen onların 
yaptıklarından so-
rumlu değilsin. 

6. 
108 .. لِ  ت س بُّوا..و  =sövmeyin..ki    

ي ْدع ونِ ..الَِذينِ  =yalvardıklarına    

Onların Allah dı-
şında yalvardık-
ları putlara söv-
meyiniz ki, şaş-

Hem sizler onların 
Allah'ı bırakarak 
taptıkları putlara 
sövmeyin ki onlar 

Allah´tan baş-
ka yalvardıkla-
rına sövmeyin 
ki; onlar da 

Onların Allahtan 
başka yalvarıp sı-
ğındıkları (varlık-
lar)a sövmeyin ki 
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د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

اف ي س بُّو =onlar..da..sövmesinler    

    taşkınlıkla=ع ْدًوا    Allah’a=اّلَل ِ

ِعْلم ِ ..بِغ ْيرِِ =bilmeyerek     ِِلك     böyle=ك ذ َٰ

يَنَا     her=ِلك ل ِِ    biz..süslü..gösterdik=ز 

مِْ    ümmete=أ َمةِ  ل ه      yaptıkları..işi=ع م 

ب ِِهمِْ..إِل ىَِٰ    sonunda=ث مَِ ر  =Rablerinedir    

مِْ ْرِجع ه      dönüşleri=م 

    O..haber..verecektir=ف ي ن ب ِئ ه مِْ

ا ك ان وا..بِم  =oldukları..şeyleri    

ل ونِ   yapmış=ي ْعم 

kınlığa kapılarak 
körükörüne Al-
lah´a sövmesin-
ler. Böylece her 
ümmete davra-
nış ve tutumları-
nı cazip göster-
dik. Sonunda 
dönüşleri Rabb-
lerinedir, O onla-
ra yaptıklarının 
içyüzünü bildirir. 

da cehaletleri yü-
zünden Allah'a 
sövmesinler. İşte 
Bizler böyle kendi 
işlediklerini iyi gös-
terdik, sonra da 
Rabbü'l-âlemîn 
karşısına dönecek-
ler ki vaktiyle ne 
ettiklerini onlara 
haber verecek. 

bilmeyerek, 
haddi aşıp Al-
lah´a sövme-
sinler. İşte 
böylece bir 
ümmete yap-
tıklarını hoş 
gösterdik. 
Sonra dönüş-
leri Rabbları-
nadır. Artık O, 
kendilerine ne 
yapmakta ol-
duklarını ha-
ber verir. 

onlar da kin ve ce-
haletten dolayı Al-
laha sövmesinler: 
zira Biz her toplu-
ma kendi yaptıkla-
rını güzel göster-
dik. (Ama) zaman 
geldiğinde onlar 
Rablerine döne-
ceklerdir: O zaman 
Allah onlara bütün 
yaptıklarını (en 
doğru şekilde) an-
latacaktır. 

6. 
وا,, 109 أ ْقس م      Allah’a=بِاّلَلِِ    yemin,,ettiler=و 

ْهد ِ انِِهمِْأ ْيمِ     güçlü=ج  =yeminleriyle    

تْه مِْ    eğer=ل ئِنِْ اء      kendilerine,,gelirse=ج 

    bir,,mucize=آي ة ِ

    mutlaka,,inanacaklarına=ل ي ْؤِمن نَِ

اِ  ا    de,,ki=ق لِْ    ona=بِه      ancak=إِنَم 

    yanındadır=ِعْند ِ    Mucizeler=اْْلي اتِ 

    Allah’ın=اّلَلِِ 

ا م  ك مِْ,,و  ي ْشِعر  =Hem,,bilir,,misiniz?    

ا     o,,(mucize)=أ نَه 

اء تِْ,,إِذ ا ج  =gelmiş,,olsa,,da    

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =onlar,,yine,,inanmazlar 

Onlar kesin bir 
dille Allah adına 
yemin ederek, 
eğer kendilerine 
bir mucize gelir-
se O´na mutlaka 
inanacaklarını 
söylediler. De ki; 
«Mucizeler sırf 
Allah´ın tekelin-
dedir.» Hem bil-
miyor musunuz 
ki, eğer o mucize 
gelse, onlar yine 
inanmazlar. 

Kendilerine bir 
mucize gelirse (bir 
âyet gelirse) kat'iy-
yen iman edecek-
leri hakkında olan-
ca yeminleriyle Al-
lah'a kasem ettiler. 
Yâ Muhammed, 
onlara "Mucizeler 
ancak Allah'ın ya-
nındadır (elinde-
dir)" de. Hem sizler 
nereden bileceksi-
niz, o mucize gelse 
de iman etmezler.  

Onlar, bütün 
güçleriyle Al-
lah´a yemin 
ettiler ki; eğer 
kendilerine bir 
ayet gelirse 
mutlaka ona 
inanacaklar. 
De ki: Ayetler; 
ancak Allah´ın 
nezdindedir. 
O, geldiği za-
man da onla-
rın yine inan-
mayacakları-
nın farkında 
değil misiniz? 

Şimdi en emin ve 
kararlı şekilde Al-
laha yemin ediyor-
lar ki eğer kendile-
rine bir mucize 
gösterilmiş olsaydı 
bu (ilahi kelam)a 
gerçekten inanmış 
olacaklardı. De ki: 
Mucizeler yalnız 
Allahın elindedir! 
Ve hepinizin bildiği 
gibi, onlara bir mu-
cize gösterilmiş ol-
saydı bile ona 
inanmazlardı 

6. 
110 .. ن ق ل ِبِ      ters..çeviririz=و 

مِْ     gönüllerini=أ ْفئِد ت ه 

ه مِْ ار  أ ْبص  ا    ve..gözlerini=و      gibi=ك م 

ي ْؤِمن وا..مِْل ِ =inanmadıkları    ِِبِه=ona    

َرة ِ    ilk=أ َولِ      defasında=م 

ه مِْ ن ذ ر      ve..bırakırız..onları=و 

ط ْغي انِِهمِْ..فِي =azgınlıkları..içinde    

ه ونِ   bocalayıp..dururlar=ي ْعم 

Onların gönülle-
rini ve gözlerini 
ters çevirerek 
kendilerini iman 
etmekten kaçın-
dıkları ilk durum-
larına döndürür 
ve azgınlıkları 
içinde debelen-
meye bırakırız. 

Bizler hem onların 
kalpleriyle gözlerini 
haktan başka cihe-
te çeviririz de ilkin 
iman etmedikleri 
gibi yine etmezler. 
Hem kendilerini bı-
rakırız, azgınlıkları 
içinde şaşkın şaş-
kın dolaşır durur-
lar. 

Biz, onların 
kalblerini ve 
gözlerini çevi-
ririz de ona ilk 
defa iman et-
medikleri gibi 
azgınlıkları 
içinde kör ve 
şaşkın bırakı-
rız. 

kalplerini ve gözle-
rini (hakikatten) 
ayırdığımız sürece, 
tıpkı ona ilk başta 
inanmadıkları gibi: 
ve (böylece) Biz 
körce ileri geri yal-
palayıp dursunlar 
diye onları küstah-
ça kibirleri ile baş 
başa bırakırız. 

6. 
ل وِْ,, 111     biz=أ نَن ا    eğer=و 

    onlara=إِل ْيِهمِ     indirseydik=ن َزْلن ا

ئِك ة ِ َل      melekleri=اْلم 

مِ  ه  ك لَم      ve,,kendilerine,,konuşsaydı=و 

ْوت ىَِٰ     ölüler=اْلم 

ش ْرن ا ح      ve,,toplayıp,,getirseydik=و 

ل ْيِهمِْ     karşılarına=ع 

ش ْيءِ ,,ك لَِ =her,,şeyi    

ا,,ق ب ًَلِ ك ان وا,,م  =onlar,,yine,,de    

    dışında=إِلَِ    inanmazlardı=ِلي ْؤِمن وا

ي ش اءِ ,,أ نِْ =dilemesi    ِ اّلَل=Allah’ın    

ِكنَِ ل َٰ ه مِْ    fakat=و      çokları=أ ْكث ر 

ل ونِ   cahillik,,ederler=ي ْجه 

Eğer biz onlara 
melekler indir-
sek, ölüler kendi-
leri ile konuşsa 
ve her şeyi bira-
raya getirip kar-
şılarına koysay-
dık, Allah dile-
medikçe yine 
inanmazlardı. 
Fakat çoğu bunu 
bilmez. 

Eğer bizler dedik-
leri gibi onlara me-
lekleri indireydik, 
ölüler de kendile-
riyle konuşsaydı ve 
bütün mevcûdâtı 
karşılarında fevc 
fevc haşr ile işhâd 
edeydik, yine iman 
edecek değillerdi; 
meğer ki Allah 
imanlarını dilemiş 
olsun. Lakin çokla-
rı bu hakikatin 
câhili bulunuyorlar. 

Eğer biz, onla-
ra gerçekten 
melekleri in-
dirseydik, ölü-
ler kendileriyle 
konuşsaydı ve 
herşeyi karşı-
larına topla-
saydık, Allah 
dilemedikçe, 
onlar yine de 
inanacak de-
ğillerdi. Fakat 
onların çoğu 
bilmezler. 

Biz onlara melekler 
göndermiş olsaydık 
ve ölüler kendileriy-
le konuşmuş ol-
saydı, ve (hakikati 
kanıtlayabilecek) 
her şeyi karşılarına 
çıkarıp önlerinde 
bir araya toplamış 
olsaydık (bile), Al-
lah dilemediği sü-
rece yine inanmaz-
lardı. Ama onların 
çoğu (bundan) ta-
mamen habersiz-
dir. 

6. 
112 .. ِلكِ  ك ذ َٰ ع ْلن ا    böylece=و      biz..yaptık=ج 

    peygambere=ن بِي  ِ    her=ِلك ل ِِ

ا ي اِطينِ     düşman=ع د وًّ     şeytanlarını=ش 

ْنِسِ اْلِجن ِِ    insan=اْْلِ     ve..cin=و 

مِْ    fısıldarlar=ي وِحي ه      bir..kısmı=ب ْعض 

ِ..إِل ىَِٰ ب ْعض  =diğerlerine    

خِْ فِ ز  ر  =yaldızlı    ِِاْلق ْول=sözler    

وًراِ  ل وِْ    aldatmak..için=غ ر      eğer=و 

بُّكِ     dileseydi=ش اءِ      Rabbin=ر 

ا ف ع ل وه ِ ..م  =onu..yapamazlardı    

    artık..onları..baş..başa..bırak=ف ذ ْره مِْ

ا م  ونِ     şeylerle=و   uydurdukları=ي ْفت ر 

Böylece biz in-
sandan ve cin-
den şeytanları 
her peygambere 
düşman kıldık. 
Bunlar birbirlerini 
aldatmak için 
yaldızlı sözler 
söylerler. Eğer 
Rabbin dilesey-
di, bunu yapa-
mazlardı. Onları 
asılsız uydurma-
larıyla başbaşa 
bırak. 

İşte Bizler her 
peygambere insin, 
cinnin şeytanlarını 
böyle hasım ettik. 
Bunlar birbirlerini 
aldatmak için yal-
dızlı hurafeleri bir-
birlerine telkin 
ederler. Eğer Rab-
bin dileseydi bunu 
yapmazlardı. Bırak 
şunları, uydurduk-
ları hurâfât ile haş-
rolsunlar dursun-
lar! 

İşte böylece 
Biz, her pey-
gambere in-
san ve cinn 
şeytanlarını 
düşman yap-
tık. Onlardan 
kimi, kimini al-
datmak için 
cazip sözler 
fısıldarlar. 
Eğer Rabbın 
dileseydi; bu-
nu yapamaz-
lardı. Öyleyse 
onları iftiraları 
ile başbaşa bı-
rak. 

Ve işte böylece, 
biz, hem insanlar 
hem de görünmez 
varlıklar içinden zi-
hin çelmeyi amaç-
layan yaldız-
lı/parlak yarı haki-
katleri birbirine fı-
sıldayan şeytani 
güçleri peygambe-
re düşman kıldık. 
Ama Rabbin dile-
medikçe onlar bu-
nu yapamazlardı: o 
halde, onlardan ve 
onların mesnetsiz 
hayallerinden uzak 
durun! 

6. 
113 ,, ِلت ْصغ ىَِٰ     ona=إِل ْيهِِ    kansın=و 

    kalbleri=أ ْفئِد ة ِ

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =inanmayanların    

ةِِ     ahirete=بِاْْلِخر 

ْوه ِ ِلي ْرض      ondan,,hoşlansınlar=و 

ِلي ْقت ِرف وا     ve,,işlemeğe,,devam,,etsinler=و 

ا ْقت ِرف ونِ ,,ه مِْ,,م  م  =işledikleri,,suçları 

Ahirete inanma-
yanların kalpleri 
bu yaldızlı uy-
durmalara kan-
sın, onlardan 
hoşlansın ve iş-
ledikleri kötülük-
leri işlemeye de-
vam etsinler di-
ye. 

Bir de âhirete 
inanmayanların 
kalpleri o telkine 
meyletsin ve ken-
dileri onu kabul et-
sinler de bu suretle 
o kazandıkları ve-
bali kazansınlar di-
ye bunu yapıyorlar. 

Bir de ahirete 
inanmayanla-
rın kalbleri 
ona meyletsin, 
ondan hoşlan-
sınlar ve işle-
sinler diye. 

Yine de, ahirete 
inanmayanların 
kalpleri Ona yöne-
lebilsin ve Onda 
tatmin bulabilsinler 
diye, ayrıca ulaşa-
bilecekleri (fazilet 
derecesi)ne ulaşa-
bilsinler diye, 

6. 
114 ..     Allah’tan=اّلَلِِ    başka=أ ف غ ْيرِ 

    ?mi..arayayım=أ ْبت ِغي

ك ًما ه وِ     bir..hakem=ح      O=و 

لِ ..الَِذي أ ْنز  =indirmiş..iken     ِإِل ْيك م=size    

    Kitabı=اْلِكت ابِ 

ف َصًَلِ      açıklanmış..olarak=م 

ا آت ْين اه مِ ..لَِذينِ و  =kendilerine..verdiklerim

iz     ِاْلِكت اب=Kitap     ِون     bilirler=ي ْعل م 

ن َزلِ     ki..O..gerçekten=أ نَه ِ     indirilmiştir=م 

ب ِكِ     tarafından=ِمنِْ     Rabbin=ر 

 ِِ ق      hak..olarak=بِاْلح 

ِ ت ك ون نَِ..ف َل  =hiç..olma    

Allah size ayrın-
tılı açıklamalar 
içeren kitabı in-
dirmişken ben 
O´nun dışında 
bir hakeme mi 
başvurayım? 
Kendilerine kitap 
verdiklerimiz, 
Kur´an´ın gerçe-
ğe dayalı olarak 
Allah tarafından 
indirildiğini bilir-
ler. O halde sa-
kın kuşkuya ka-
pılanlardan ol-
ma. 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Söyleyin, Allah'tan 
başkasının mı 
aramızda hakem 
olmasını isteye-
yim? Halbuki için-
de bütün ahkâm 
ayrı ayrı bildirilmiş 
olarak bu Kitab'ı 
sizlere indiren 
başkası değil, O." 
Kendilerine evvel-
ce Kitap verdikle-
rimiz bilirler ki o 
senin Rabbin tara-
fından hak olduğu 
halde indirilmiş. 
Sakın bunda şüp-
he edicilerden ol-
ma. 

Allah´tan baş-
ka bir hakem 
mi arayacak 
mışım? Hal-
buki O´dur; si-
ze, kitabı açık 
açık indirmiş 
olan. Kendile-
rine kitab ver-
diklerimiz bilir-
ler ki; o Rab-
bın katından 
hak olarak in-
dirilmiştir. Öy-
leyse sakın 
şüpheye dü-
şenlerden ol-
ma. 

sen onlara (de ki:) 
Hakikati apaçık or-
taya koyan bu ilahi 
kelamı size indiren 
O iken, (neyin doğ-
ru neyin yanlış ol-
duğu konusundaki) 
hüküm için Ondan 
başkasını mı ara-
yacağım? Ve ken-
dilerine daha önce 
vahiy bahşettikle-
rimiz bilirler ki bu 
(vahiy) de Rabbin 
tarafından safha 
safha indirilmiştir. 
Öyleyse şüphe 
edenlerden olma-
yın, 
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ْمت ِرينِ الِْ..ِمنِ  م  =kuşkulananlardan 

6. 
ت َمتِْ,, 115 تِ     tamamlanmıştır=و      sözü=ك ِلم 

ب ِكِ      doğruluk=ِصْدقًا    Rabbinin=ر 

ع دِْ ًلِ و  =ve,,adalet,,bakımından    

لِ     yoktur=لِ  ب د ِ     değiştirebilecek=م 

اتِِهِ  ه وِ     O’nun,,sözlerini=ِلك ِلم      O=و 

 bilendir=اْلع ِليمِ     işitendir=الَسِميعِ 

Rabbinin sözü 
doğruluğun ve 
adaletin doruğu-
na erdi. O´nun 
sözlerini hiçbir 
güç değiştire-
mez. O her şeyi 
işitir ve bilir. 

Rabbinin kelâmı 
doğrulukça, ada-
letçe kemâlin ga-
yesinde, O'nun 
sözlerini değiştire-
bilecek yok. Her ne 
söylenirse işiten O, 
her ne tasvir edilir-
se bilen O. 

Rabbının sö-
zü; doğruluk 
ve adalet yö-
nünden tam 
kemalindedir. 
O´nun sözleri-
ni değiştirebi-
lecek yoktur. 
O; Semi´dir, 
Alim´dir. 

zira, Rabbinin vaa-
di doğruluk ve ada-
letle yerine getiril-
miştir. Onun vaat-
lerini(n gerçekleş-
mesini) engelleye-
bilecek hiçbir güç 
yoktur: ve yalnızca 
Odur her şeyi du-
yan, her şeyi bilen. 

6. 
إِنِْ.. 116     uysan=ت ِطعِْ    eğer=و 

نِْ    çoğuna=أ ْكث رِ      kimselerin=م 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

    seni..saptırırlar=ي ِضلُّوكِ 

س بِيلِِ..ع نِْ =yolundan     ِِاّلَل=Allah’ın    

ي تَبِع ونِ ..إِنِْ =onlar..uyuyorlar    

    zanna=الَظنَِ    sadece=إِلَِ

إِنِْ ه مِْ..و  =ve..onlar    َِإِل=sadece    

ص ونِ   saçmalıyorlar=ي ْخر 

Eğer sen yeryü-
zünde yaşayan 
insanların çoğu-
na uyacak olur-
san, bunlar seni 
Allah´ın yolun-
dan saptırırlar. 
Onlar sadece 
zanların, sanıla-
rın peşinde gi-
derler, sırf tah-
min yürütürler. 

Yeryüzündekilerin 
çoğuna uysan Al-
lah yolundan seni 
saptırırlar. Bunlar 
zandan başka şe-
ye tâbi değiller. 
Yalan uydurmak-
tan başka da işleri 
yok. 

Eğer sen, yer-
yüzünde bulu-
nanların ço-
ğunluğuna 
uyarsan; seni 
Allah´ın yo-
lundan saptı-
rırlar. Onlar, 
ancak zanna 
uyarlar ve yal-
nız yalan söy-
leyip dururlar. 

Şimdi, eğer yeryü-
zünde (yaşamakta) 
olanların çoğunlu-
ğuna uyacak olur-
san, seni Allahın 
yolundan saptırır-
lar: onlar ancak 
(başkalarının) zan-
larına tabi olurlar 
ve kendileri hiçbir 
şey yapmayıp sa-
dece tahmin yürü-
türler. 

6. 
117 ,, بَكِ رِ ,,إِنَِ =Rabbin     ِه و=O    

    çok,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ 

نِْ ي ِضلُِّ,,م  =sapan(lar)ı    

س بِيِلِهِ ,,ع نِْ =yolundan     ِه و     ve,,O=و 

    çok,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ 

ْهت ِدينِ   hidayete,,erenleri=بِاْلم 

Hiç kuşkusuz 
Rabbin kimin 
kendi yolundan 
saptığını ve ki-
min doğru yolda 
olduğunu her-
kesten iyi bilir. 

Senin Rabbin yok 
mu, işte yolundan 
sapanı en iyi O bil-
diği gibi, doğru yo-
lu tutmuşları da en 
iyi bilen O. 

Muhakkak ki 
Rabbın; yo-
lundan sapan-
ları en iyi bi-
lendir. Ve O; 
hidayete ermiş 
olanları da en 
iyi bilendir. 

Şüphe yok ki Allah, 
kimin Onun yolun-
dan saptığını ve 
kimin doğru yolda 
olduğunu en iyi bi-
lendir. 

6. 
    o..halde..yiyiniz=ف ك ل وا.. 118

ذ ِكرِ ..ِمَما =anılan(hayvan)lardan    

ل ْيهِِ    Allah’ın=اّلَلِِ    adı=اْسمِ      üzerine=ع 

ك ْنت مِْ..إِنِْ =eğer..siz    

اتِهِِبِآي ِ =O’nun..ayetlerine    

ْؤِمنِينِ   inanıyorsanız=م 

Eğer Allah´ın 
ayetlerine inanı-
yorsanız, O´nun 
adı anılarak ke-
silen hayvanların 
etlerinden yiyi-
niz. 

Eğer âyetlerine 
gerçekten iman 
etmişseniz Allah'ın 
adı anılarak bo-
ğazlanan hayvan-
ların etinden yeyin. 

Üzerine Al-
lah´ın adı 
anılmış olan-
lardan yeyin, 
şayet O´nun 
ayetlerine ina-
nanlardan 
iseniz. 

Öyleyse, üzerinde 
Allahın adının anıl-
dığı şeylerden yi-
yin, eğer Onun 
mesajlarına ger-
çekten inanıyorsa-
nız. 

6. 
119 ,, ا م  ل ك مِْ,,و  =size,,ne,,oluyor,,ki    

ل وات أْكِ ,,أ لَِ =yemiyorsunuz    

    anılmış=ذ ِكرِ     olanlardan=ِمَما

ل ْيهِِ    Allah’ın=اّلَلِِ    adı=اْسمِ      üzerine=ع 

ق دِْ     açıklamıştır=ف َصلِ     muhakkak=و 

ا    size=ل ك مِْ     şeyleri=م 

َرمِ  ل ْيك مِْ    haram,,kıldığı=ح      size=ع 

    dışında=إِلَِ

ا ْضط ِرْرت مِْا,,م  =mecbur,,kaldıklarınız    

إِنَِ    onlara=إِل ْيِهِ      doğrusu=و 

ثِيًرا     birçokları=ك 

    şaşırtıyorlar=ل ي ِضلُّونِ 

ائِِهمِْ     keyiflerine,,uyarak=بِأ ْهو 

ِعْلم ِ ,,بِغ ْيرِِ =bilmeden    َِإِن=muhakkak,,ki    

بَكِ      O=ه وِ     Rabbin=ر 

    çok,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ 

ْعت ِدينِ   sınırı,,aşanları=بِاْلم 

Niçin Allah´ın adı 
anılarak kesilen 
hayvanların etle-
rinden yemiyor-
sunuz? Oysa Al-
lah çaresizlik 
sonucu yemek 
zorunda kaldık-
larınız dışında, 
size haram kıldı-
ğı etleri ayrıntılı 
biçimde açıkladı. 
Birçokları bilme-
den keyfi arzula-
rına uyarak in-
sanları yoldan 
çıkarırlar. Hiç 
kuşkusuz Rab-
bin sınırı aşanla-
rı herkesten iyi 
bilir. 

Hem sizler neden 
Allah'ın adı anıla-
rak boğazlanan 
hayvanları yeme-
yeceksiniz ki, O 
sizlere -çaresiz ka-
lıp da yedikleriniz 
müstesna olmak 
üzere neyi haram 
kıldıysa ayrı ayrı 
bildirmişti. Şu mu-
hakkak ki: Çokları 
bildikleri bir şey 
olmaksızın (hiçbir 
ilme istinat etmek-
sizin) sırf kendi 
heveslerine uyarak 
halkı dalâle düşü-
rüyorlar. Senin 
Rabbin yok mu? 
Hakkın hududunu 
aşanları işte en iyi 
O bilir.  

Size ne oluyor 
ki; üzerine Al-
lah´ın adı anı-
lan şeyden 
yemiyorsu-
nuz? Halbuki 
darda kalma-
nızın dışında 
size haram 
olanları O, 
uzun uzadıya 
açıklamıştır. 
Doğrusu bir-
çokları heva 
ve heveslerine 
uyarak bilme-
den sapıtıyor-
lar. Şüphesiz 
ki haddi aşan-
ları, en çok bi-
len Rabbındır. 

Ve Allah mecbur 
kaldığınız durumlar 
dışında (yemenizi) 
yasakladığı şeyleri 
size ayrıntılı olarak 
açıklamışken üze-
rinde Onun adının 
anıldığı şeyleri ne-
den yemiyorsu-
nuz? Ama bakın, 
(bu tür konularda) 
birçok insan diğer-
lerini (hiçbir ger-
çek) bilgiye da-
yanmaksızın, kendi 
temelsiz görüşleriy-
le saptırmaktadır. 
Şüphe yok ki senin 
Rabbin hak ve 
adalet sınırlarını 
aşanlardan tam 
olarak haberdardır. 

6. 
وا.. 120 ذ ر      açığını..da=ظ اِهرِ     bırakın=و 

ثْمِِ     günahın=اْْلِ
ب اِطن ه ِ      gizlisini..de=و 

    şüphesiz=إِنَِ

ي ْكِسب ونِ ..الَِذينِ  =kazananlar    

ثْمِ      günah=اْْلِ

ْونِ      cezasını..çekeceklerdir=س ي ْجز 

ا ك ان وا..بِم  =olduklarının    

 yapmış=ي ْقت ِرف ونِ 

Günahın açığın-
dan da gizlisin-
den de sakını-
nız. Günah işle-
yenler yaptıkları 
günahın cezası-
nı çekeceklerdir. 

Günahın açığından 
da, gizlisinden de 
uzak durun. Güna-
hı kazananlar el-
bette kazandıkları-
nın cezasını göre-
cekler. 

Günahın açı-
ğını da, gizli-
sini de bırakın. 
Çünkü günah 
kazananlar; 
kazanmakta 
oldukları yü-
zünden ceza-
landırılacak-
lardır. 

Ama, ister açık is-
ter gizli, günah iş-
lemekten kaçının. 
Zira unutmayın ki, 
günah işleyenler 
kazandıkları yü-
zünden ceza göre-
ceklerdir. 

6. 
121 ,, لِ  ت أْك ل وا,,و  =yemeyiniz    

ي ْذك رِِ,,ل مِْ,,ِمَما =anılmayanlardan    

ل يِْ    Allah’ın=اّلَلِِ    adı=اْسمِ  هِِع  =üzerine    

إِنَه ِ     çünkü,,o=و 
    yoldan,,çıkmadır=ل ِفْسق ِ 

إِنَِ     şeytanlar=الَشي اِطينِ     şüphesiz=و 

ونِ      fısıldarlar=ل ي وح 

أ ْوِلي ائِِهمِْ,,إِل ىَِٰ =dostlarına    

ْمِ  اِدل وك      sizinle,,mücadele,,etmelerini=ِلي ج 

إِنِْ     eğer=و 

وهِ  مِْأ ط ْعت م  =onlara,,uyarsanız    

    şüphesiz,,siz,,de=إِنَك مِْ

ْشِرك ونِ  ortak,,koşanlar(gibi,,olur)sun=ل م 

uz 

Allah´ın adı anı-
larak kesilmeyen 
hayvanların etle-
rinden yemeyi-
niz. Çünkü bu, 
Allah´ın yolun-
dan sapmaktır. 
Şeytanlar dostla-
rına sizinle tar-
tışmalarını telkin 
ederler. Eğer on-
lara uyarsanız, 
şüphesiz siz de 
müşrik olursu-
nuz. 

Boğazlanırken Al-
lah'ın ismi anılma-
yan hayvanları 
yemeyin ki bunun 
haram olduğunda 
söz yok. iyi bilin ki 
şeytanlar kendi 
yâranına hak üze-
rinde sizinle mü-
nakaşa etmeleri 
için telkinde bulu-
nuyorlar, onlara 
uyduğunuz gibi 
muhakkak sizler 
de müşriksiniz. 

Üzerine Al-
lah´ın adı 
anılmayanlar-
dan yemeyin. 
Çünkü bu; bir 
fısktır. Doğru-
su, şeytanlar 
sizinle müca-
dele etmeleri 
için kendi 
dostlarına tel-
kinde bulunur-
lar. Şayet on-
lara itaat 
ederseniz; 
şüphesiz ki siz 
de müşrikler 
olursunuz. 

Bu nedenle, üze-
rinde Allahın adı 
anılmayan şeyler-
den yemeyin, zira 
bu gerçekten gü-
nahkarca bir dav-
ranış olur. Ve (in-
sanların kalplerin-
deki) şeytani dürtü-
ler, sahiplerine, sizi 
(neyin günah oldu-
ğu ve neyin olma-
dığı konusunda) 
tartışmaya çekme-
lerini fısıldarlar; ve 
eğer onlara uyar-
san bil ki sen, Al-
lahtan başka var-
lıklara veya güçlere 
ilahlı yakıştıranlar 
(gibi) olursun. 

6. 
نِْ.. 122 م      iken=ك انِ     ?kimse..gibi..midir=أ و 

ْيتًا     ölü=م 

    kendisini..dirilttiğimiz=ف أ ْحي ْين اه ِ

ع ْلن ا ج      kendisine=ل ه ِ    ve..verdiğimiz=و 

    yürüyebileceği=ي ْمِشي    bir..ışık=ن وًرا

    arasında=فِي    onunla=بِهِِ

نِْ    insanlar=النَاِسِ     kimsenin=ك م 

ث ل ه ِ     içindeki=فِي    benzeri=م 

Ölü iken diriltti-
ğimiz ve kendi-
sine insanlar 
arasında yürür-
ken yararlandığı 
bir ışık verdiği-
miz kimse, ka-
ranlıklar içinde 
bocalayıp ora-
dan bir türlü dı-
şarı çıkamayan 
kimse gibi midir? 
İşte böylece 
kâfirlere yaptık-
ları kötülükler 
çekici göründü. 

Bir adam ki ölü 
iken onu Bizler di-
riltmişiz, kendisine 
bir de nur musah-
har etmişiz ki in-
sanların arasında 
onunla yürüyor, hiç 
bu adam zulmeder 
içine dalmış, bir 
türlü çıkamayan 
kimse gibi midir? 
İşte mü'minlere ol-
duğu gibi kâfirlere 
de kendi işledikleri 
güzel geliyor (gü-
zel gösterilmekte). 

Ölü iken dirilt-
tiğimiz ve in-
sanlar arasın-
da yürüyebile-
ceği bir nur 
verdiğimiz 
kimse; karan-
lıklarda kalıp 
ondan çıka-
mayan kimse 
gibi midir hiç? 
İşte böyle, ka-
firlere işledik-
leri süslü gös-
terilmiştir. 

(Ruhen) ölü iken 
hayata kavuştur-
duğumuz ve insan-
lar arasında yolunu 
bulması için kendi-
sine ışık tuttuğu-
muz kimse, hiç 
içinden çıkamaya-
cağı derin karanlı-
ğın içine (gömülüp 
kalmış) biri gibi olur 
mu? (Ama) böyle: 
hakikati inkar 
edenlere yaptıkları 
güzel görünür: 
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اتِِ     olmayan=ل ْيسِ     karanlıklar=الظُّل م 

اِرج ِ اِ     çıkışı=بِخ      ondan=ِمْنه 

ِلكِ      işte..öyle=ك ذ َٰ

ي ِنِ      süslü..gösterilmiştir=ز 

ا    kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ      (işler)=م 

ل ونِ ..ك ان وا ي ْعم  =yaptıkları 

6. 
123 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ ع ْلن ا    böylece=و      yaptık,,ki=ج 

ك ل ِِ,,فِي =her     ِق ْري ة=kentin    

    büyüklerini=أ ك ابِرِ 

ا ْجِرِميه      suçluları=م 

وا اِ     tuzak,,kursunlar=ِلي ْمك ر      orada=فِيه 

ا م  ونِ ,,و  ي ْمك ر  =onlar,,tuzak,,kurmuyorlar    

    kendilerinden=بِأ ْنف ِسِهمِْ    başkasına=إِلَِ

ا م  ونِ ,,و  ي ْشع ر  =ama,,farkında,,değiller 

Tıpkı bunun gibi 
her kentin kimi 
ileri gelenlerini o 
kentin hakka 
karşı komplo dü-
zenleyen azılı 
günahkârları 
yaptık. Aslında 
onlar kendilerine 
karşı komplo dü-
zenlerler, ama 
bunun farkında 
değildirler. 

Bizler her şehirdeki 
mücrimleri, muhit-
lerinde [mekr] 
edebilmeleri için, 
tıpkı bunlar gibi en 
ileriye geçirdik. 
Bununla beraber 
[mekri] başkalarına 
değil, ancak kendi-
lerine ediyorlar da 
farkına varmıyor-
lar. 

Ve böylece 
her kasabada 
hile yapsınlar 
diye oranın 
ileri gelenlerini 
suçlular kıldık. 
Halbuki yalnız 
kendilerine hi-
le yaparlar da 
farkına var-
mazlar. 

Ve işte böylece her 
ülkenin önde ge-
lenlerini, hile ve 
entrika peşinde ko-
şan suçlular duru-
muna sokarız: ama 
çevirdikleri entrika-
lar yalnız kendi 
aleyhlerine olur; ve 
onu da anlamazlar. 

6. 
124 .. إِذ ا مِْ..و  تْه  اء  ج  =onlara..gelince    

    dediler=ق ال وا    bir..ayet=آي ة ِ

ن ْؤِمنِ ..ل نِْ =kat’iyyen..inanmayız    

تَىَِٰ     bize..de..verilinceye=ن ْؤت ىَِٰ    kadar=ح 

ا    aynısı=ِمثْلِ  وتِيِ ..م 
أ  =verilenin    

س لِ      Allah’ın=اّلَلِِا    elçilerine=ر 

    daha..iyi..bilir=أ ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ

ْيثِ      koyacağı=ي ْجع لِ     yeri=ح 

    mesajını=ِرس ال ت ه ِ 

    erişecektir=س ي ِصيبِ 

وا..الَِذينِ  م  أ ْجر  =suç..işleyenlere    

غ ارِ      katında=ِعْند ِ    bir..aşağılık=ص 

ع ذ ابِ     Allah=اّلَلِِ     ve..bir..azab=و 

ا    çetin=ش ِديد ِ ك ان وا..بِم  =karşı    

ونِ ي ْمك رِ  =hilelerine 

Onlara bir ayet 
gelince, «Al-
lah´ın peygam-
berlerine verilen 
vahiy aynen bize 
de verilmedikçe 
asla inanmayız» 
derler. Oysa Al-
lah peygamberlik 
görevini kime ve-
receğini herkes-
ten iyi bilir. Bu 
azılı günahkârlar 
düzenledikleri 
komplolardan 
ötürü Allah ka-
tında aşağılan-
maya ve ağır 
azaba çarpıla-
caklardır. 

Bunlara bir âyet 
geldiği zaman "Al-
lah'ın peygamber-
lerine verilen risa-
let, ayniyle bize ve-
rilmedikçe ebedi-
yen iman etmeyiz!" 
diyorlar. Allah risa-
letini nereye tevdi 
edeceğini en iyi bi-
lendir. [Mekr] etmiş 
olmaları sebebiyle, 
o mücrim insanlara 
Allah tarafından 
hem zillet, hem 
şiddetli azap isabet 
edecek. 

Onlara bir 
ayet geldiği 
zaman; derler 
ki: Allah´ın 
peygamberle-
rine verilen bi-
ze de verilme-
dikçe asla 
iman etmeyiz. 
Allah, risaletini 
nereye vere-
ceğini en iyi 
bilendir. Suç 
işleyenlere; 
yapageldikleri 
hilekarlık yü-
zünden Allah 
katında bir 
horluk ve şid-
detli bir azab 
erişecektir. 

Ne zaman onlara 
bir (ilahi) mesaj 
gelse, Allahın pey-
gamberlerine ver-
diklerinin benzeri 
bize verilmedikçe 
inanmayız! derler. 
(Ama) mesajını ki-
me tevdi edeceğini 
en iyi Allah bilir. 
Suç işleyenler, Al-
lah katında aşağı-
lanmaya ve entri-
kacı eğilimlerinden 
dolayı şiddetli bir 
azaba uğratılacak-
lardır. 

6. 
نِْ,, 125     Allah=اّلَل ِ    isterse=ي ِردِِ    kimi=ف م 

ي ْهِدي ه ِ,,أ نِْ =doğru,,yola,,iletmek    

حِْ ه ِ    açar=ي ْشر  ْدر      onun,,göğsünü=ص 

ِمِ  ْسَل  نِْ    İslam’a=ِلْلِ م      kimi,,de=و 

ي ِضلَه ِ,,أ نِْ    isterse=ي ِردِْ =saptırmak    

ه ِ    yapar=ي ْجع لِْ ْدر      onun,,göğsünü=ص 

ي ِقًا ًجا    dar=ض  ر      çıkıyormuş=ح 

ا أ نَم  عَد ِي صَِ    gibi=ك  =tıkanık    

اِءِ ,,فِي الَسم  =göğe     ِِلك     işte,,böyle=ك ذ َٰ

    Allah=اّلَل ِ    çökertir=ي ْجع لِ 

ْجسِ      üstüne=ع ل ى    pislik,,(sıkıntı)=الر ِ

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =inanmayanların 

Allah kimi doğru 
yola iletmek is-
terse göğsünü 
İslâm´a açar. 
Kimi de saptır-
mak isterse göğ-
sünü, sanki gö-
ğe çıkıyormuş 
gibi, dar ve tıka-
nık yapar. Bu-
nun yanısıra Al-
lah, inanmayan-
ları iğrençliğe 
mahkum eder. 

Allah kimi yola ge-
tirmek isterse ima-
nın girmesi için 
kalbini açar, kimi 
yolundan çıkarmak 
isterse onun da 
kalbini öyle dar, 
öyle kasvetli bir 
hale koyar ki iman 
teklifinden göklere 
çıkacakmış gibi 
bunalır. İşte tev-
fîkinden mahrumi-
yeti (azâbı) iman 
etmeyen kimselere 
Allah böyle verir.  

Allah, kimi hi-
dayete erdir-
mek isterse; 
onun kalbini 
İslam´a açar. 
Kimi de sap-
tırmak isterse; 
onu da göğe 
doğru yükseli-
yormuş gibi 
kalbini daraltır, 
sıkar. Allah; 
iman etme-
yenlerin üstü-
ne, işte böyle-
ce murdarlık 
çökertir. 

Allah kimi doğru 
yola ulaştırmak is-
terse, kalbini (Ona) 
teslim olma arzu-
suyla genişletir; 
kimin de sapması-
na izin verirse 
onun kalbini daral-
tır ve sıkıştırır, ade-
ta göklere tırmanı-
yormuş gibi: böyle-
ce Allah, inanma-
yanları dehşete 
düşürür. 

6. 
ذ ا.. 126 ه َٰ اطِ     işte..budur=و      yolu=ِصر 

ب ِكِ  ْست ِقيًماِ     Rabbinin=ر      doğru=م 

    muhakkak=ق دِْ

    biz..geniş..geniş..açıkladık=ف َصْلن ا

    kavimler..için=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

ونِ   öğüt..alan=ي ذََكر 

Bu, Rabbinin 
doğru yoludur. 
Biz öğüt almaya 
açık kimselere 
ayetlerimizi ay-
rıntılı biçimde 
anlattık. 

Bu, senin Rabbinin 
yolu ki dosdoğru 
gitmekte. Bizler ib-
ret alacak ümmet 
için, âyetlerimizi bi-
rer birer bildirdik. 

Ve işte budur, 
Rabbının dos-
doğru yolu. 
Gerçekten 
Biz, ayetleri; 
aklını başına 
alıp düşünen 
bir kavim için 
uzun uzadıya 
açıkladık. 

İşte bu şaşmaz 
(çizgi), Rabbinin 
yoludur. Gerçekten 
bu mesajlarımızı, 
onlardan ders 
al(mak iste)yen in-
sanlara açık şekil-
de anlatıyoruz! 

6. 
مِْ,, 127     yurdu=د ارِ     onlarındır=ل ه 

مِِ     katında=ِعْند ِ    esenlik=الَسَل 

ب ِِهْمِ  ه وِ     Rableri=ر      O=و 

مِْ ِليُّه  ا    onların,,dostudur=و      dolayı=بِم 

ل ونِ ,,ك ان وا ي ْعم  =yaptıklarından 

Onlar için, Rabb-
leri katında, 
esenlik yurdu 
vardır. İşledikleri 
iyi amellerden 
ötürü O, onların 
dostudur. 

Rabbü’l-âlemin’in 
yanında onlara 
dârü'l-İslâm olduğu 
gibi, işledikleri pâk 
işler yüzünden O 
kendilerinin velileri. 

Rabbları ka-
tında selamet 
yurdu onlara 
aittir. İşledikle-
rinden ötürü 
Allah, onların 
dostudur. 

Rableri katında ba-
rış ve esenlik yurdu 
onların olacak; ve 
yapmakta oldukla-
rından dolayı Allah 
onlara yakın bulu-
nacak. 

6. 
128 .. ي ْومِ      gün=و 

ه مِْ     bir..araya..toplayacağı=ي ْحش ر 

ِميعًاجِ  =hepsini    ي ا=Ey    

ْعش رِ      cinler=اْلِجن ِِ    topluluğu=م 

    muhakkak=ق دِِ

    siz..çok..uğraştınız=اْست ْكث ْرت مِْ

ْنِس ِ..ِمنِ  اْْلِ =insanlarla    

ق الِ      derler..ki=و 

ه مِْ     onların..dostları=أ ْوِلي اؤ 

ْنِسِ..ِمنِ  اْْلِ =insan    بَن ا     Rabbimiz=ر 

ن ا    yararlandık=اْست ْمت عِ      kimimiz=ب ْعض 

ِ ب ل ْغن ا    kimimizden=بِب ْعض      ve..ulaştık=و 

ل ن ا     sonuna=أ ج 

ل ن اِ ..أ َجْلتِ ..الَِذي =bize..verdiğin..sürenin    

    ateştir=النَارِ     buyurur..ki..(Allah..da)=ق الِ 

اك مِْ ثْو      durağınız=م 

اِلِدينِ      ebedi..kalacaksınız=خ 

ا     hariç=إِلَِ    orada=فِيه 

ا ش اءِ ..م  =dilemesi     ِ اّلَل=Allah’ın    

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ     Rabbin=ر 

ِكيمِ      hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

ِليمِ   bilendir=ع 

Allah, insanlar ile 
cinleri biraraya 
topladığı gün, 
«Ey cinler, çok 
sayıda insanı 
ayarttınız» der. 
Cinlerin insan-
dan yardakçıları 
da, «Ey Rabbi-
miz birbirimizi 
kullanarak bizim 
için belirlemiş 
olduğun süreyi 
doldurduk» der-
ler. O da «Barı-
nağınız, orada 
sürekli kalmak 
üzere cehennem 
ateşidir. Yalnız 
Allah´ın affetme-
yi diledikleri 
müstesna» der. 
Hiç kuşkusuz 
Rabbin hikmet 
sahibidir ve her 
şeyi bilir. 

Bir gün ki hepsini 
haşr ile, "Ey cin 
ma’şeri! insanlar-
dan çoğunu kendi-
nize uydurdunuz!" 
diyecek. Bunların 
insanlar arasındaki 
yârânı "Yâ Rab-
be'l-âlemîn! İçi-
mizden bir kısmı, 
diğerlerinden fay-
dalandı, sonunda 
ise, işte bizler için 
takdir buyurduğun 
zamanı idrak etmiş 
bulunuyoruz" diye-
cekler. O da "Ce-
hennem barınaca-
ğınız yer ki Allah'ın 
dilediği zamanlar-
dan başka, içinde 
müebbeden kala-
caksınız!" buyura-
cak. Rabbinin hik-
metine had, ilmine 
pâyân olmadığında 
söz yok. 

O gün, onların 
hepsini toplar. 
Ey cinn toplu-
luğu; insanlar-
dan bir çoğu-
nu yoldan çı-
kardınız ha? 
Onların dost-
ları olan in-
sanlar da di-
yecek ki: 
Rabbımız, ki-
mimiz kimi-
mizden fayda-
landık. Ve bi-
zim için takdir 
ettiğin eceli-
mize ulaştık. 
Buyurur ki: Al-
lah´ın diledik-
leri müstesna, 
devamlı kal-
mak üzere du-
racağınız yer, 
ateştir. Mu-
hakkak ki 
Rabbın; Ha-
kim´dir, 
Alim´dir. 

Allah, onları(n tü-
münü) bir araya 
topladığı o gün, Ey 
görünmez (şeytani) 
varlıklar ile yakınlık 
içinde olanlar! Siz 
(diğer) bir çok in-
sanı tuzağa düşür-
dünüz! (diyecektir). 
Onlara yakın olan 
insanlar (ise,) Ey 
Rabbimiz! Biz (ha-
yatta) birbirimizin 
arkadaşlığından 
yararlandık; ama 
(artık) süremizin 
sonuna geldik -
Senin bizim için ta-
yin ettiğin sürenin- 
(ve artık yolumu-
zun yanlışlığını gö-
rüyoruz!) diyecek-
ler. (Ama) O, Sizin 
yurdunuz ateş ola-
cak, Allah aksini di-
lemedikçe! diye-
cektir. Şüphe yok 
ki Rabbiniz hikmet 
sahibidir, her şeyi 
bilendir. 
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6. 
129 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ     işte,,böyle=و 

ل ِي     peşine,,takarız=ن و 

    bir,,kısmını=ب ْعضِ 

    zalimlerin=الَظاِلِمينِ 

ا    diğerlerinin=ب ْعًضا     ötürü=بِم 

ي ْكِسب ونِ ,,ك ان وا =kazandıklarından 

İşte böylece biz, 
işledikleri kötü-
lüklerden ötürü 
kimi zalimleri di-
ğerlerinin peşine 
takarız. 

İşte bizler kazan-
dıkları isyan yü-
zünden bir takım 
zâlimleri böyle di-
ğer bir takımının 
yârânı kılarız. 

İşte böylece 
zalimlerden 
kimini kimine 
kazandıkların-
dan ötürü mu-
sallat ederiz. 

Ve bu şekilde, za-
limlerin, (kötü) fiille-
ri ile birbirlerini 
ayartıp baştan çı-
karmalarını sağla-
rız. 

6. 
ْعش رِ     Ey=ي ا.. 130     cin=اْلِجن ِِ    topluluğu=م 

ْنِسِ اْْلِ     ve..insan=و 

ي أْتِك مِْ..أ ل مِْ =gelmedi..mi?     ِس ل     elçiler=ر 

    anlatan=ي ق صُّونِ     içinizden=ِمْنك مِْ

ل ْيك مِْ     ayetlerimi=آي اتِي    size=ع 

ون ك مِْ ي ْنِذر      ve..sizi..uyaran=و 

    karşılaşacağınıza..dair=ِلق اءِ 

ذ اِ     gününüzle=ي ْوِمك مِْ     bu=ه َٰ

    şahidiz=ش ِهْدن ا    dediler=ق ال وا

    nefsimiz=أ ْنف ِسن اِ     aleyhine=ع ل ىَِٰ

مِ  غ َرتْه  ي اة ِ    onları..aldattı=و      hayatı=اْلح 

    dünya=الدُّْني ا

ش ِهد وا     ve..şahidlik..ettiler=و 

أ ْنف ِسِهمِْ..ىَِٰع ل ِ =kendilerinin    

مِْ     olduklarına=ك ان وا    şüphesiz=أ نَه 

 kâfir=ك افِِرينِ 

Ey insanlar ve 
cinler, size ayet-
lerimi anlatan ve 
bu günle karşı-
laşacağınıza iliş-
kin sizi uyaran 
içinizden pey-
gamberler gel-
medi mi? Onlar 
da «Kendi aley-
himize şahitlik 
ederiz» derler. 
Dünya hayatı 
onları aldattı da 
kâfir olduklarına 
kendi aleyhlerine 
şahitlik ettiler. 

Ey cin ma'âşiri ile 
ins ma'âşiri! içiniz-
den âyetlerimi siz-
lere bildirir ve şu 
günlere mülâki 
olacağınızı haber 
verir peygamberler 
geldi mi? "Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! 
Kendi aleyhimizde 
şehadet ederiz ki, 
geldi" diyecekler. 
Evet, dünya diriliği 
onları aldatmıştı, 
şimdi ise vaktiyle 
kâfir oldukları hak-
kında kendi aleyh-
lerine şehadet edi-
yorlar. 

Ey cinn ve in-
san topluluğu; 
içinizden size 
ayetlerimi an-
latan, bu gü-
nünüzün gelip 
çatmasından 
sizi uyaran 
peygamberler 
gelmedi mi? 
Derler ki; Ey 
Rabbımız, 
kendi hakkı-
mızda şahidiz. 
Dünya hayatı 
onları aldattı 
da gerçek küf-
redenler ol-
duklarına 
kendi aleyhle-
rinde şahidlik 
ettiler. 

(Ve Allah şöyle de-
vam edecek:) Ey 
görünmez (şeytani) 
varlıklar ve (benzer 
zihniyetteki) insan-
lar ile yakınlık için-
de bulunan sizler! 
İçinizden mesajla-
rımı size ileten ve 
bu (Hesap) Günü-
nün geleceği konu-
sunda sizi uyaran 
bir peygamber 
gelmedi mi? Onlar: 
Biz kendi aleyhimi-
ze şahitlik yaparız! 
diyecekler. Zira bu 
dünya hayatı onları 
ayartmıştır: ve böy-
lece onlar, hakikati 
inkar ettiklerine 
dair kendi aleyhle-
rine şahitlik yapa-
caklardır. 

6. 
131 ,, ِلكِ      çünkü=أ نِْ    bu,,böyledir=ذ َٰ

ي ك نِْ,,ل مِْ =değildir     ِبُّك     Rabbin=ر 

ْهِلكِ  ىَِٰالِْ    helak,,edici=م  ق ر  =ülkeleri    

ا    zulüm,,ile=بِظ ْلمِ  أ ْهل ه      halkı=و 

 habersiz,,iken=غ افِل ونِ 

Bu, şunu kanıtlar 
ki, Rabbin, ger-
çeklerden ha-
bersiz olan bir 
kentin halkını 
haksız yere asla 
helâk etmez. 

Hakikati bu, çünkü 
ahâlisi henüz bir 
şeyden haberdar 
edilmemiş gafil sü-
rüleri iken Rabbin 
öyle zulm ile şehir-
leri helâk etmiş 
değil. 

Bu; Rabbının, 
haberleri yok-
ken, kasabalar 
halkını haksız 
yere helak 
edici olmadı-
ğından dola-
yıdır. 

Gerçek şu ki, bir 
toplumun fertleri 
(doğru ile eğrinin 
anlamından) ha-
bersiz olduğu sü-
rece Rabbin o top-
lumu yaptığı yan-
lışlıklardan dolayı 
asla yok etmez: 

6. 
132 .. ِلك ل ِ      her..birinin=و 

اتِ  ج      dereceleri..vardır=د ر 

ع ِمل واِ ..ِمَما =yaptıkları..işlere..göre    

ا م  بُّكِ     değildir=و      Rabbin=ر 

    habersiz=بِغ افِلِ 

ل ِ..ع َما ونِ ي ْعم  =onların..yaptıklarından 

Herkesin, yaptığı 
işlere göre birbi-
rinden farklı de-
recesi vardır. 
Rabbin onların 
yaptıklarından 
habersiz değildir. 

Hayır, şer ne işle-
dilerse ona göre 
her fert için dere-
celer var. Senin 
Rabbin onların iş-
lediklerinden gaf-
lette bulunmuyor.  

Her birinin iş-
lediklerine 
karşılık dere-
celeri vardı. 
Ve Rabbın on-
ların işledikle-
rinden gafil 
değildir. 

zira herkes, ancak 
(kasıtlı) eylemle-
rinden dolayı yargı-
lanacaktır; ve Rab-
bin, onların yaptık-
larından habersiz 
değildir. 

6. 
133 ,, بُّكِ  ر      zengin=اْلغ نِيُِّ    Rabbin=و 

    sahibidir=ذ و
ِةِ      rahmet=الَرْحم 

ي ش أِْ,,إِنِْ =dilerse    ِْي ْذِهْبك م=sizi,,götürür    

ي ْست ْخِلفِْ     yerinize,,getirir=و 

ب ْعِدك مِْ,,ِمنِْ =sizden,,sonra,,da    

ا ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    ا     gibi=ك م 

أ ك مِْ     sizi,,yarattığı=أ ْنش 

يَةِِ,,ِمنِْ ذ ر ِ =soyundan    

ِرينِ     bir,,topluluğun=ق ْومِ   başka=آخ 

Rabbin hiçbir 
şeye muhtaç 
değildir ve mer-
hamet sahibidir. 
O eğer dilerse 
sizi yok edip ar-
kanızdan yerini-
ze istediği baş-
kalarını geçirebi-
lir. Tıpkı sizi 
başka bir kavmin 
soyundan türet-
tiği gibi. 

Senin Rabbin kul-
larından müstağni, 
kullarına rahîm. 
Yoksa dileyince 
sizleri ortadan kal-
dırır, yerinize ar-
kanızdan dilediğini 
getirir. Nasıl ki siz-
leri de başka bir 
kavmin zürriyetin-
den meydana çı-
karmıştı.  

Rabbın müs-
tağni ve rah-
met sahibidir. 
İsterse, sizi 
giderir ve ar-
kanızdan yeri-
nize dilediğini 
getirir. Nitekim 
sizi de başka 
bir kavmin so-
yundan getir-
miştir. 

Ve yalnızca Rab-
bindir Kendi kendi-
ne yeterli, sınırsız 
merhamet sahibi. 
O, dilerse siz(in 
varlığınız)a son ve-
rebilir ve daha son-
ra dilediğini sizin 
yerinize geçirebilir, 
tıpkı sizi başka in-
sanların soyundan 
var ettiği gibi. 

6. 
    muhakkak=إِنَِ.. 134

ا ت وع د ونِ ..م  =size..söylenen..uyarı    

ت ِ  ا    gelecektir=ْل  م      değilsiniz=و 

ْعِجِزينِ     siz=أ ْنت مِْ  onu..engelleyecek=بِم 

Size va´dedilen 
akıbet kesinlikle 
yerine gelecektir. 
Siz onun önüne 
geçemezsiniz. 

Sizlere hem ne 
va'd edildi ise mu-
hakkak başınıza 
gelecek. Sizler 
müstahak olduğu-
nuz âkıbetten kur-
tulacak değilsiniz. 

Muhakkak si-
ze vaad olu-
nan; yerine 
gelecektir. Siz, 
O´nu aciz kı-
lacaklar değil-
siniz. 

Şüphe yok ki size 
vaat edilen o (he-
saplaşma) mutlaka 
gelecektir ve siz 
ondan kaçamaya-
caksınız! 

6. 
    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    de,,ki=ق لِْ,, 135

ل وا     yapacağınızı,,yapın=اْعم 

ك ان تِك مِْ,,ع ل ىَِٰ م  =gücünüz,,yettiğince    

    ben,,de=إِن ِي
    yapıyorum=ع اِمل ِ 

    yakında=ف س ْوفِ 

ونِ  نِْ    bileceksiniz=ت ْعل م      kimin=م 

ل ه ِ,,ت ك ونِ  =olacağını    ِ ع اقِب ة=sonunun    

    şüphesiz=إِنَه ِ    bu,,yurdun=الدَاِرِ 

ي ْفِلحِ ,,لِ  =iflah,,olmazlar    

ونِ   Zalimler=الَظاِلم 

De ki; Ey kav-
mim, tutumunu-
zu devam ettiri-
niz, ben de ken-
di tutumumu de-
vam ettireceğim. 
Dünya yurdunun 
sonunun kimin 
lehinde olacağı-
nı ilerde anlaya-
caksınız. Hiç 
kuşkusuz zalim-
ler kurtuluşa 
eremezler. 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Siz-
ler, bulunduğunuz 
meslek üzerinde 
uğraşın. Ben ima-
nımda kat'iyyen 
sâbitim. Dünya 
evinin sonu han-
gimizin olacağını 
yakında bileceksi-
niz. Şunu iyi dinle-
yin ki zâlimler felâh 
bulmazlar."  

De ki: Ey 
kavmim; eli-
nizden geleni 
yapın, doğru-
su ben de ya-
pacağım. 
Dünya evinin 
sonunun kimin 
olacağını bile-
ceksiniz. Şu-
rası muhakkak 
ki zalimler; fe-
lah bulmazlar. 

De ki: Ey (inanma-
yan) halkım! Gü-
cünüz içinde olan 
her şeyi yapın (ki) 
ben de (Allah yo-
lunda) gayret gös-
tereyim; ve zaman-
la anlayacaksınız 
gelecek kimindir. 
Şüphe yok ki za-
limler asla mutlulu-
ğa erişemeyecek-
ler! 

6. 
ع ل وا.. 136 ج  ِِ    yarattığı=و      Allah’ın=ّلِلَ

أ ِ..ِمَما ْرثِِ..ِمنِ ..ذ ر  اْلح  =ekin(ler)den    

اْْل ْنع امِِ     ve..hayvanlardan=و 

    dediler..ki=ف ق ال وا    pay..ayırdılar=ن ِصيبًا

ذ ا ِِ    bu=ه َٰ     Allah’a=ّلِلَ

ْعِمِهمِْ ذ ا    zanlarınca=بِز  ه َٰ     bu..da=و 

ك ائِن اِ      ortaklarımıza=ِلش ر 

ا ك انِ ..ف م  =ait..olan    

ك ائِِهمِْ     ortaklarına=ِلش ر 

ِ ي ِصلِ ..ف َل  =ulaşmıyor    

اّلَلِِ ..إِل ى =Allah’a    

ا م  ك انِ ..و  =fakat..ait..olan..ise    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

وِ      ulaşıyor=ي ِصلِ     o=ف ه 

ك ائِِهْمِ ..ل ىَِٰإِِ ش ر  =ortaklarına    

    ne..kötü=س اءِ 

ا ونِ ..م  ي ْحك م  =hüküm..veriyorlar 

Onlar Allah´a, 
O´nun yarattığı 
ekinlerden ve 
hayvanlardan 
sınırlı bir pay 
ayırdılar. Asılsız 
saplantıları uya-
rınca «Bu Al-
lah´ın bu da 
O´na koştuğu-
muz ortakların 
payıdır» derler. 
Fakat koştukları 
ortakların payı 
Allah´a geçmez-
ken, Allah´ın pa-
yı bu ortaklara 
geçebiliyor. Ne 
kötü hüküm veri-
yorlar. 

Allah'ın yarattığı 
ekin ile mevâşîden 
(davarlardan) O'na 
bir pay ayırdılar 
da, [zu’mlarınca] 
"Bu Allah'ın, bu da 
O'nun şerikleri 
olan putlarımızın" 
dediler. Şerikleri 
için olanı Allah'ın 
tarafına geçmiyor, 
Allah için olanına 
gelince, o, şerikle-
rin tarafına geçi-
yor. Ettikleri hüküm 
ne kötü bir hüküm!  

Onlar; Allah 
için, O´nun ya-
rattığı ekin ve 
davarlardan 
bir pay ayırdı-
lar ve kendi 
zanlarına gö-
re; bu, Al-
lah´ındır, bu 
da koştuğu-
muz ortakla-
rımızındır, de-
diler. Ortakla-
rına ait olanlar 
Allah´a ula-
şamaz dı da, 
Allah´a ait 
olanlar ortak-
larına giderdi. 
Ne kötüdür 
hükmedegel-
dikleri şeyler. 

Onlar, Allahın ya-
rattığı tarlalar ile 
hayvanların mah-
sullerinden Ona bir 
pay ayırırlar ve Bu 
Allaha aittir! derler; 
yahut (haksız şe-
kilde), Ve bu (da), 
eminiz ki, Allahın 
uluhiyetinde pay 
sahibi olan varlıklar 
içindir! diye iddia 
ederler. Ama zihin-
lerinde Allaha ortak 
saydıkları varlıklar 
için ayırdıkları şey, 
(onları) Allaha ya-
kınlaştırmaz, Allah 
için ayırdıkları da 
(onları ancak) Alla-
hın uluhiyetine or-
tak koştukları o 
varlıklara yakınlaş-
tırır. Gerçekten de 
ne kötüdür onların 
yanılgıları! 

6. 
137 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ     ve,,yine=و 

يَنِ  ثِيرِ ِلكِ     süslü,,gösterdiler=ز  =çoğuna    

Tıpkı bunun gibi, 
bu düzmece or-
taklar çoğu müş-
riklere öz evlatla-

Daha bunun gibi, 
müşriklerden ço-
ğuna, o taptıkları 
şerikler bir taraftan 

Ve böylece 
onların ortak-
ları; ortak ko-
şanlardan bir 

Ve aynı şekilde Al-
laha ortak koştuk-
ları varlıklara veya 
güçlere olan inanç-
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ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müşriklerden    

ِدِهمِْ    öldürmeyi=ق تْلِ      evladlarını=أ ْول 

ه مِْ ك اؤ      ortakları=ش ر 

    hem,,onları,,mahvetsinler=ِلي ْرد وه مِْ

ِلي ْلبِس وا     hem,,de,,karıştırsınlar=و 

ل ْيِهمِْ ْمِ     kendi=ع      dinlerini=ِدين ه 

ل وِْ     Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     eğer=و 

ا ف ع ل وه ِ ,,م  =bunu,,yapamazlardı    

    öyleyse,,onları,,baş,,başa,,bırak=ف ذ ْره مِْ

ا م  ونِ ,,و  ي ْفت ر  =uydurduklarıyla 

rını öldürmeyi 
çekici göstermiş-
lerdir ki, böylece 
hem fıtratlarını 
yozlaştırsınlar ve 
hem de dinlerini 
bozsunlar. Eğer 
Allah dileseydi 
bunu yapamaz-
lardı. O halde 
onları asılsız uy-
durmaları ile 
başbaşa bırak. 

kendilerini helâke 
düşürmek, diğer 
taraftan dinlerini 
içinden çıkılmaz 
hale getirmek için 
çocuklarını öldür-
meyi iyi bir şey ola-
rak gösterdiler. Al-
lah dileseydi bunu 
yapmazlardı, sen 
onları uydurdukları 
hurâfât ile birlikte 
kendi hallerine bı-
rak. 

çoğunu helake 
sürüklemek, 
dinlerini kar-
makarışık et-
mek için; ço-
cuklarını öl-
dürmelerini 
hoş göster-
miştir. Şayet 
Allah, dilemiş 
olsaydı; bunu 
yapamazlardı. 
Artık sen, on-
ları uydurduk-
ları o yalanları 
ile başbaşa bı-
rak. 

ları, Allahtan başka 
şeylere ilahlık ya-
kıştıranların çoğu-
na çocuklarını öl-
dürmelerini (bile) 
güzel gösterir ve 
böylece onları yok 
olmaya ve inançla-
rında şaşkınlığa 
götürür. Ama yine 
de Allah dileme-
seydi bütün bunları 
yapmazlardı: o 
halde onlardan ve 
onların bütün mes-
netsiz hayallerin-
den uzak dur! 

6. 
ق ال وا.. 138 ِذهِِ    dediler..ki=و      bunlar=ه َٰ

    hayvanlar=أ ْنع امِ 

ْرثِ  ح      ve..ekinlerdir=و 

    dokunulmaz=ِحْجرِ 

اي ِ..لِ  ه  ْطع م  =yiyemez    َِإِل=başkası    

نِْ ن ش اءِ ..م  =bizim..dilediğimizden    

ْعِمِهمِْ     zanlarınca=بِز 

أ ْنع امِ      ve..hayvanlar=و 

تِْ م  ر ِ     yasaklanmış=ح 

ه ا     sırtı(na..binilmesi)=ظ ه ور 

أ ْنع امِ      ve..hayvanlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْذك ر  =anılmayan    ِْمِ اس =adını    

ا    Allah’ın=اّلَلِِ ل ْيه      üzerlerine=ع 

اءًِ     iftira..ederek=اْفتِر 

ل ْيِهِ      O’na..(Allah’a)=ع 

ي ْجِزيِهمِْ     onları..cezalandıracaktır=س 

ا     nedeniyle=بِم 

ونِ ..ك ان وا ي ْفت ر  =iftiralara..etmeleri 

Onlar saçma 
inançları uyarın-
ca ´Bu hayvanlar 
ve ekinler doku-
nulmazdır. Bizim 
istediklerimizden 
başka hiç kimse 
onları yiyemez, 
bunlar da sırtla-
rına yük vurul-
ması ve binilme-
si yasak hayvan-
lardır´, dediler. 
Bazı hayvanları 
keserken de Al-
lah´ın adını an-
mazlar, bunu 
yaparken 
´Allah´ın emri 
böyledir´ diye 
O´na iftira eder-
ler. Allah onları 
yaptıkları bu ifti-
ralardan ötürü 
cezalandıracak-
tır. 

Bundan başka 
[zu'mlarınca] "Şun-
lar haram olan 
mevâşî (davar) ile 
ekin, dilediğimiz-
den mâadâsı onla-
rı yiyemez. Şunlar 
da sırtları haram 
olan mevâşî (da-
var)" dediler. Diğer 
birtakım mevâşîyi 
ise boğazlarken Al-
lah'ın ismini anmı-
yorlar da Allah'a if-
tira ile "Böyle em-
reyledi" diyorlar. 
Ettikleri iftiraya 
karşılık Allah onla-
rın cezasını vere-
cek.  

Onlar kendi 
zanlarınca; bu 
davarlar, bu 
ekinler ha-
ramdır, onları 
diledimizden 
başkası yiye-
mez. Bir takım 
hayvanların 
sırtları haram-
dır, dediler. Bir 
kısım hayvan-
ların üzerine 
de O´na karşı 
iftira ederek; 
Allah´ın adını 
anmazlar. Al-
lah; yapmakta 
oldukları iftira-
ları yüzünden 
onları ceza-
landıracaktır. 

Onlar, (haksız) bir 
iddia ile, Şu hay-
vanlar ve tarla 
mahsulleri kutsal-
dır; bizim izin ver-
diklerimiz dışında 
hiç kimse onlardan 
yiyemez! derler ve 
bazı tür hayvanla-
rın sırtına yük vu-
rulmasının yasak 
(olduğunu ilan 
eder)ler; öyle hay-
vanlar var ki onlar 
üzerinde Allahın 
ismini telaffuz et-
mezler; (ve bu 
adetlerin kaynağı-
nı) haksız yere 
Ona isnat ederler. 
(Ama) Allah, onları 
bütün bu mesnet-
siz hayallerinden 
dolayı cezalandıra-
caktır. 

6. 
ق ال وا,, 139 ا    dediler,,ki=و      olanlar=م 

ب ط ونِِ,,فِي =karınlarında    ِِِذه     bu=ه َٰ

ة ِ    hayvanların=اْْل ْنع امِِ اِلص      yalnız=خ 

    erkeklerimize,,aittir=ِلذ ك وِرن ا

َرمِ  ح  م      ve,,haramdır=و 

اِجن اِ ,,ع ل ىَِٰ أ ْزو  =kadınlarımıza    

إِنِْ ْيت ةًِ    doğarsa=ي ك نِْ    eğer=و      ölü=م 

مِْ     onda=فِيهِِ    o,,zaman,,hepsi=ف ه 

ك اء ِ      ortaktır=ش ر 

يِهمِْس ي ْجزِِ =cezalarını,,verecektir    

ْمِ  ْصف ه      bu,,nitelendirmelerinin=و 

    çünkü,,O=إِنَه ِ

ِكيمِ      hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

ِليمِ   bilendir=ع 

Yine onlar ´Bu 
hayvanların ka-
rınlarındaki yav-
rular sadece er-
keklerimize aittir, 
kadınlarımıza ise 
yasaktır. Eğer 
hayvanın yavru-
su ölü doğarsa 
her ikisi de O´na 
ortak olur, dedi-
ler. Allah bu ya-
kıştırmalarının 
cezasını vere-
cektir. Hiç kuş-
kusuz Allah hik-
met sahibidir ve 
her şeyi bilir. 

Bir de "Şu 
mevâşînin karınla-
rındaki yavrular sırf 
erkeklerimize 
helâl, kadınlarımı-
za ise haram. Şa-
yet ölü doğarsa o 
zaman onda hepsi 
ortak olur" dediler. 
Yalanlarını Allah'a 
isnad etmelerinin 
cezasını Allah 
kendilerine çekti-
recek. O'nun hik-
metine had, ilmine 
pâyân olmadığına 
söz yok. 

Bir de dediler 
ki: Şu davarla-
rın karınların-
da bulunanlar, 
yalnız erkekle-
rimiz içindir, 
kadınlarımıza 
haram kılın-
mıştır. Ölü 
doğacak olur-
sa; hepsi ona 
ortaktırlar. Al-
lah, onların bu 
vasıflandırma-
larının cezası-
nı verecektir. 
Muhakkak ki 
O; Hakim´dir, 
Alim´dir. 

Ve onlar, Şu hay-
vanların karnında 
olan her şey bizim 
erkeklerimize tah-
sis edilmiş, kadın-
larımıza ise yasak-
lanmıştır: ama eğer 
ölü doğarsa o za-
man her iki taraf da 
ondan paylarını 
alabilir derler. (Al-
lah,) onları (Kendi-
sine haksız yere) 
isnat ettiklerinden 
dolayı cezalandıra-
caktır: Unutmayın 
ki O, hikmet sahi-
bidir, her şeyi bi-
lendir. 

6. 
ِسرِ     muhakkak=ق دِْ.. 140     ziyana..uğrarlar=خ 

ق ت ل وا..الَِذينِ  =öldürenler    

د ه مِْ     çocuklarını=أ ْول 

    beyinsizce=س ف ًها

ِعْلمِ ..بِغ ْيرِِ =bilgisizlik..yüzünden    

وا َرم  ح      ve..haram..kılanlar=و 

ا زِ ..م  مِ ر  ق ه  =kendilerine..verdiği..rızkı    

اءًِ    Allah’ın=اّلَل ِ     iftira..ederek=اْفتِر 

اّلَلِِ ..ع ل ى =Allah’a    ِْق د=muhakkak    

لُّوا     sapmışlardır=ض 

ا م  ْهت ِدينِ ..ك ان وا..و  م  =yola..gelici..de..de

ğillerdir 

Hiçbir bilgiye da-
yanmaksızın, 
aptalca evlatla-
rını öldürenler ve 
Allah´a iftira ata-
rak O´nun verdi-
ği rızıkları kendi-
lerine yasakla-
yanlar, gerçek-
ten hüsrana uğ-
ramışlardır. On-
lar kesinlikle sa-
pıtmışlardır, doğ-
ru yola gelecek-
leri yoktur. 

O kimselerin hüs-
rana düştükleri 
muhakkak ki, dü-
şüncesizlikleri yü-
zünden bilmezler 
de (bildikleri bir 
şey olmaksızın) 
çocuklarını öldü-
rürler. Sonra Al-
lah'ın kendilerini 
merzûk buyurduğu 
nimetleri, Allah'a 
iftira ile tahrim 
ederler. Bunların 
dalâl içinde kaldık-
ları, doğru yola çı-
kamadıkları âşikâr.  

Bilgisizlikleri 
yüzünden; ço-
cuklarını be-
yinsizce öldü-
renler ve Al-
lah´ın kendile-
rine verdiği 
rızkı Allah´a if-
tira ederek ha-
ram sayanlar; 
gerçekten 
hüsrana uğ-
ramuşlardır. 
Onlar; şüphe-
siz sapıtmış-
lardır. Zaten 
hidayete eren-
lerden olma-
mışlardı. 

Gerçekten ziyana 
uğrayanlar o kim-
selerdir ki dar kafa-
lı cahillikleriyle ço-
cuklarını öldürürler, 
Allahın onlara rızk 
olarak sağladığı 
şeyleri yasaklarlar 
ve (bu tür yasakları 
da) haksız yere Al-
laha yakıştırırlar: 
Onlar sapkınlığa 
düşmüşler ve doğ-
ru yolu bulamamış-
lardır. 

6. 
141 ,, ه وِ  أ ْنش أ ِ,,الَِذي    O’dur=و  =yaratan    

نَاتِ      bahçeleri=ج 

وش اتِ  ْعر      çardaklı=م 

ْيرِ  غ  وش اتِ ,,و  ْعر  م  =ve,,çardaksız    

النَْخلِ      ve,,hurma(ları)=و 

الَزْرعِ      ve,,ekin(ler)i=و 

ْخت ِلفًا     ürünleri=أ ك ل ه ِ    çeşit,,çeşit=م 

الَزْيت ونِ      ve,,zeytinleri=و 

َمانِ  الرُّ     ve,,narları=و 

ت ش ابًِها     birbirine,,benzer=م 

ْيرِ  غ  ت ش ابِه ِ ,,و  م  =ve,,benzemez,,biçimde    

ِرهِِ,,ِمنِْ    yiyin=ك ل وا ث م  =meyvasından    

رِ     zaman=إِذ ا     meyva,,verdiği=أ ثْم 

آت وا     ve,,verin=و 

قَه ِ     günü=ي ْومِ     hakkını,,(sadakasını)=ح 

اِدِهِ  ص      hasat=ح 

لِ  ت ْسِرف واِ ,,و  =fakat,,israf,,etmeyin    

ي ِحبُِّ,,لِ     çünkü,,O=إِنَه ِ =sevmez    

ْسِرفِينِ   israf,,edenleri=اْلم 

O ki, çardaklı ve 
çardaksız bah-
çeleri, ürünleri 
değişik hurmala-
rı ve ekinleri, 
yaprakları ben-
zer ve meyvaları 
benzemez zeytin 
ve nar ağaçlarını 
yarattı. Bu ağaç-
lar ürün verdikle-
rinde meyvala-
rından yiyiniz ve 
hasat günü hak-
larını veriniz, fa-
kat israf etmeyi-
niz, çünkü Allah 
israf edenleri 
sevmez. 

Dalları yukarıya 
kalkmış asmaları, 
yerlere uzanmış 
bağları, meyvaları 
başka başka hur-
malarla ekinleri, 
birbirine benzeyen, 
benzemeyen zey-
tinle narı vücuda 
getiren hep O'dur. 
Mahsul bağladıkla-
rı zaman herbirinin 
mahsülünden ye-
yin ve biçeceğiniz, 
devşireceğiniz gün 
hakkını verin. Bu-
nunla beraber 
vermekte israfa 
varmayın ki israfa 
varanlardan O 
hoşnut olmaz. 

Çardaklı ve 
çardaksız 
bağları, tatları 
değişik ekin 
ve hrumaları, 
zeytin ve narı, 
birbirine ben-
zer ve ben-
zemez şekilde 
yaratıp yetiş-
tirmiş olan 
O´dur. Her biri 
mahsul verdiği 
zaman, mah-
sulünden ye-
yin, hasad 
edildiği gün 
de, hakkını 
verin ve israf 
etmeyin. Çün-
kü O; israf 
edenleri sev-
mez. 

Zira Odur (hem) 
ekilip biçilen ve 
(hem de) kendi ba-
şına yetişen bah-
çeleri (var eden) , 
hurma ağaçlarını, 
çeşit çeşit mahsul-
ler veren tarlaları, 
zeytin ağacını ve 
narı meydana geti-
ren: (hepsi) birbiri-
ne benzer ve hepsi 
birbirinden çok 
farklıdır! Olgunlaş-
tığında onların 
meyvelerinden yi-
yin ve (yoksullara) 
mahsulün toplan-
dığı gün haklarını 
verin. Ve (Allahın 
nimetlerini) israf 
etmeyin: kuşkusuz 
O müsrifleri sev-
mez! 

6. 
142 .. ِمنِ  ْنع امِِاْْل ِ..و  =hayvanlardan..da    

ول ةًِ م      kimi..yük..taşır=ح 

ف ْرًشاِ      kiminin..tüyünden..sergi..yapılır=و 

Kimi yük taşıyan 
ve kiminin yü-
nünden yaygı 
yapılan hayvan-
ları yaratan da 
O´dur. Allah´ın 

Sonra mevâşî ara-
sından hem yükle-
necekleri, hem se-
rilecekleri vücuda 
getiren de O'dur. 
Allah'ın sizleri 

Hayvanları da 
yük taşıyacak 
ve kesim hay-
vanı olarak 
yaratan O´dur. 
Allah´ın size 

Yük taşımaya 
mahsus olan ve et-
leri için beslenen 
hayvanlardan, Al-
lahın size rızık ola-
rak verdiklerini yi-
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    yiyin=ك ل وا

ق ك مِ ..ِمَما ز  ر  =size..verdiği..rızıktan    

لِ     Allah’ın=اّلَل ِ ت تَبِع وا..و  =izlemeyin    

اتِِ ط و      adımlarını=خ 

    zira..o=إِنَه ِ    şeytanın=الَشْيط اِنِ 

    bir..düşmandır=ع د وِ     sizin..için=ل ك مِْ

بِينِ   apaçık=م 

size verdiği rızık-
lardan yiyiniz ve 
şeytanın izinden 
gitmeyiniz. Çün-
kü o sizin açık 
düşmanınızdır. 

merzûk buyurduğu 
nimetlerden yeyin, 
şeytanın adımları 
arkasından yürü-
meyin ki onun siz-
lere açıktan açığa 
hasım olduğunda 
hiç şüphe yok. 

verdiği rızıktan 
yeyin. Şeyta-
nın izlerinden 
gitmeyin. 
Çünkü o, sizin 
apaçık bir 
düşmanınız-
dır. 

yin ve Şeytanın 
izinden gitmeyin: 
unutmayın, o sizin 
apaçık düşmanı-
nızdır! 

6. 
انِي ة ِ,, 143 اج ِ     sekiz=ث م      çift=أ ْزو 

الَضأْنِِ,,ِمنِ  =koyundan    ِِاثْن ْين=iki    

ِمنِ  ْعزِِ,,و  اْلم  =keçiden     ِاثْن ْيِن=iki    

ْينِِ    de,,ki=ق لِْ     iki,,erkeği,,mi=آلذَك ر 

َرمِ      yoksa=أ مِِ    haram,,etti=ح 

    yoksa=أ َما    iki,,dişiyi,,mi=اْْل ْنث ي ْينِِ

ل تِْ     bulunan(yavru)ları,,mı=اْشت م 

ل ْيهِِ امِ ,,ع  أ ْرح  =rahimlerinde    

    iki,,dişinin=اْْل ْنث ي ْيِنِ 

    bana,,haber,,verin=ن ب ِئ ونِي

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    bilgi,,ile=بِِعْلمِ 

اِدقِينِ   doğru=ص 

(Erkekli dişili ol-
mak üzere) sekiz 
baş olan bu 
hayvanların ikisi 
koyun, ikisi keçi-
dir. De ki; «Allah 
bu hayvanların 
erkeklerini mi, 
dişilerini mi, yok-
sa dişilerin ra-
himlerinin içerdi-
ği yavruları mı 
haram kıldı? 
Eğer doğru söy-
lüyorsanız, bana 
bilimsel bir açık-
lama yapınız?» 

Sekiz sınıf vücuda 
getirmişti: İkisi ko-
yundan, ikisi de 
keçiden. Onlara de 
ki: "Bunlardan her 
ikisinin erkeklerini 
mi haram kıldı, ya-
hut dişilerini mi? 
Yahut dişilerinin 
rahimleri erkek, di-
şi her neyi ihâta 
etmekte (ihtiva et-
mekte) ise onu 
mu? Eğer dava-
nızda sâdıksanız 
(haklı iseniz) bana 
belli bir şey haber 
verin."  

Sekiz çift; ko-
yundan iki, 
keçiden iki. De 
ki: İki erkeği 
mi, iki dişiyi mi 
veya iki dişinin 
rahimlerinde 
bulunanları mı 
haram kıldı? 
Eğer sadıklar-
dan iseniz; 
bana bilgiye 
dayanarak 
haber verin. 

(Ona uyanlar iddia 
ederler ki bazı hal-
lerde) her iki cins-
ten dört çeşit hay-
van (insana yasak-
tır): iki cins koyun 
ve keçiden her biri. 
(Onlara) sor: Onun 
yasakladığı, iki er-
kek mi, yoksa iki 
dişi mi, yahut iki di-
şinin rahminde ta-
şıdıkları mı? Bu 
konuda ne biliyor-
sanız bana söyle-
yin, eğer söylediği-
nizde haklı iseniz! 

6. 
144 .. ِمنِ  بِلِِ..و  اْْلِ =ve..deveden    ِِاثْن ْين=iki    

ِمنِ  اْلب ق رِِ..و  =sığırdan     ِاثْن ْيِن=iki    

ْينِِ    de..ki=ق لِْ     iki..erkeği..mi=آلذَك ر 

َرمِ      yoksa=أ مِِ    haram..etti=ح 

    yoksa=أ َما    iki..dişiyi..mi=اْْل ْنث ي ْينِِ

ل تِْ     bulunan(yavru)ları..mı=اْشت م 

ل ْيهِِ امِ ..ع  أ ْرح  =Rahimlerinde    

    yoksa=أ مِْ    iki..dişinin=اْْل ْنث ي ْيِنِ 

د اءِ     oldunuz=ك ْنت مِْ     şahidler..mi=ش ه 

َصاك مِ     zaman=إِذِْ     size..vasiyet..ettiği=و 

ذ اِ     Allah’ın=اّلَل ِ     böyle=بِه َٰ

نِْ     daha..zalim=أ ْظل مِ     kim..olabilir=ف م 

ىَِٰ..ِمَمنِِ اْفت ر  =uydurandan    

    yalan=ك ِذبًا    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ع ل ى

    saptırmak..için=ِلي ِضلَِ

ِعْلم ِ ..بِغ ْيرِِ    insanları=النَاسِ  =bilmeden    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ي ْهِدي..لِ  =doğru..yola..iletmez    

 zalim=الَظاِلِمينِ     topluluğu=اْلق ْومِ 

Geride kalanla-
rın ikisi deve, iki-
si sığırdır. De ki; 
«Allah bunların 
erkeklerini mi, 
dişilerini mi, yok-
sa dişilerin ra-
himlerinin içerdi-
ği yavruları mı 
haram kıldı? 
Yoksa Allah´ın 
size bu direktifi 
verdiğinin somut 
tanıkları mısı-
nız? Körü körü-
ne insanları yol-
dan çıkarmak 
amacı ile Allah´a 
iftira eden, Allah 
adına yalan uy-
duran kimseden 
daha zalim kim 
olabilir? Hiç kuş-
kusuz Allah za-
limleri doğru yola 
iletmez.» 

Diğer ikisini deve 
cinsinden, ikisini 
de sığır cinsinden 
vücuda getirdi. On-
lara de ki: "Bunlar-
dan her ikisinin er-
keklerini mi haram 
kıldı, yahut dişileri-
ni mi? Yahut dişile-
rinin rahimleri er-
kek dişi her neyi 
ihâta (ihtiva) et-
mekte ise onu mu? 
Hem Allah bu 
tahrîmi sizlere emir 
buyururken hazır 
mı bulunuyordu-
nuz? Böyle bildiği 
bir şey olmaksızın 
sırf insanları dalâl 
için uydurduğu ya-
lanı Allah'a isnat 
eyleyen kimseden 
daha zâlimi kim 
olabilir? Allah ise 
zulmeden insanları 
hiçbir zaman doğru 
yola çıkarmaz. 

Deveden de 
iki, sığırdan da 
iki. De ki: İki 
erkeği mi, iki 
dişiyi mi veya 
iki dişinin ra-
himlerinde bu-
lunanı mı ha-
ram kıldı? 
Yoksa Allah; 
size bunları 
buyururken, 
siz orada mı 
idiniz? İnsan-
ları bilgisizce 
saptırmak için 
Allah´a karşı 
yalan uydu-
ranlardan da-
ha zalim kim-
dir? Muhakkak 
ki Allah; zalim-
ler güruhunu 
hidayete er-
dirmez. 

Onlar, her iki cins 
deveyi ve büyük-
baş hayvanı (da 
aynı şekilde haram 
sayarlar). (Kendile-
rine) sor: O neyi 
yasakladı? İki er-
keği mi, yoksa iki 
dişiyi mi, yahut iki 
dişinin rahminde 
taşıdığını mı? Yok-
sa Allah (bütün) 
bunları yasaklar-
ken siz şahit miy-
diniz? Hiçbir (ger-
çek) bilgiye da-
yanmadan kendi 
uydurduğu yalanla-
rı Allaha isnat 
eden, böylece in-
sanları saptırandan 
daha hain kim ola-
bilir? Unutmayın ki 
Allah, (böyle) zalim 
bir halka doğru yo-
lu göstermez. 

6. 
أ ِجد ِ,,لِ     de,,ki=ق لِْ,, 145 =bulamıyorum    

ا,,فِي وِحيِ ,,م 
أ  =vahyolunanda    

    bana=إِل يَِ

َرًما ح  ع ل ىَِٰ,,م  =haram,,edilmiş,,bir,,şey    

ه ِ    yemek=ط اِعمِ      yiyen,,kimseye=ي ْطع م 

ي ك ونِ ,,أ نِْ    ancak,,hariç=إِلَِ =olması    

ْيت ةًِ     kan=د ًما    yahut=أ وِْ    leş=م 

ْسف وًحا     yahut=أ وِْ    akıtılmış=م 

-=ف إِنَه ِ    domuz=ِخْنِزيرِ     eti=ل ْحمِ 

ki,,şüphesiz     ِِرْجس=pistir-    ِْأ و=ya,,da    

    boğazlanmış=أ ِهلَِ    bir,,fısk=فِْسقًا

بِِهِ ,,اّلَلِِ    başkası,,adına=ِلغ ْيرِِ =Allah’tan    

نِِ     ama,,kim=ف م 

    çaresiz,,kalırsa=اْضط رَِ

ْيرِ  ب اغ ِ,,غ  =saldırmaksızın    

لِ  ع ادِ ,,و  =ve,,sınırı,,aşmaksızın,,(yiyebilir)    

بَكِ     çünkü=ف إِنَِ     Rabbin=ر 

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

De ki: “Bana 
vahyolunanda, 
ölü, akıtılmış 
kan, domuz eti –
ki pistir- ve yol-
dan çıkararak Al-
lah’dan başkası 
adına kesilen 
hayvandan gay-
risini yemenin 
haram olduğuna 
dair bir emir bu-
lamıyorum; fakat 
darda kalan 
başkasının pa-
yına el uzatma-
mak ve zaruret 
miktarını aşma-
mak üzere bun-
lardan da yiyebi-
lir.” Şüphesiz ki 
Rabb’in , Ga-
fur’dur, Ra-
him’dir. 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Bana vahyedilen-
ler içinde bu haram 
dediğinizi yiyenler 
için, ölmüş hayvan 
etinden yahut aka-
bilir kandan, yahut 
hınzır etinden -ki o 
şüphesiz murdar-
dır- yahut boğaz-
lanırken Allah'tan 
başkasının ismi 
anılmış fısk-ı sarîh-
ten başka haram 
olanını görmüyo-
rum. Bununla be-
raber kim çaresiz 
kalırsa diğer çare-
sizlerin hakkına te-
cavüz etmediği ve 
zaruret miktarını 
aşmadığı halde 
şüphe yok ki Rab-
binin gufranına 
had, rahmetine 
pâyân yok." 

De ki: Bana 
vahyolunanlar 
arasında; ha-
ram dedikleri-
nizi yiyecek 
kişiye murdar 
oldukları için; 
ölüden, dökü-
len kandan, 
domuz etin-
den -ki pistirve 
Allah´tan baş-
kasının adına 
kesildişğinden 
dolayı fısk 
olandan başka 
haram olan bir 
şey bulamıyo-
rum. İsteme-
mek ve haddi 
aşmamak 
üzere, kim de 
bunlardan 
yemeye mec-
bur kalırsa; 
muhakkak ki 
Rabbın, Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

De ki (ey Peygam-
ber): Bana vahye-
dilenlerde leş veya 
akan kan veya iğ-
renç bir şey olan 
domuz eti, veya 
üzerinde Allahtan 
başka bir ismin 
anıldığı günahkar-
ca bir kurban dı-
şında yenmesi ya-
sak olan hiçbir şey 
görmüyorum. Ama 
kişi zaruret için-
deyse aç gözlüce 
saldırmadan ve za-
ruri ihtiyacını da 
aşmadan (yemiş) 
ise (bilin ki) Rabbi-
niz çok bağışlayı-
cıdır, rahmet kay-
nağıdır. 

6. 
146 .. ع ل ى ه اد وا..الَِذينِ ..و  =Yahudilere    

َرْمن ا     bütün=ك لَِ    haram..ettik=ح 

ظ ف ر ِ ..ِذي =tırnaklı(hayvan)ları    

ِمنِ  اْلب ق رِِ..و  =sığırın    

اْلغ ن مِِ     ve..koyunun..da=و 

َرْمن ا ل ْيِهمِْ    haram..kıldık=ح      onlara=ع 

ا ه م  وم      hariç=إِلَِ    yağlarını=ش ح 

ا ل تِْ..م  م  ح  =taşıdıkları    

ا ه م      yahut=أ وِِ    sırtlarının=ظ ه ور 

اي ا و      ya..da=أ وِْ    bağırsaklarının=اْلح 

ا طِ اْخت ل ِ..م  =karışanlar     ِ بِع ْظم=kemiğe    

ِلكِ      böylece=ذ َٰ

ْين اه مِْ ز      onları..cezalandırdık=ج 

    aşırılıkları..yüzünden=بِب ْغيِِهْمِ 

إِنَا     biz..elbette=و 

اِدق ونِ   doğru..söyleyenleriz=ل ص 

Yahudilere bü-
tün tek tırnaklı 
hayvanları ya-
sakladık. Onlara 
sığırların ve ko-
yunların sırt, ba-
ğırsak ve kemik 
yağları dışında 
kalan içyağlarını 
da haram kıldık. 
Allah´ın ölçüleri-
ni çiğnedikleri 
için onları bu şe-
kilde cezalandır-
dık. Söyledikle-
rimiz kesinlikle 
doğrudur. 

Yahudi bulunanla-
ra ise tırnaklı hay-
vanâtın hepsini ha-
ram kıldık. Sığırla 
koyunun da -
sırtlarıyla bağırsak-
ları üzerindekinden 
bir de (...sırtlarıyla 
bağırsakları üze-
rindekinden, yahut) 
kemikle ihtilât eden 
kuyruk kısmından 
mâadâ- bütün yağ-
larını haram kıldık, 
işte bu bir ceza ki 
zulümlerine karşı-
lık olmak üzere 
kendilerine verdik. 
Bizler şüphesiz 
hem va’dimizde, 
hem nehiylerimiz-
de sâdıklarız. 

Yahudi olanla-
ra da bütün 
tırnaklıları ha-
ram kıldık. Sı-
ğır ve koyu-
nun iç yağları-
nı da üzerleri-
ne haram kıl-
dık. Bunlardan 
sırtlarına ve 
bağırsaklarına 
yapışan ve 
kemiğe karı-
şan müstes-
nadır. Biz, on-
ları zulümle-
rinden dolayı 
cezaya çarp-
tırdık. Biz, el-
bette sadıkla-
rızdır. 

Biz (yalnızca) ya-
hudi itikadını be-
nimseyenlere bü-
tün tırnaklı hayvan-
ları yasakladık; ve 
onlara koyun ve 
ineğin iç yağlarını 
da yasakladık, 
(hayvanların) sırt 
tarafındaki veya 
bağırsaklarındaki 
yağlar ile kemiğin 
içindekiler hariç: 
böylece işledikleri 
zulümler yüzünden 
onları cezalandır-
dık; zira, unutma-
yın, Biz sözümüz-
de dururuz! 

6. 
    seni,,yalanladılarsa=ك ذَب وكِ     eğer=ف إِنِْ,, 147

بُّك مِْرِ     de,,ki=ف ق لِْ =Rabbiniz    

Eğer onlar seni 
yalanlarlarsa de 
ki; «Rabbim, 
yaygın rahmet 
sahibidir. Ama 

Yâ Muhammed, 
seni yalancı çıkarı-
yorlarsa onlara de 
ki: "Rabbiniz bit-
mez tükenmez 

Seni yalanlar-
larsa; de ki: 
Rabbımız ge-
niş rahmet 
sahibidir. 

Ve eğer senin ya-
lan söylediğini id-
dia ederlerse onla-
ra de ki: Rabbinizin 
rahmeti sonsuzdur; 
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ةِ     sahibidir=ذ و ْحم      rahmet=ر 

اِسع ةِ      bol=و 

لِ  دُِّ,,و  ي ر  =fakat,,geri,,çevrilmez    

    O’nun,,azabı=ب أْس ه ِ

اْلق ْومِِ,,ع نِِ =toplumdan    

ْجِرِمينِ   suçlu=اْلم 

O´nun gü-
nahkârlara yöne-
lik azabını hiç 
kimse geri sa-
vamaz.» 

rahmete sahip ol-
makla beraber, 
azabı da isyan 
eden kavmin üze-
rine inmekten me-
nedilemez." 

O´nun gücü 
günahkarlar 
güruhundan 
döndürüle-
mez. 

ama günaha bat-
mış insanları ceza-
landırması da ka-
çınılmazdır. 

6. 
148 .. ق ولِ س ي ِ =diyecekler..ki    

ك وا..الَِذينِ  أ ْشر  =ortak..koşanlar    

ش اءِ ..ل وِْ =isteseydi    ِ اّلَل=Allah    

ا ْكن ا..م  أ ْشر  =biz..ortak..koşmazdık    

لِ  ن ا..و  آب اؤ  =babalarımız..da    

لِ  َرْمن ا..و  ح  =haram..yapmazdık    

ش ْيء ِ ..ِمنِْ =hiçbir..şeyi..de    

ِلكِ      öyle..(demişlerdi)=ك ذ َٰ

    yalanlayanlar..da=ك ذَبِ 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..önce    

تَىَِٰ     tadmışlardı=ذ اق وا    nihayet=ح 

ن اِ      de..ki=ق لِْ    azabımızı=ب أْس 

    yanınızda=ِعْند ك مِْ    ?var..mı=ه لِْ

ِعْلمِ ..ِمنِْ =bir..bilgi    

وه ِ     çıka(rıp..gösterece)ğiniz=ف ت ْخِرج 

ت تَبِع ونِ ..إِنِْ    bize=ل ن اِ  =siz..uyuyorsunuz    

    zanna=الَظنَِ    sadece=إِلَِ

إِنِْ أ ْنت مِْ..و  =ve..siz    َِإِل=sadece    

ص ونِ   saçmalıyorsunuz=ت ْخر 

Müşrikler diye-
cekler ki; «Eğer 
Allah dileseydi, 
ne biz ve atala-
rımız O´na ortak 
koşar ve ne de 
bu şeyi yasak-
lardık.» Onlar-
dan öncekilerde 
bu şekilde pey-
gamberlerini ya-
lanladılar da 
azabımızın acı-
sını tattılar. On-
lara de ki; 
«Önümüze ko-
yacağınız bir bil-
diğiniz var mı? 
Siz sadece sa-
nının, yakıştır-
maların peşin-
den gidiyorsu-
nuz, sırf tahmin-
lere dayanıyor-
sunuz.» 

Şirke sapmış olan-
lar "Allah dileseydi 
ne kendimiz müş-
rik olurduk, ne ata-
larımız olurlardı, 
ne de bir şeyi ha-
ram kılardık" diye-
cekler. Bunlardan 
evvelkiler de pey-
gamberlerini böyle 
yalancı çıkarıp ni-
hayet azâbımızı 
tattılar. Yâ Mu-
hammed, onlara 
şöyle de: “İlim de-
necek bir şeyiniz 
var mı ki hüccet 
olarak bizlere gös-
terebilesiniz? Siz-
ler zandan başka 
bir şeye uymuyor-
sunuz. Sizler yalan 
söylemekten baş-
ka bir iş görmüyor-
sunuz." 

Şirk koşanlar 
diyecekler ki: 
Eğer Allah di-
leseydi; biz 
de, atalarımız 
da şirk koş-
mazdık. Hiçbir 
şeyi haram da 
kılmazdık. On-
lardan önceki-
ler de, Bizim 
gücümüzü ta-
dana kadar 
böyle dediler. 
De ki: Bize 
karşı yanınız-
da ortaya ko-
yabileceğiniz 
bir bilgi var 
mı? Siz, an-
cak zanna 
uyuyorsunuz 
ve siz, sadece 
yalanlar atı-
yorsunuz. 

Allahtan başka 
şeylere ilahlık ya-
kıştırmaya şart-
lanmış olanlar, 
Eğer Allah dilesey-
di Ondan başkası-
na ilahlık yakıştır-
mazdık; atalarımız 
da (öyle yapmaz-
dı); ve (Onun izin 
verdiği) hiçbir şeyi 
de yasaklamazdık 
derler. Onlardan 
öce yaşamış olan-
lar da böyle yapa-
rak hakikati yalan-
ladılar, ta ki aza-
bımızı tadıncaya 
kadar! De ki: Bize 
sunabileceğiniz 
(kesin) herhangi bir 
bilgiye sahip misi-
niz? Siz sadece 
(başka insanların) 
zanlarına uyuyor-
sunuz ve kendiniz 
tahminde bulun-
maktan başka bir 
şey yapmıyorsu-
nuz. 
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َجة ِ ِ    delil=اْلح 
    üstün=اْلب اِلغ ة  

    dileseydi=ش اءِ     eğer=ف ل وِْ

د اك مِْ     elbette,,doğru,,yola,,iletirdi=ل ه 

ِعينِ   hepinizi=أ ْجم 

De ki; «Yetkin 
delil, Allah´ın te-
kelindedir. Eğer 
O dileseydi, he-
pinizi doğru yola 
iletirdi.» 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Reddedilemez 
hüccet ancak Al-
lah'ın. O dileseydi 
hepinizi birden 
doğru yola çıkarır-
dı." 

De ki: Üstün 
ve mükemmel 
hüccet Al-
lah´ındır. Eğer 
O, dileseydi 
hepinizi birden 
hidayete ka-
vuştururdu. 

De ki: Öyleyse (bi-
lin ki) yalnız Allah 
katındadır (her ha-
kikatin) kesin delili; 
O dileseydi tümü-
nüzü doğru yola 
yöneltirdi. 

6. 
ل مَِ    de..ki=ق لِْ.. 150     haydi..getirin=ه 

ك مِ  د اء      tanrılarınızı=ش ه 

د ون أ نَِ..الَِذينِ  أ نَِي ْشه  =şahidlik..edecek    

َرمِ     Allah’ın=اّلَل ِ     yasakladığına=ح 

ذ اِ      eğer=ف إِنِْ    bunu=ه َٰ

    şahidlik..ederlerse=ش ِهد وا

ِ دِْ..ف َل  ت ْشه  =sen..şahidlik..etme    

ْمِ  ع ه      onlarla..beraber=م 

لِ  ت تَبِعِْ..و  =uyma     ِاء     keyiflerine=أ ْهو 

ك ذَب وا..ِذينِ الَِ =yalanlayanların    

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

الَِذينِ  ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..و  =ve..inanmayanları

n    ِِة ه مِْ    ahirete=بِاْْلِخر      onlar=و 

ب ِِهمِْ     Rablerine=بِر 

 eş..tutmaktadırlar=ي ْعِدل ونِ 

De ki; Allah´ın 
bu yasakları 
koyduğuna şa-
hitlik edecek ta-
nıklarınızı getiri-
niz bakalım. 
Eğer onlar bu 
yolda şahitlik 
ederlerse, sakın 
şahitliklerini 
onaylama. Ayet-
lerimizi yalanla-
yanların, ahirete 
inanmayanların 
ve Rabblerine eş 
koşanların keyfi 
arzularına uyma. 

Kendilerine de ki: 
"Şu sizin haram 
dedikleriniz[i] Al-
lah'ın gerçekten 
haram buyurduğu-
na şehadet edecek 
Şahitlerinizi getirin 
de görelim!" Eğer 
şehadet ederlerse, 
sen onlarla bera-
ber şehadet etme. 
Âyetlerimize yalan 
diyenlerin, âhirete 
inanmayanların, 
Rabbü'l-âlemîn'e 
sürü sürü esnâmı 
muâdil tutanların 
hevesâtına uyma. 

De ki: Muhak-
kak Allah, şu-
nu haram kıldı 
diye, bildiğini 
söyleyecek 
şahidlerinizi 
getirin. Eğer 
onlar şahidlik 
ederlerse; 
sende onlarla 
beraber olup 
tasdik etme. 
Onlar Rabbla-
rına başkala-
rını denk tutu-
yorlar. 

De ki: Allahın (bü-
tün) bunları yasak-
ladığına dair şahit-
lik yapacak şahitle-
rinizi getirin! Eğer 
onlar (çekinmeden 
yalan) şahitlik ya-
parlarsa sakın on-
ların bu düzmece 
şahitliklerine katıl-
mayın; ve mesajla-
rımızı yalanlayan-
ların, öteki dünya-
ya inanmayanların 
ve başka güçleri 
Rablerine denk gö-
renlerin hatalı gö-
rüşlerine uymayın! 
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ا    okuyayım=أ تْلِ      şeyleri=م 

َرمِ  بُّك مِْ    haram,,kıldığı=ح      Rabbinizin=ر 

ْمِ  ل ْيك      size=ع 

ت ْشِرك وا,,أ لَِ =ortak,,koşmayın    

ْيئًِ    O’na=بِهِِ اِ ش  =hiçbir,,şeyi    

اِلد ْينِِ بِاْلو      ana,,babaya=و 

    iyilik,,edin=إِْحس انًاِ 

لِ  ت ْقت ل وا,,و  =öldürmeyin    

د ك مِْ     çocuklarınızı=أ ْول 

ق ِ ,,ِمنِْ إِْمَل  =fakirlik,,korkusuyla    

ق ك مِْ    biz=ن ْحنِ      sizi,,besliyoruz=ن ْرز 

ْمِ  إِيَاه      onları,,da=و 

لِ  ب وا,,و  ت ْقر  =yaklaşmayın    

اِحشِ      fuhuşlara=اْلف و 

ا رِ ,,م  ا,,ظ ه  ِمْنه  =açığına,,da    

ا م  ب ط ن ِ ,,و  =kapalısına,,da    

لِ  ت ْقت ل وا,,و  =ve,,kıymayın    

َرمِ ,,الَتِي    cana=النَْفسِ  ح  =yasakladığı    

ِِ ,,إِلَِ    Allah’ın=اّلَل ِ ق  بِاْلح  =haksız,,yere    

ِلك مِْ َصاك مِْ    işte=ذ َٰ     size,,tavsiye,,etti=و 

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    bunları=بِهِِ

 düşünürsünüz,,diye=ت ْعِقل ونِ 

De ki; «Geliniz, 
Rabbinizin neleri 
yasakladığını si-
ze söyleyeyim: 
O´na hiçbir şeyi 
ortak koşmayın. 
Ana- babaya 
karşı iyi davranı-
nız. Yoksulluk 
kaygısı ile evlât-
larınızı öldürme-
yiniz. Sizin de 
onların da rızkını 
biz veririz. Kötü-
lüklerin açığına 
da gizlisine de 
yaklaşmayınız. 
Haklı bir gerekçe 
yokken Allah´ın 
dokunulmaz 
saydığı cana 
kıymayınız. İşte 
Allah, ola ki dü-
şünürsünüz diye 
size bu direktifle-
ri veriyor. 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Ge-
lin, Rabbiniz neyi 
hakkınızda haram 
buyurduysa onu 
sizlere okuyayım: 
Hiçbir şeyi O'na 
şerik koşmayacak-
sınız, ananıza ba-
banıza iyilikten ay-
rılmayacaksınız. 
Yoksulluk yüzün-
den çocuklarınızı 
öldürmeyeceksiniz. 
Bizler sizin de rız-
kınızı veririz, onla-
rın da. Fahiş gü-
nahların ne açığı-
na ne gizlisine yak-
laşmayacaksınız. 
Allah tarafından 
kanı haram buyu-
rulan beşeri hakkı-
nız olmadıkça öl-
dürmeyeceksiniz, 
işte şu söyledikle-
rim Allah'ın sizlere 
emir buyurdukları. 
Umulur ki aklınızı 
başınıza alırsınız 
(İşte şu söyledikle-
rim aklınızı başını-
za almanız için Al-
lah'ın sizlere emir 
buyurduklarıdır.) 

De ki: Gelin, 
Rabbınızın si-
ze neleri ha-
ram kıldığını 
ben söyleye-
yim; O´na hiç-
bir şeyi ortak 
koşmayın, 
anaya-babaya 
iyilik edin. Fa-
kirlik korku-
suyla çocukla-
rınızı öldür-
meyin. Sizin 
de onların da 
rızkını veren 
Biziz. Kötülü-
ğün gizlisine 
de, açığına da 
yaklaşmayın. 
Hak ile olma-
dıkça, Allah´ın 
haram kıldığı 
bir cana kıy-
mayın. İşte 
aklınızı başı-
nıza alasınız 
diye size, bun-
ları emretti. 

De ki: Gelin, Alla-
hın (gerçekten) ne-
yi yasakladığını si-
ze anlatayım: On-
dan başka şeylere 
asla ilahlık yakış-
tırmayın; anne ba-
banıza iyilik yapın 
(ve onlara karşı 
saygısızlıkta bu-
lunmayın); ve ço-
cuklarınızı yoksul-
luk korkusuyla öl-
dürmeyin; (çünkü) 
sizin de onların da 
rızıklarını sağlaya-
cak olan biziz; açık 
veya gizli hiçbir 
utanç verici fiil iş-
lemeyin; ve adalet(i 
ifa etmek) dışında 
Allahın kutsal say-
dığı insan hayatına 
kıymayın: Allah 
bunu size emretti ki 
aklınızı kullanabi-
lesiniz; 

6. 
152 .. لِ  ب وا..و  ت ْقر  =yaklaşmayın    

الِ      yetimin=اْلي تِيمِِ    malına=م 

ِهيِ ..ِهي بِالَتِي..إَِلبِالَتِي =müstesna    

تَىَِٰ    en..güzel..biçimde=أ ْحس نِ      kadar=ح 

    erginlik..çağına=أ ش دَه ِ     erişinceye=ي ْبل غِ 

أ ْوف وا ْيلِ اْلكِ     tam..yapın=و  =ölçü    

انِ  اْلِميز      ve..tartıyı=و 

Erginlik çağına 
erinceye kadar 
yetimin malına 
sadece niyetlerin 
en iyisi ile yakla-
şınız. Ölçüde ve 
tartıda dürüst 
olunuz. Biz hiç 
kimseye kapasi-
tesini aşan bir 
yük yüklemeyiz. 
Bir söz söyler-
ken, söz konusu 
olan akrabanız 
bile olsa, doğru 

Bir de öksüzün 
malına yaklaşma-
yacaksınız, meğer 
ki rüşdünü bulun-
caya kadar onun 
hesabına en güzel 
bir yolda olsun, öl-
çü ile tartı işlerini 
doğrulukla göre-
ceksiniz. Bizler 
kimseye vüs'atten 
ziyadesini teklif 
etmeyiz. Birinin 
hakkında söyler-
ken isterse hısmı-

Yetimin malı-
na; erginlik 
çağına gelin-
ceye kadar o 
en güzel ola-
nından başka 
bir şekilde 
yaklaşmayın. 
Ölçüyü, tartıyı 
da tam ve 
doğru yapın. 
Biz kimseye, 
gücünün yetti-
ğinden başka-
sını yükleme-

ve rüşd yaşına 
erişmeden önce 
yetimin mal varlığı-
na -onun iyiliği için 
olmadıkça- do-
kunmayın. (Bütün 
alış verişlerinizde) 
ölçü ve tartıya tam 
olarak, adaletle 
uyun; (Biz) hiçbir 
insana taşıyabile-
ceğinden daha faz-
la yük yüklemeyiz; 
ve bir görüş belirt-
tiğinizde, yakın ak-
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    adaletle=بِاْلِقْسِطِ 

ن ك ل ِفِ ..لِ  =biz..teklif..etmeyiz    

    fazlasını=إِلَِ    kişiye=ن ْفًسا

اِ  ْسع ه      gücünün..yettiğinden=و 

إِذ ا     söylediğiniz=ق ْلت مِْ    zaman=و 

ل وِْ    adalet..yapın=ف اْعِدل وا     eğer=و 

ِ ..ذ ا    olsa..da=ك انِ  ق ْرب ىَٰ =akrabanız    

بِع ْهدِِ     Allah’a=اّلَلِِ    ve..tutun=و 

ِلك مِْ    verdiğiniz..sözü=أ ْوف واِ      işte=ذ َٰ

َصاك مِْ     bunları=بِهِِ    size..tavsiye..etti=و 

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ

ونِ   öğüt..alırsınız..diye=ت ذ َكر 

konuşunuz. Al-
lah´a verdiğiniz 
sözü tutunuz. İş-
te Allah, ola ki 
düşünüp öğüt 
alırsınız diye si-
ze bu direktifleri 
veriyor. 

nız olsun, sırf ada-
leti gözeteceksiniz. 
Allah'a karşı bağ-
landığınız ahdi ye-
rine getireceksiniz. 
Bu söylediklerim 
anar da ibret alır-
sınız diye Allah'ın 
sizlere emir buyur-
duklarıdır. 

yiz. Söylediği-
niz zaman da 
-akraba dahi 
olsa-adil olun. 
Allah´ın ahdini 
de yerine geti-
rin. İşte iyice 
düşünesiniz 
diye size bun-
ları emretti. 

rabanıza (karşı) ol-
sa da, adil olun. Al-
laha karşı taahhüt-
lerinize (daima) ri-
ayet edin: bunu Al-
lah size emretti ki 
ders alabilesiniz. 

6. 
أ نَِ,, 153 ذ ا    işte=و      budur=ه َٰ

اِطي     benim,,yolum=ِصر 

ْست ِقيًما     ona,,uyun=ف اتَبِع وه ِ     doğru=م 

لِ  ت تَبِع وا,,و  =uymayın,,ki    

    ayırmasın=ف ت ف َرقِ     yollara=السُّب لِ 

س بِيِلِهِ ,,ع نِْ    sizi=بِك مِْ =O’nun,,yolundan    

ِلك مِْ     böylece=ذ َٰ

َصاك مِْ     size,,tavsiye,,etti=و 

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    kendisiyle=بِهِِ

 korunursunuz=ت تَق ونِ 

İşte benim dos-
doğru yolum bu-
dur, bu yola 
uyunuz. Sakın 
sizi Allah´ın yo-
lundan ayrı dü-
şürecek yollara 
girmeyiniz. İşte 
Allah, kötülük-
lerden sakınası-
nız diye size bu 
direktifi veriyor. 

İşte bu Benim 
dosdoğru giden 
yolum. Onu tutun, 
yoksa başka yolları 
tutmayın ki sizleri 
Allah'ın yolundan 
ayrı düşmüş, dar-
madağın bir hale 
getirmesinler. İşte 
şu söylediklerim 
dalâlden çekinirsi-
niz diye Allah'ın 
sizlere emir buyur-
duklarıdır. 

Ve şüphesiz ki 
bu; Benim 
dosdoğru yo-
lumdur. Ona 
hemen uyun. 
Başka yollara 
uymayın ki; 
sonra sizi 
O´nun yolun-
dan ayırır. İş-
te, sakınasınız 
diye size bun-
ları emretti. 

Ve (bilin ki bu, 
dosdoğru Bana 
yönelen bir yoldur: 
Öyleyse bunu izle-
yin ve diğer yollar-
dan gitmeyin ki sizi 
Onun yolundan 
saptırmasınlar. Al-
lah (bütün) bunları 
size emretti ki Ona 
karşı sorumluluğu-
nuzun bilincine va-
rasınız. 
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    verdik=آت ْين ا    sonra=ث مَِ.. 154

وس ى     Kitabı=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

اًما     tamamlamak..(nimetimizi)=ت م 

    üzerine=ع ل ى

أ ْحس نِ ..الَِذي =iyilik..edenler    

ت ْفِصيًَلِ     ve..açıklamak=و 

ش ْيءِ ..ِلك ل ِِ =her..şeyi    

ه دًى     ve..yola..iletici=و 

ةًِ ْحم  ر      ve..rahmet..olmak..üzere=و 

مِْ     umulur..ki=ل ع لَه 

    huzuruna..varacaklarına=بِِلق اءِِ

ب ِِهمِْ  inanırlar=ي ْؤِمن ونِ     Rablerinin=ر 

Sonra iyilik 
edenlere yönelik 
nimetimiz tama-
ma ersin, her 
şey ayrıntılı bi-
çimde açıklan-
sın, doğru yol kı-
lavuzu ve rah-
met olsun diye 
Musa´ya tevratı 
verdik. Ola ki, 
Rabblerinin hu-
zuruna çıkacak-
larına inanırlar. 

Sonra Bizler salâhı 
meslek edinen her 
fert hakkındaki lüt-
fumuzu tamama 
erdirmek, muhtaç 
oldukları herşeyi 
ayrı ayrı bildirmek 
ve kendilerine hi-
dayet olmak, rah-
met olmak üzere 
Mûsa'ya Kitap ver-
dik. Umulur ki Benî 
İsrail Rabbü'l-
âlemîn’in karşısına 
çıkacaklarına iman 
ederler. 

Sonra Biz, 
Musa´ya bir 
bütün halinde, 
her şeyi apa-
çık göstermek, 
hidayet ve 
rahmet olmak 
üzere o kitabı 
verdik. Belki 
Rabblarına 
kavuşacakla-
rına artık ina-
nırlar. 

Ve bir kez daha: 
İyilik yapmada se-
bat edenlere (ni-
metlerinizin) de-
vamı olarak, Mu-
saya, her şeyi tafsi-
latıyla bildiren ve 
(böylece insanları) 
rahmet ve hida-
yet(e erdiren) bu 
ilahi kelamı bağış-
ladık ki, Rableri ile 
(nihai) buluşmaya 
inansınlar. 

6. 
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ْلن اه ِ    Kitaptır=ِكت ابِ      indirdiğimiz=أ ْنز 

كِ  ب ار      O’na,,uyun=ف اتَبِع وه ِ    mübarek=م 

اتَق وا     ve,,korunun=و 

    umulur,,ki,,siz=ل ع لَك مِْ

ونِ  م   merhamet,,olunursunuz=ت ْرح 

Bu Kur´an bizim 
indirdiğimiz kut-
sal bir kitaptır. 
Ona uyunuz ve 
kötülüklerden 
sakınınız, ki, si-
ze merhamet 
edilsin. 

Bu Kur'an ise bir 
Kitap ki onu Bizler 
indirdik. Hem feyzi 
bütün dünyaya 
şâmil, gelin ona 
tâbi olun, ahkâmı-
na karşı durmak-
tan sakının ki bu 
suretle rahmetimi-
ze erebilirsiniz. 

İşte şu da in-
dirdiğimiz ki-
tabdır, müba-
rektir. Öyleyse 
ona uyun ve 
sakının ki 
merhamet 
olunasınız. 

Ve bu da yüceler-
den indirdiğimiz 
bereketli bir ilahi 
kelamdır: Öyleyse 
ona tabi olun ve Al-
laha karşı sorumlu-
luğunuzun bilincine 
varın ki Onun rah-
metine layık olabi-
lesiniz. 

6. 
156 .. ت ق ول وا..أ نِْ =demeyesiniz    ا     yalnız=إِنَم 

    Kitap=اْلِكت ابِ     indirildi=أ ْنِزلِ 

ط ائِف ت ْينِِ..ع ل ىَِٰ =iki..topluluğa    

ق ْبِلن ا..ِمنِْ =bizden..önceki    

إِنِْ ك نَا..و  =biz..ise..idik    

اس تِِهمِْ..ع نِْ ِدر  =onların..okumasından    

 habersiz=ل غ افِِلينِ 

Onu size indirdi 
ki, «Bizden ön-
ceki iki ümmete 
(yahudiler ile 
hristiyanlara) ki-
tap indirildi ve 
biz onların oku-
duklarından ha-
bersiz kaldık» 
diyemeyesiniz. 

Onu Bizler "Kitap 
yalnız bizlerden 
önce gelen iki 
ümmete indirildi, 
şurası da var ki 
bizler onlar gibi 
okumak bilmiyor-
duk" demeyesiniz; 

Demeyesiniz 
ki: Bizden ön-
ce kitab, yal-
nız iki toplulu-
ğa indi. Bizim 
ise onlarınkin-
den hiç habe-
rimiz yok. 

(Bu kitap, size ve-
rildi) ki, Yalnızca 
bizden önce yaşa-
mış iki gurup insa-
na ilahi kelam bah-
şedilmişti ve biz 
onların öğretilerin-
den habersizdik! 
demeyesiniz; 

6. 
    demeyesiniz=ت ق ول وا    yahut=أ وِْ,, 157

    şüphesiz=أ نَا    eğer=ل وِْ

ل ْين ا    indirilseydi=أ ْنِزلِ      bize=ع 

    biz,,olurduk=ل ك نَا    Kitap=اْلِكت ابِ 

    daha,,doğru,,yolda=أ ْهد ىَِٰ

ْمِ      işte=ف ق دِْ    onlardan=ِمْنه 

ك مِْ اء      açık,,delil=ب ي ِن ة ِ    size,,de,,geldi=ج 

ب ِك مِْ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

ه دًى ِ    hidayet=و 
ة   ْحم  ر      ve,,rahmet=و 

نِْ     daha,,zalim=أ ْظل مِ     ?kim,,olabilir=ف م 

    yalanlayıp=ك ذَبِ     kimseden=ِمَمنِْ

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

د ِ ص  فِ و  =ve,,yüz,,çeviren    

اِ  ْنه      onlardan=ع 

    cezalandıracağız=س ن ْجِزي

ي ْصِدف ونِ ,,الَِذينِ  =yüz,,çevirenleri    

آي اتِن ا,,ع نِْ =ayetlerimizden    

    azabın=اْلع ذ ابِِ    en,,kötüsüyle=س وءِ 

ا     ötürü=بِم 

ي ْصِدف ونِ ,,ك ان وا =yüz,,çevirmelerinden 

Yine diyemeye-
siniz ki, «Eğer 
bize de kitap in-
dirilseydi, doğru 
yola onlardan 
daha sıkı sarılır-
dık.» Çünkü size 
de Rabbinizden 
açık belge, doğ-
ru yol kılavuzu 
ve rahmet geldi. 
Allah´ın ayetleri-
ni yalanlayıp on-
lara yüz çeviren-
lerden daha za-
lim kim olabilir? 
Ayetlerimize yüz 
çevirenleri, bu 
yüz çevirmele-
rinden ötürü 
azapların en kö-
tüsüne çarptıra-
cağız. 

yahut "Şu bizleri 
görüyorsunuz ya, 
eğer bizlere kitap 
indirilseydi hiç 
şüphe yok doğru 
yolu onlardan iyi 
tutardık" demeye-
siniz diye indirdik. 
İşte Rabbinizden 
sizlere beyyine de 
geldi, hidayet de 
geldi, rahmet de 
geldi. Artık Allah'ın 
âyetlerini inkâr 
eden, sonra baş-
kalarını da ondan 
çeviren kimseden 
daha zâlimi kim 
olabilir? Böyle hal-
kı dalâl ile âyâtımı-
za imandan çevi-
renleri hem dâll 
hem mudili olmala-
rı yüzünden bizler 
azâbın en müthişi-
ne uğratacağız. 

Veya deme-
yesiniz ki: Bi-
ze de o kitab 
indirilseydi; 
muhakkak ki 
onlardan daha 
fazla hidayete 
ererdik. İşte 
size, Rabbı-
nızdan apaçık 
hüccet, hida-
yet ve rahmet 
gelmiştir. Artık 
Allah´ın ayet-
lerini yalanla-
yandan ve on-
lardan yüzçe-
virenden daha 
zalim kimdir? 
Biz, ayetleri-
mizden yüz-
çevirenleri bu 
yüzden azabın 
kötüsüyle ce-
zalandıraca-
ğız. 

yahut da, Eğer bize 
de bir ilahi kelam 
indirilmiş olsaydı 
onun rehberliğine 
kesinlikle onlardan 
daha sıkı uyardık 
(demeyesiniz). İş-
te, şimdi size Rab-
binizden hakikatin 
açık bir kanıtı ve 
bir rehberlik, bir 
rahmet geldi. Öy-
leyse, Allahın me-
sajlarını yalanla-
yandan ve onlar-
dan küçümseyerek 
yüz çevirenden 
daha zalim kim 
olabilir? Mesajları-
mızdan küçümse-
yerek yüz çeviren-
leri bundan dolayı 
şiddetli bir azapla 
cezalandıracağız! 

6. 
158 .. ونِ ..ه لِْ ي ْنظ ر  =mi..bekliyorlar?    

مِ ..أ نِْ    ille=إِلَِ ت أْتِي ه  =gelmesini    

ئِك ة ِ َل      yahut=أ وِْ    meleklerin=اْلم 

بُّكِ     gelmesini=ي أْتِيِ      Rabbinin=ر 

    gelmesini=ي أْتِيِ     ya..da=أ وِْ

    ayetlerinin=آي اتِِ    bazı=ب ْعضِ 

ب ِك ِ      gün=ي ْومِ     Rabbinin=ر 

    bazı=ب ْعضِ     geldiği=ي أْتِي

Onlar kendilerine 
meleklerin gel-
mesini mi yoksa 
Rabbinin gelme-
sini mi, yoksa 
Rabbinin bazı 
mucizelerinin 
gelmesini mi 
bekliyorlar? 
Rabbinin bazı 
mucizeleri geldi-
ği gün, daha ön-
ce iman etmemiş 
ya da imanı doğ-
rultusunda bir 
hayır kazana-

Bunların bekledik-
leri kendilerine me-
leklerin gelmesi," 
yahut Rabbin tara-
fından bütün 
âyâtıyla kıyametin 
gelmesi, yahut 
Rabbin kıyamet 
âyetlerinden bir ta-
kımının gelmesi 
değil de başka ne-
dir? O gün ki Rab-
binin kıyamet âyet-
lerinden bir takımı 
gelecek, evvelce 
iman etmemiş, ya-

Onlar; hala 
kendilerine 
meleklerin 
gelmesini, ya-
hut Rabbının 
gelmesini ve-
ya Rabbının 
ayetlerinden 
birinin gelme-
sini mi bekli-
yorlar? Rab-
bının ayetleri 
geldiği gün; 
kişi daha ön-
ceden inan-
mamış veya 

Yoksa onlar, me-
leklerin kendilerine 
görünmesini mi 
bekliyorlar yahut 
(bizzat) Rabbinin 
veya Ondan bazı 
(kesin) işaretlerin? 
(Ama) Rabbinin 
(kesin) işaretlerinin 
ortaya çıkacağı 
Gün iman etmenin, 
daha önce inan-
mamış yahut inan-
dığı halde bir hayır 
yapmamış olan 
kimseye hiçbir ya-
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ب ِكِ     ayetleri=آي اتِِ     Rabbinin=ر 

ي ْنف عِ ..لِ  =fayda..sağlamaz    

ا    kimseye=ن ْفًسا ان ه      inanması=إِيم 

ن تِْ..ت ك نِْ..ل مِْ آم  =inanmamış    

ق ْبلِ ..ِمنِْ =daha..önce    ِْأ و=ya..da    

    kazanmamış..olan=ك س ب تِْ

ا..فِي انِه  إِيم  =imanında    

ْيًراِ      de..ki=ق لِِ    bir..hayır=خ 

وا     biz..de=إِنَا    bekleyin=اْنت ِظر 

ونِ  ْنت ِظر   beklemekteyiz=م 

mamış olan kim-
seye o günkü 
imanı bir fayda 
sağlamaz. Onla-
ra de ki: «Bekle-
yin bakalım, biz 
de bekliyoruz.» 

hut imanıyla hiçbir 
hayır kazanama-
mış kimseye artık 
o zamanki iman fa-
ide vermeyecek 
(...Evvelce iman 
etmemiş kimseye 
o zamanki imanı, 
yahut evvelce 
imanıyla bir hayır 
kazanmamış kim-
seye o zamanki 
hayrı faide verme-
yecek). Yâ Mu-
hammed, onlara: 
"Bekleyin, şüphe 
yok bizler de bek-
lemekteyiz" de.  

imanından bir 
hayır kazan-
mamışsa; 
imanı, ona hiç 
fayda vermez. 
De ki: Bekle-
yin, doğrusu 
biz de bekle-
yenlerdeniz. 

rarı olmaz. De ki: 
Bekleyin (öyleyse 
Ahiret Gününü, ey 
inançsızlar:) bakın, 
biz (mümin)ler de 
bekliyoruz! 

6. 
    gerçekten=إِنَِ,, 159

ف َرق وا,,الَِذينِ  =parça,,parça,,edip    

مِْ ك ان وا    dinlerini=ِدين ه      olanlar,,var,,ya=و 

    senin,,yoktur=ل ْستِ     grup,,grup=ِشي عًا

مِْ ش ْيء ِ ,,فِي    onlarla=ِمْنه  =hiçbir,,ilişkin    

ا ه مِْ    ancak=إِنَم      onların,,işi=أ ْمر 

اّلَلِِ,,إِل ى =Allah’a,,kalmıştır    َِث م=sonra    

مِْ     onlara,,haber,,verecektir=ي ن ب ِئ ه 

ا ي ْفع ل ونِ ,,ك ان وا,,بِم  =yaptıklarını 

Dinlerinin öngör-
düğü inanç ve 
ümmet birliğini 
parçalayarak çe-
şitli akımlara bö-
lünenler ile, se-
nin hiçbir ilişkin 
yoktur. Onların 
işi Allah´a kal-
mıştır. Allah on-
lara ilerde yap-
tıklarının akıbe-
tini bildirecektir. 

O cemaatler ki din-
lerinde ayrılık çıka-
rıp kol kol olmuş-
lar, senin onlarla 
hiçbir ilişiğin yok. 
Onların işlerini mu-
rakabe yalnız Al-
lah'a ait. Ne yap-
tıklarını O sonra 
kendilerine haber 
verecek. 

Dinlerini parça 
parça edenler, 
bölük bölük 
olanlar yok 
mu? Senin on-
larla hiçbir 
alakan yoktur. 
Onların işi Al-
lah´a kalmış-
tır. Sonra O, 
ne yapmakta 
idiklerini ken-
dilerine haber 
verecektir. 

İnançlarının bütün-
lüğünü bozarak gu-
ruplara, fırkalara 
ayrılanlara gelince: 
onlar için yapabile-
ceğin bir şey yok-
tur. Unutma, onla-
rın işi Allaha kal-
mıştır: ve zamanı 
geldiğinde Allah 
onlara vaktiyle yap-
tıklarını göstere-
cektir. 

6. 
نِْ.. 160 اءِ     kim=م      getirirse=ج 

ن ةِِ س      ona..vardır=ف ل ه ِ    iyilik=بِاْلح 

اِ     on..katı=ع ْشرِ      o(getirdiği)nin=أ ْمث اِله 

نِْ م  اءِ     ve..kim=و      getirirse=ج 

    kötülük=بِالَسي ِئ ةِِ

ِ ىَِٰ..ف َل  ي ْجز  =cezalandırılmaz    

ا    dışında=إِلَِ     onun..dengi=ِمثْل ه 

ه مِْ     onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْظل م  =haksızlığa..uğratılmazlar 

Kim Allah´ın hu-
zuruna bir iyilikle 
varırsa kendisine 
on katı verilir. 
Kim Allah´ın hu-
zuruna bir kötü-
lük ile varırsa 
sadece onun 
dengi olan ceza-
ya çarptırılır. Ne 
iyilik edenlere, 
ne kötülük işle-
yenlere haksızlık 
edilmez. 

Kim bir iyilik geti-
rirse ona on misli 
sevap var. Kim kö-
tülük getirirse ona 
da misliyle ceza 
var. Ve hiçbirine 
haksızlık edilmek 
yok. 

Kim, bir iyilikle 
gelirse; ona, 
onun on katı 
vardır. Kim de 
bir kötülükle 
gelirse; o, an-
cak misliyle 
cezalandırılır. 
Ve onlara 
haksızlık 
edilmez. 

Kim (Allahın huzu-
runa) iyi bir iş ve 
davranışla çıkarsa 
bu yaptığının on 
katını kazanacak-
tır; ama kim de kö-
tü bir fiil ile çıkarsa 
onun aynısıyla ce-
zalandırılacaktır; 
ve kimseye haksız-
lık yapılmayacaktır. 

6. 
    muhakkak=إِنَنِي    de,,ki=ق لِْ,, 161

ب ِي    beni,,iletti=ه د انِي     Rabbim=ر 

اطِ ,,إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم     doğru=م 

    dinine=ِملَة ِ    dosdoğru=قِي ًما    dine=ِدينًا

اِهيمِ  نِيفًاِ     İbrahim’in=إِْبر      hanif=ح 

ا م  ك انِ ,,و  =O,,değildi    

ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =ortak,,koşanlardan 

De ki; «Rabbim 
beni doğru yola, 
insanların tüm 
ihtiyaçlarına ce-
vap veren dine, 
Allah´ın birliğine 
inanan ve O´na 
ortak koşanlar-
dan olmayan İb-
rahim´in inanç 
sistemine iletti.» 

Yâ Muhammed, 
şöyle de: "Bana 
Rabbim dosdoğru 
giden yolu tutturdu, 
evet dosdoğru dini, 
İbrahim'in dinini ki 
İbrahim onu hakka 
meylederek tut-
muştu. Hiçbir za-
man da müşrikler-
den değildi." 

De ki: Şüphe-
siz Rabbım, 
beni dosdoğru 
yola iletti. Ha-
nif olan İbra-
him´in dinine. 
Ve o, müşrik-
lerden olmadı. 

De ki: Bakın, Rab-
bim beni düzgün 
ve saf bir itikad 
aracılığıyla dos-
doğru bir yola yö-
neltti; her türlü ba-
tıldan uzak durarak 
Allahtan başka şe-
ye ilahlık yakıştı-
ranlardan olmayan 
İbrahimin yoluna. 

6. 
    şüphesiz=إِنَِ    de..ki=ق لِْ.. 162

تِي     benim..namazım=ص َل 

ن س ِكي ْحي ِ    ibadetim=و  م  ايِ و  =hayatım    

اتِي م  م  ِِ    ve..ölümüm=و      Allah..içindir=ّلِلَ

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

De ki; «benim 
namazım, iba-
detlerim, haya-
tım ve ölümüm 
tüm varlıkların 
Rabbi olan Allah 
içindir.» 

Yâ Muhammed, 
şöyle de: "Benim 
namazım, ibade-
tim, hayatım, me-
matım hepsi Rab-
bü'l-âlemîn olan 
Allah'ın. 

De ki: Muhak-
kak benim 
namazım, 
ibadetlerim, 
hayatım ve 
ölümüm alem-
lerin Rabbı 
olan Allah 
içindir. 

De ki: Bakın, be-
nim namazım, (bü-
tün) ibadetlerim, 
hayatım ve ölü-
müm (yalnızca) bü-
tün alemlerin Rabbi 
olan Allah içindir, 

6. 
163 ,, ش ِريكِ ,,لِ  =ortağı,,yoktur    

    O’nun=ل ه ِ 

ِلكِ  بِذ َٰ     böyle=و 

أ ن ا    bana,,emrolundu=أ ِمْرتِ      ve,,ben=و 

    ilkiyim=أ َولِ 

ْسِلِمينِ   Müslümanların=اْلم 

O´nun ortağı 
yoktur. Bana 
böyle emredildi. 
Ben müslüman-
ların ilkiyim. 

O'nun şeriki yok, 
işte ben bununla 
emir buyuruldum. 
İşte ben Allah'ı bir 
bilenlerin ilkiyim." 

O´nun hiçbir 
ortağı yoktur. 
Ben, böylece 
emrolundum. 
Ve ben, müs-
lümanların ilki. 

ki Onun uluhiyetin-
de hiç kimse pay 
sahibi değildir: Ben 
böyle emrolundum; 
ve ben benliklerini 
Allaha teslim eden-
lerin (daima) öncü-
sü olacağım? 

6. 
ْيرِ     de..ki=ق لِْ.. 164     ?ben..arayayım=أ غ 

    O’ndan..başka=أ ْبِغي    Allah=اّلَلِِ

بًّا ه وِ     Rab=ر  بُِّ    O=و      Rabbi..iken=ر 

ش ْيء ِ ..ك ل ِِ =herşeyin    

لِ  ت ْكِسبِ ..و  =kazanmaz    

ِ..ك لُِّ ن ْفس  =hiç..kimse    َِإِل=başkasını    

اِ  ل ْيه      kendisine..ait..olandan=ع 

لِ  ت ِزرِ ..و  =taşımaz    

ة ِ اِزر      taşıyan..hiç..kimse=و 

ِ     yükünü=ِوْزرِ  ىَٰ     bir..başkasının=أ ْخر 

ب ِك مِْ..إِل ىَِٰ    sonra=ث مَِ ر  =Rabbinizedir    

ْرِجع ك مِْ     dönüşünüz=م 

    size..haber..verecektir=ف ي ن ب ِئ ك مِْ

ا ك ْنت مِْ..بِم  =şeyleri    

ت ْخت ِلف ونِ ..فِيهِِ =ayrılığa..düştüğünüz 

De ki; «Allah her 
şeyin Rabbi 
iken, ben 
O´ndan başka 
bir ilâh mı ara-
yayım? Herkesin 
işlediği kötülü-
ğün sorumluluğu 
kendisine aittir. 
Hiç kimse baş-
kasının kötülü-
ğünün sorumlu-
luğunu taşımaz. 
Sonunda Rabbi-
nize döneceksi-
niz. O size an-
laşmazlığa düş-
tüğünüz mesele-
lerin içyüzünü 
bildirecektir. 

Yâ Muhammed, 
şöyle de: "Allah 
bütün mevcûdâtın 
rabbi iken, hiç ben 
O'ndan başka rab 
mi isterim?! Her 
ferd günahı ancak 
kendi hesabına 
kazanır, günah iş-
lemek şânından 
olan hiçbir ferd 
başkalarının veba-
lini yüklenmez. 
Sonra dönüp Rab-
binizin karşısına 
çıkacaksınız. O 
sizlere ihtilâf et-
mekte olduğunuz 
hakikatleri bildire-
cek." 

De ki: Ben, Al-
lah´tan başka 
bir Rabb mı 
arayacağım? 
Halbuki O; 
herşeyin Rab-
bıdır. Herkes 
ne kazanırsa 
kendine aittir. 
Yük yüklenen 
kimse, başka-
sının yükünü 
taşımaz. So-
nunda dönü-
şünüz Rabbı-
nızadır. Artık 
O; size ayrılı-
ğa düştüğü-
nüz şeyleri 
haber vere-
cektir. 

De ki: Öyleyse, O 
her şeyin Rabbi 
iken Allah'tan baş-
ka bir Rab mı ara-
yacağım? İnsanla-
rın işlediği (kötü) fi-
iller yalnızca kendi-
lerini ilgilendirir; ve 
sorumluluk taşıyan 
hiç kimseye baş-
kasının sorumlulu-
ğu yüklenmez. 
Zamanı geldiğinde 
hepiniz Rabbinize 
döneceksiniz: ve o 
zaman üzerinde ih-
tilafa düştüğünüz 
her şeyi size (ger-
çek haliyle) göste-
recektir. 

6. 
165 ,, ه وِ      O’dur=و 

ع ل ك مِْ,,الَِذي ج  =sizi,,yapan    

ئِفِ  َل      halifeleri=خ 

    yeryüzünün=اْْل ْرِضِ

ف عِ  ر  ك مِْ    üstün,,kılan=و      kiminizi=ب ْعض 

ِ    üzerine=ف ْوقِ      kiminiz=ب ْعض 

اتِ د ِ ج  ر  =derecelerle    

ك مِْ     sizi,,denemek,,için=ِلي ْبل و 

ا,,فِي م  =şeylerde     ِآت اك ْم=size,,verdiği    

بَكِ     doğrusu=إِنَِ     Rabbin=ر 

    cezası=اْلِعق ابِِ    çabuk,,olandır=س ِريعِ 

إِنَه ِ     bağışlayandır=ل غ ف ورِ     ve,,O=و 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Sizi yeryüzünde 
halife yapan ve 
verdiği nimetler 
hakkında sınav-
dan geçirmek 
için bazılarınızın 
derecesini diğer 
bazılarınızdan 
üstün kılan 
O´dur. Hiç şüp-
hesiz Rabbinin 
cezalandırması 
gecikmesizdir, 
aynı zamanda 
O, bağışlayıcı ve 
merhametlidir. 

O öyle bir Allah ki, 
sizleri yeryüzünün 
halifeleri kıldıktan 
başka, verdiği ni-
metlerden imtihan 
için bir kısmınızı, 
bir kısmınızın de-
recelerle üst tara-
fına geçirdi. Şüphe 
yok ki Rabbin ikâbı 
çok serî’, yine 
şüphe yok ki 
gufranı hadsiz, 
rahmeti pâyânsız. 

Sizi, verdikle-
riyle denemek 
için yeryüzü-
nün halifeleri 
yapan ve ki-
minizi kiminize 
derecelerle 
üstün kılan 
O´dur. Şüphe 
yok ki O; Ga-
fur, Rahim´dir. 

Zira O sizi dünyaya 
mirasçı yapmış, ve 
bazınızı diğerlerine 
derecelerle üstün 
kılmıştır ki bahşet-
tiği şeyler aracılı-
ğıyla sizi sınayabil-
sin. Şüphe yok ki 
Rabbiniz karşılık 
vermede hızlıdır: 
ama, unutmayın ki, 
O gerçekten çok 
bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. 
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7. 
 Elif..lam..mim..sad=المص.. 1

Elif, Lâm, Mim, 
Sad 

[Elif, Lâm, Mim, 
Sad]. 

Elif, Lam, 
Mim, Sad. 

Elif-Lam-Mim-Sad. 

7. 
2 ,,     indirilen=أ ْنِزلِ     bir,,Kitaptır=ِكت ابِ 

ِ    sana=إِل ْيكِ  ي ك نِْ,,ف َل  =olmasın    

ْدِركِ ,,فِي ص  =göğsünde    

جِ  ر      onunla=ِمْنه ِ    bir,,sıkıntı=ح 

    hususunda=بِهِِ    uyarman=ِلت ْنِذرِ 

ىَِٰ ِذْكر      ve,,öğüt,,(vermen)=و 

ْؤِمنِينِ   inananlara=ِلْلم 

Bu Kur´an, ken-
disi ile insanları 
uyarasın ve 
müminlere öğüt 
veresin diye sa-
na indirilen bir ki-
taptır. O halde 
bu görevi yapar-
ken sakın ruhun 
sıkılmasın. 

Kur'an öyle bir ki-
tap ki, âkıbeti 
onunla haber ve-
receksin, mü'min-
leri onunla irşad 
edeceksin diye sa-
na indirildi. Onun 
için sakın bu yüz-
den kalbin daral-
masın (kalbini te-
laş almasın / endi-
şe almasın /sıkıntı 
almasın). (Kur'an 
sana indirilmiş bir 
Kitap olduğu için 
âkıbeti onunla ha-
ber vermen, 
mü'minleri onunla 
irşad etmen husu-
sunda sakın kalbin 
daralmasın...) 

Bir kitab indi-
rilmiştir sana. 
Ondan dolayı 
göğsünde bir 
sıkıntı olma-
sın. Onunla 
uyarman için. 
Ve iman eden-
lere bir öğüt. 

(Yücelerden) bir 
ilahi kelam indirildi 
sana artık gönlün-
de bu konuda her-
hangi bir şüpheye 
yer verme ki, onun-
la, (yoldan sapan-
ları) uyarabilesin 
ve (böylece) ina-
nanlara da öğütte 
bulunabilesin: 

7. 
ا    uyun=اتَبِع وا.. 3 أ ْنِزلِ ..م  =indirilene    

ب ِك مِْ..ِمنِْ    size=إِل ْيك مِْ ر  =Rabbinizden    

لِ  ت تَبِع وا..و  =ve..uymayın    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

    ne..kadar..da..az=ق ِليًَلِ    velilere=أ ْوِلي اء ِ 

ا ونِ ..م  ت ذ َكر  =öğüt..alıyorsunuz 

Rabbiniz tarafın-
dan size indirilen 
mesaja uyunuz, 
O´nun dışında 
başka dostlar 
edinip peşlerin-
den gitmeyiniz. 
Ne kadar kıt dü-
şüncelisiniz! 

Rabbinizden size 
ne indirilmişse 
onun arkasından 
gidin. Yoksa onu 
bırakıp da dost di-
ye başkalarının ar-
kasından gitmeyin. 
Sizler nasihatten 
ne kadar az alıyor-
sunuz? (...nasihati 
ne kadar az dinli-
yorsunuz,? / nasi-
hati ne kadar az 
tutuyorsunuz?]  

Rabbınızdan 
size indirilene 
uyun. O´ndan 
başka dostlara 
uymayın. Ne 
de az öğüt 
dinliyorsunuz. 

Rabbinizin katın-
dan size indirilene 
uyun; Ondan baş-
ka önderlerin ar-
dından gitmeyin. 
Ne kadar az tutu-
yorsunuz aklınızda 
bunu. 

7. 
ك مِْ,, 4 ق ْري ةِ ,,ِمنِْ    nice=و  =kent(ler)i    

    helak,,ettik=أ ْهل ْكن اه ا

ه ا اء      onlara,,geliverdi=ف ج 

    azabımız=ب أْس ن ا

    yahut=أ وِْ    gece,,yatarlarken=ب ي اتًا

ق ائِل ونِ ,,ه مِْ =gündüz,,uyurlarken 

Biz nice kentleri 
yokettik. Azabı-
mız, onları, ya 
geceleyin ya da 
öğle uykuları sı-
rasında yakala-
yıverdi. 

Bizler ne yurtlar 
helâk ettik ki, aza-
bımız kendilerine 
ya geceleyin, ya-
hut gündüz uyku-
sunda bulunurlar-
ken gelmişti. 

Nice kasaba-
lar vardır ki; 
Biz, onları he-
lak etmişizdir. 
Geceleyin 
uyurken, öğle-
yin dinlenir-
ken, baskını-
mız gelip çattı 
onlara. 

Biz (baş kaldıran) 
topluluklardan ni-
cesini, gece vakti 
ya da güpegündüz 
dinlenirken ansızın 
gelip çatan ceza-
mızla yok etmişiz-
dir. 

7. 
5 .. ا ك انِ ..ف م  =kalmadı    

اه مِْ     yalvarmaları=د ْعو 

ه مِْ..إِذِْ اء  ج  =onlara..geldiğinde    

    başka=إِلَِ    azabımız=ب أْس ن ا

ق ال وا..أ نِْ =demelerinden    

اإِنَِ =biz..gerçekten    

ظ اِلِمينِ ..ك نَا =zalimlermişiz 

Azabımıza uğra-
dıkları andaki 
tek feryadları 
«Biz gerçekten 
zalimdik» de-
mekten ibaret 
oldu. 

Hem onlara aza-
bımız gelince bü-
tün feryatları (çığ-
lıkları /yalvarmaları 
/ niyazları / duaları) 
"İtiraf ederiz ki, biz-
ler gerçekten 
zâlimdik!" demele-
rinden başka bir 
şey değildi.  

Baskınımız 
geldiği zaman, 
çağırışları: Biz 
gerçekten za-
limlerdendik, 
demekten 
başka birşey 
olmadı. 

Ve cezamız başla-
rında koptuğu za-
man, kendi kendi-
lerine, vah bize! 
Biz gerçekten za-
lim kimselerdik! 
demekten başka 
söyleyecek sözleri 
olmamıştır. 

7. 
    soracağız=ف ل ن ْسأ ل نَِ,, 6

أ ْرِسلِ ,,الَِذينِ  =elçi,,gönderilmiş,,olanlara    

ل ن ْسأ ل نَِ    kendilerine=إِل ْيِهمِْ     soracağız=و 

ْرس ِلينِ   gönderilen,,elçilere=اْلم 

Kendilerine pey-
gamber gönderi-
lenleri de pey-
gamberleri de 
sorguya çeke-
ceğiz. 

Bizler kendilerine 
peygamber gönde-
rilen ümmetlere ne 
yaptıklarını kat'iy-
yen soracağımız 
gibi, gönderdiğimiz 
peygamberlere de 
kat'iyyen soraca-
ğız. 

Andolsun ki; 
kendilerine 
peygamber 
gönderilmiş 
olanlara da 
soracağız, 
peygamber 
olarak gönde-
rilenlere de. 

Ve bu yüzden, 
kendilerine (ilahi) 
bir mesaj gönderi-
len herkesi, hiç 
şüphesiz, (Yargı 
Gününde) hesaba 
çekeceğiz. Ve yine 
hiç şüphesiz me-
sajla gönderilenle-
ri(n kendilerini) de 
hesaba çekeceğiz. 

7. 
7 .. َصنَِف ل ن ق ِ =ve..elbette..anlatacağız    

ل ْيِهمِْ     bilgi..ile=بِِعْلم ِ     onlara=ع 

ا م      biz=ك نَا    zira..değiliz=و 

 onlardan..uzak=غ ائِبِينِ 

Onlara olup bi-
tenleri bilgimize 
dayanarak ke-
sinlikle bir bir an-
latacağız. Zira 
onlar hiçbir za-
man bilgi alanı-
mız dışında kal-
mamışlardı. 

Sonra olanı biteni 
kendilerine bilerek 
haber vereceğiz 
(hikaye edeceğiz). 
Evet, Bizler onlar-
dan gaip de değil-
dik.  

Andolsun ki; 
onlara bilerek 
anlatacağız, 
zaten gaibler 
de değildik. 

Ve sonra kendileri-
ne mutlaka (yapıp 
ettikleri hakkındaki 
şaşmaz) bilgimizi 
açacağız: çünkü 
hiçbir zaman (on-
lardan) uzak değil-
dik. 

7. 
8 ,, ْزنِ  اْلو  ئِذِ     tartı=و      o,,gün=ي ْوم 

ِ
قُّ  نِْ    tam,,doğrudur=اْلح      kimin=ف م 

اِزين ه ِ    ağır,,gelirse=ث ق ل تِْ و      tartıları=م 

ئِكِ      onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ  ْفِلح   kurtulanlardır=اْلم 

O gün tam doğru 
tartı vardır. Kim-
lerin tartıları ağır 
çekerse, onlar 
kurtuluşa ermiş-
lerdir. 

İşte hak olan tartı o 
günkü tartı. Kimin 
hasenâtı ağır ba-
sarsa, hani felâha 
erenler yok mu, iş-
te onlar o felâha 
erenlerdir. (Kimin 
hasenâtı ağır ba-
sarsa, hani felâha 
erenler yok mu, iş-
te bunlar onlar.)  

Tartı, o gün 
haktır. Kimin 
terazisi ağır 
basarsa; işte 
onlar, felaha 
erenlerin ken-
dileridir. 

Ve ölçme-tartma işi 
o Gün dosdoğru 
gerçekleşecek; ve 
tartıda (doğru ve 
yararlı davranışla-
rının) yükü ağır ge-
lenler; işte böylele-
ridir mutluluğa eri-
şecek olanlar; 

7. 
نِْ.. 9 م  فَتِْ    kimin=و      hafif..gelirse=خ 

اِزين ه ِ و      tartıları=م 

ئِكِ      işte..onlar..da=ف أ ول َٰ

وا..الَِذينِ  ِسر  خ  =ziyana..sokanlardır    

مِْ ك ان وا..ابِمِ     kendilerini=أ ْنف س ه  =ötürü    

    ayetlerimize=بِآي اتِن ا

ونِ   haksızlık..etmelerinden=ي ْظِلم 

Kimlerin tartıları 
hafif kalırsa, on-
lar ayetlerimiz 
karşısında ta-
kındıkları zalim-
ce tutumları yü-
zünden kendile-
rini mahvetmiş 
olurlar. 

Kimin hasenâtı ha-
fif gelirse bunlar da 
âyetlerimizi inkâr 
eylemeleri dolayı-
sıyla nefislerine 
yazık eden kimse-
lerdir. 

Kimin de tartı-
sı hafif gelirse; 
işte onlar da 
ayetlerimize 
zulmeder ol-
dukları için 
kendilerini zi-
yana uğratmış 
olanlardır. 

Oysa, tartıda yükü 
hafif çekenler; işte, 
mesajlarımıza inat-
la karşı çıkmaları 
yüzünden kendile-
rini bedbahtlığa sü-
rükleyecek olanlar 
da bunlardır. 

7. 
ل ق دِْ,, 10     doğrusu=و 

َكنَاك مِْ     biz,,sizi,,yerleştirdik=م 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ع ْلن ا ج      size=ل ك مِْ    verdik=و 

ا ع ايِش  ِ    orada=فِيه      geçimlikler=م 

    ne,,kadar,,da,,az=ق ِليًَلِ

ا ونِ ,,م  ت ْشك ر  =şükrediyorsunuz 

Size yeryüzünde 
yurt sağladık, 
orada size çeşitli 
geçim kaynakları 
bağışladık. Ne 
kadar az şükre-
diyorsunuz! 

Görüyorsunuz ya, 
şu sizleri yeryüzü-
ne yerleştirdikten 
başka orada sizler 
için geçinecek 
esbâbı âmâde kıl-
dık, sizler ne kadar 
az şükrediyorsu-
nuz? 

Andolsun ki; 
sizi, yeryüzü-
ne yerleştirdik. 
Ve size orada 
geçimlikler ya-
rattık. Ne de 
az şükrediyor-
sunuz. 

Evet, (ey insanlar), 
sizi yeryüzüne ger-
çekten (bolluk için-
de) yerleştirdik ve 
size orada geçimi-
nizi sağlayacak 
şeyler verdik: (Hal 
böyleyken) ne ka-
dar az şükrediyor-
sunuz! 

7. 
ل ق دِْ.. 11 ل ْقن اك مِْ    andolsun=و      sizi..yarattık=خ 

    sonra=ث مَِ

َوْرن اك مِْ     size..biçim..verdik=ص 

    dedik=ق ْلن ا    sonra..da=ث مَِ

ئِِ َل  ك ةِِِلْلم  =meleklere    

د وا     Adem’e=ِْلد مِ     secde..edin=اْسج 

د وا     hariç=إِلَِ    hepsi..secde..ettiler=ف س ج 

ي ك نِْ..ل مِْ    İblis=إِْبِليسِ  =o..olmadı    

الَساِجِدينِ ..ِمنِ  =secde..edenlerden 

Sizi yarattık, ar-
kasından belirli 
bir biçime sok-
tuk, sonra me-
leklere «Ademe 
secde edin!» 
dedik. İblis dı-
şında hepsi sec-
de etti. Sadece o 
secde edenler-
den olmadı. 

Hem Bizler böyle 
sizi yarattıktan 
sonra her birinize 
bulunduğunuz su-
reti verdik. Daha 
sonra meleklere 
"Âdem'e secde 
edin" dedik. İb-
lis’ten başkası he-
men secdeye var-
dılar. O, secde 
edenlerden olma-
dı. 

Andolsun ki; 
sizi yarattık, 
sonra size şe-
kil verdik, son-
ra da melekle-
re dedik ki: 
Adem´e secde 
edin. Hemen 
secde ettiler. 
Ancak İblis 
müstesna. O, 
secde eden-
lerden olmadı. 

Evet, gerçekten de 
sizi yarattık, sonra 
size biçim verdik; 
ve sonra melekle-
re: Ademin önünde 
secde edin! dedik. 
Bunun üzerine, İb-
lisin dışında, on-
lar(ın hepsi) secde 
ettiler; (bir tek) o 
secde edenlerin 
arasında yer alma-
dı. 

7. 
12 ,, ا    dedi=ق الِ      ?nedir=م 

ن ع كِ      seni,,alıkoyan=م 

د ِ,,أ لَِ ت ْسج  =secde,,etmekten    ِْإِذ=zaman    

Allah İblis´e 
Secde etmeni 
emrettiğimde 
seni secde et-
mekten alıkoyan 
ne oldu? dedi. O 
da «Ben ondan 

"Şu Ben sana em-
retmişken, böyle 
seni secdeden alı-
koyan nedir?" bu-
yurdu. "Ondan ha-
yırlıyım, beni ateş-
ten yarattın, onu 

Buyurdu ki: 
Sana emret-
mişken sec-
deden seni 
alıkoyan ne-
dir? Dedi ki: 
Ben ondan 

(Ve Allah): Sana 
emrettiğim zaman 
dedi, seni secde 
etmekten alıkoyan 
neydi? Ben ondan 
üstünüm, diye ce-
vap verdi (iblis), 
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ْرت ك ِ      dedi=ق الِ     sana,,emrettiğim=أ م 

ْيرِ     ben=أ ن ا     ondan=ِمْنه ِ    hayırlıyım=خ 

ل ْقت نِي     beni,,yarattın=خ 

ن ارِ ,,ِمنِْ =ateşten    

ل ْقت ه ِ خ      onu,,ise,,yarattın=و 

ِطينِ ,,ِمنِْ =çamurdan 

üstünüm, beni 
ateşten, onu ise 
çamurdan yarat-
tın» dedi. 

ise çamurdan ya-
rattın" dedi. 

daha hayırlı-
yım; beni 
ateşten yarat-
tın, onu ise 
çamurdan ya-
rattın. 

(çünkü) beni ateş-
ten yarattın, onu 
balçıktan. 

7. 
13 ..     öyle..ise..in=ف اْهبِطِْ    dedi=ق الِ 

ا     oradan=ِمْنه 

ا ل كِ ..ي ك ونِ ..ف م  =senin..haddin..değildir    

ت ت ك بَرِ ..أ نِْ =büyüklük..taslamak    

افِيهِ  =orada    ِْج     çık=ف اْخر 

    çünkü..sen=إِنَكِ 

الَصاِغِرينِ ..ِمنِ  =aşağılıklardansın 

Allah ona o hal-
de in oradan, 
orada büyüklük 
taslamak haddi-
ne düşmedi. Çık 
dışarı, sen alça-
ğın birisin, dedi. 

"Öyle ise oradan 
in! Senin orada 
serkeşlik etmen 
(başkaldırman / 
kendini büyük 
görmen) olamaz! 
Haydi çık ki sen 
kat’iyyen zillete 
mahkûm olmuşlar-
dansın!" buyurdu.  

Buyurdu ki: 
Öyle ise: İn 
oradan, artık 
büyüklenmek 
sana düşmez. 
Hemen çık 
sen alçaklar-
dansın. 

(Allah): Madem öy-
le, haydi in o bu-
lunduğun (ko-
num)dan; çünkü 
orada (o bulundu-
ğun konumda) bü-
yüklük taslaman 
yakışık almaz! Çık 
git artık; gerçekten, 
aşağılanmış kimse-
lerden oldun sen! 

7. 
14 ,,     bana,,süre,,ver=أ ْنِظْرنِي    dedi=ق الِ 

    güne=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ

 tekrar,,dirilecekleri=ي ْبع ث ونِ 

İblis, «Bana in-
sanların tekrar 
dirilecekleri güne 
kadar mühlet 
ver» dedi. 

"Diriltilecekleri gü-
ne kadar bana 
mühlet ver" dedi. 

Dedi ki: Bana, 
onların tekrar 
dirilecekleri 
güne kadar 
mühlet ver. 

(İblis): Bana, her-
kesin ölümden kal-
dırılacağı Güne 
kadar zaman ver 
dedi. 

7. 
15 ..     haydi..sen=إِنَكِ     dedi..ki=ق الِ 

ْنظ ِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =süre..verilmişlerdensin 

Allah «Sen müh-
let verilenlerden 
birisin» dedi. 

"Haberin olsun ki 
mühlet verilenler-
densin" buyurdu. 

Buyudu ki: 
Sen mühlet 
verilmişler-
densin. 

(Ve Allah): Tamam, 
sen artık mühlet 
verilen kimselerden 
oldun diye buyur-
du. 

7. 
16 ,, ا    dedi=ق الِ      karşılık=ف بِم 

ْيت نِي     beni,,azdırmana=أ ْغو 

    ben,,de,,oturacağım=ْل  ْقع د نَِ

مِْ     onlar(ı,,saptırmak),,için=ل ه 

اط كِ      senin,,yolunun,,üstüne=ِصر 

ْست ِقيمِ   doğru=اْلم 

İblis dedi ki; 
«Beni kışkırtıp 
sapıklığa düşür-
düğün için, an-
dolsun ki, doğru 
yolun üzerinde 
pusu kurup in-
sanların yolunu 
keseceğim. 

"Öyle ise beni az-
dırmana karşılık 
yemin ederim ki 
ben de onları sap-
tırmak için Senin 
dosdoğru giden 
yolunun üzerinde 
oturacağım. 

Dedi ki: Öy-
leyse beni az-
gınlığa mah-
kum ettiğin 
için ben de 
andolsun ki; 
Senin dosdoğ-
ru yolun üze-
rinde onlara 
karşı duraca-
ğım. 

(Bunun üzerine İb-
lis): Madem ki, be-
nim yoldan çıkma-
mı istedin dedi, 
ben de, gidip senin 
doğru yolunun üze-
rinde onlar için pu-
suya yatacağım, 

7. 
تِي نَه مِْ    sonra=ث مَِ.. 17     onlara..sokulacağım=ْل 

أ ْيِديِهمِْ..ب ْينِِ..ِمنِْ =önlerinden    

ِمنِْ ْلِفِهمِْ..و  خ  =arkalarından    

ع نِْ انِِهمِْ..و  أ ْيم  =sağlarından    

ع نِْ ائِِلِهْمِ ..و  ش م  =sollarından    

لِ  ت ِجد ِ..و  =ve..bulmayacaksın    

ه مِْ     çoklarını=أ ْكث ر 

 şükredenlerden=ش اِكِرينِ 

Sonra önlerin-
den, arkaların-
dan, sağların-
dan, sollarından 
onlara sokula-
cağım da çoğun-
luğunu şükreder 
bulamayacak-
sın.» 

Daha sonra önle-
rinden, arkaların-
dan, sağlarından, 
sollarından çare 
yok onlara sokula-
cağım. Sen de ço-
ğunu şükredici 
bulmayacaksın" 
dedi. 

Sonra andol-
sun ki; onların 
önlerinden, 
arkalarından, 
sağlarından 
ve sollarından 
geleceğim. Ve 
Sen, onların 
çoğunu şük-
reder bulma-
yacaksın. 

ve hem açıktan 
açığa, hem de akıl-
ların ermediği yol 
ve yöntemlerle, 
sağlarından solla-
rından sokulaca-
ğım onlara: Ve sen 
onlardan çoğunu 
nankör kimseler 
olarak bulacaksın. 

7. 
18 ,, جِْ    buyurdu=ق الِ      haydi,,çık=اْخر 

ا ْذء وًما    oradan=ِمْنه      yerilmiş=م 

وًراِ  ْدح      ve,,kovulmuş,,olarak=م 

نِْ     sana,,uyarsa=ت بِع كِ     andolsun,,kim=ل م 

مِْ     onlardan=ِمْنه 

    dolduracağım=ْل  ْمِل  نَِ

نَمِ  ه      sizin=ِمْنك مِْ    cehennemi=ج 

ِعينِ   hepinizden=أ ْجم 

Allah dedi ki; 
«Çık oradan ye-
rilmiş ve kovul-
muş olarak! An-
dolsun ki, insan-
lardan kim sana 
uyarsa, onları ve 
sizi birlikte ce-
henneme doldu-
racağım.» 

"Oradan [mez-
mum] olarak, 
matrud olarak çık! 
Onlardan kim sana 
uyarsa haberiniz 
olsun ki, kasem 
ederim ki, cehen-
nemi hepinizle 
dolduracağım!" 
buyurdu. 

Buyudu ki: Çık 
oradan, alçak 
ve kovulmuş 
olarak. Andol-
sun ki; onlar-
dan kim, sana 
tabi olursa; 
cehennemi 
bütün sizden 
dolduracağım. 

(Ve Allah): Defol, 
(bulunduğun) o 
yerden, gözden 
düşmüş ve kovul-
muş olarak! (Ve) 
onlardan sana 
uyacak olanlara 
gelince hiç şüphe-
niz olmasın, ce-
hennemi topluca 
sizinle dolduraca-
ğım! 

7. 
ي ا.. 19     durun=اْسك نِْ    Adem=آد مِ     ey=و 

كِ     sen=أ ْنتِ  ْوج  ز      ve..eşin=و 

نَة ِ ِ    cennette=اْلج      yiyin=ف ك َل 

ْيثِ ..ِمنِْ ح  =yerden    ا     dilediğiniz=ِشئْت م 

لِ  ب ا..و  ت ْقر  =fakat..yaklaşmayın    ِِِذه     şu=ه َٰ

ة ِ ر      ağaca=الَشج 

    yoksa..olursunuz=ف ت ك ون ا

الَظاِلِمينِ ..ِمنِ  =zalimlerden 

Ey Adem, sen ve 
eşin cennette 
oturunuz, istedi-
ğinizi nerede bu-
lursanız yiyiniz. 
Yalnız şu ağaca 
yaklaşmayın. 
yoksa zalimler-
den olursunuz. 

Âdem'e de: "Ey 
Âdem! Eşinle be-
raber cennette otur 
(sen de, eşin de 
cennette oturun). 
Her ikiniz dilediği-
nizden yeyin, yal-
nız şu ağaca yak-
laşıp da nefsine 
zulmedenlerden 
olmayın (yalnız şu 
ağaca yaklaşma-
yın ki sonra nefsi-
ne zulmedenlerden 
olursunuz)" buyur-
du.  

Ey Adem; sen 
ve eşin cen-
nette oturun. 
İkiniz de dile-
diğiniz yerden 
yeyin. Şu 
ağaca yak-
laşmayın, son-
ra zalimlerden 
olursunuz. 

Ve (Sana gelince) 
Ey Adem, sen ve 
eşin, yerleşin bu 
bahçede; ve yiyin, 
neyi gönlünüz çe-
kerse; ama sakın 
şu ağaca yaklaş-
mayın, yoksa zalim 
kimselerden olur-
sunuz! 

7. 
20 ,, سِ  ْسو      derken,,fısıldadı=ف و 

ا     şeytan=الَشْيط انِ     onlara=ل ه م 

    göstermek,,için=ِلي ْبِديِ 

ا     kendilerine=ل ه م 

ا وِريِ ,,م  و  =çirkin,,yerlerini    

ا     onların=ع ْنه م 

ا,,ِمنِْ س ْوآتِِهم  =kendilerinden,,gizlenmiş,,

olan     ِق ال     dedi=و 

ا ا,,م  اك م  ن ه  =sizi,,men,,etti    

بُِّ ار  ك م  =Rabbiniz    

ِذهِِ,,ع نِْ ةِِ,,ه َٰ ر  الَشج  =şu,,ağaçtan    

ت ك ون ا,,أ نِْ    sırf=إِلَِ =olursunuz,,diye    

ل ك ْينِِ     ya,,da=أ وِْ    ikiniz,,de,,birer,,melek=م 

    olursunuz,,diye=ت ك ون ا

اِلِدينِ ,,ِمنِ  اْلخ  =ebedi,,kalıcılardan 

Fakat şeytan, 
gözlerinden saklı 
tutulan ayıp yer-
lerini meydana 
çıkarmak amacı 
ile onlara şu söz-
leri fısıldadı. 
Rabbiniz, ya me-
lek olmayasınız 
ya da burada sü-
rekli kalacakların 
arasına katılma-
yasınız diye size 
bu ağacı yasak-
ladı. 

Bunun üzerine 
kendilerinden ör-
tülmüş bulunan 
gizli yerlerini yine 
kendilerine aşikar 
etmek için şeytan 
onlara telkinde bu-
lundu. "Rabbiniz 
sizi sonunda ya bi-
rer melek olursu-
nuz, yahut ebedi-
yen kalanlardan 
olursunuz diye bu 
ağaçtan men etti, 
başka sebepten 
değil" dedi. 

Derken şeytan 
ayıp yerlerini 
kendilerine 
göstermek için 
ikinize de ves-
vese verdi ve 
dedi ki: Rab-
bınız, sizi 
başka bir şey 
için değil, an-
cak iki melek 
veya ebedi ka-
lanlardan ol-
manızı önle-
mek için ya-
saklamıştır. 

Bunun üzerine, 
Şeytan, onlara, (o 
ana kadar) farkın-
da olmadıkları çıp-
laklılarını göster-
mek amacıyla fısıl-
dayıp: Rabbinizin 
sizi bu ağaçtan 
uzak tutması, yal-
nızca, siz ikiniz 
melekler (gibi) ol-
mayasınız ya da 
sonsuza kadar ya-
şayamayasınız di-
yedir dedi. 

7. 
ا.. 21 ه م  ق اس م      ve..onlara..yemin..etti=و 

ا    elbette..ben=إِن ِي     size=ل ك م 

النَاِصِحينِ ..ل ِمنِ  =öğüt..verenlerdenim..d

iye 

Onlara ´Ben 
gerçekten sizin 
iyiliğinizi istiyo-
rum´ diye yemin 
etti. 

"Hem iyi bilin ki 
ben sizin hayrınızı 
isteyenlerdenim" 
diye her ikisine 
yemin etti. 

Ve; doğrusu 
ben size öğüt 
verenlerde-
nim, diye ikisi-
ne yemin etti. 

Ve onlara: Ben 
gerçekten sizin iyi-
liğinizi isteyen biri-
yim diye de and 
verdi. 

7. 
ا,, 22     böylece,,onları,,aldatarak=ف د َله م 

ور ِ      aşağı,,sarkıttı=بِغ ر 

ذ اق ا,,ف ل َما =tadınca    

ة ِ ر      ağac(ın,,meyvasın)ı=الَشج 

ال ِ    göründü=ب د تِْ م  ه  =kendilerine    

ا     çirkin,,yerleri=س ْوآت ه م 

Böylece onları 
aldatarak alta 
düşürdü. Ağacın 
meyvesinden 
tadar tadmaz, 
ayıp yerleri 
meydana çıktı. 
Bunun üzerine 
cennet yaprakla-
rı ile örtünmeye 
koyuldular. 
Rabbleri onlara 

Kendilerini aldata-
rak mevkilerinden 
indirdi. Bunlar 
ağacı tadar tatmaz 
gizli yerleri kendile-
rine âşikâr oldu da 
üzerine cennet 
yapraklarından 
örtmeğe başladı-
lar. Mabudları da 
onlara şöyle nida 
etti: "O gördüğü-

Böylece onla-
rın ikisini de 
baştan çıkarıp 
aldattı. Ağaç-
tan tadınca 
ayıp yerleri 
kendilerine 
göründü. İkisi 
de kendilerini 
cennetin yap-
rağıyla örtme-
ye başladılar. 

Ve böylece onları 
yanıltıcı düşünce-
lerle yönlendirdi. 
Fakat o ikisi, sözü 
geçen ağacın 
meyvesinden tadar 
tatmaz birden çıp-
laklıklarının farkına 
vardılar; ve bahçe-
den topladıkları 
yapraklarla üzerle-
rini örtmeye koyul-
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ِفق ا ط      ve,,başladılar=و 

    üst,,üste,,yamayıp,,örtmeğe=ي ْخِصف انِِ

ا ل ْيِهم      üzerlerine=ع 

قِِ,,ِمنِْ ر  و  =yapraklarını    

نَِةِ      cennet=اْلج 

ا ن اد اه م      onlara,,ünledi=و 

ا بُّه م      Rableri=ر 

ا,,ل مِْأ ِ ك م  أ ْنه  =ben,,sizi,,men,,etmedim,,mi?    

ا,,ع نِْ ةِِ,,تِْلك م  ر  الَشج  =o,,ağaçtan    

أ ق لِْ ا    ?ve,,demedim,,mi=و      size=ل ك م 

    şeytan=الَشْيط انِ     şüphesiz=إِنَِ

ا     düşmandır=ع د وِ     sizin,,için=ل ك م 

بِينِ   apaçık=م 

şöyle seslendi: 
Ben size o ağacı 
yasaklamamış-
mıydım, şeyta-
nın açık düşma-
nınız olduğunu 
size söylememiş 
miydim? 

nüz ağaçtan Ben 
sizi nehy etmemiş 
miydim? Sonra 
haberiniz olsun ki 
şeytan her ikinizin 
açıktan açığa 
hasmıdır dememiş 
miydim?" 

Rabbları da 
onlara: Ben 
sizi o ağaçtan 
men´etmedim 
mi? Ve şeytan 
size apaçık bir 
düşmandır, 
demedim mi? 
diye nida etti. 

dular. Bunun üze-
rine Rableri onlara 
(şöyle) seslendi: 
Ben sizi o ağaçtan 
menedip de, 'Şey-
tan sizin gerçekten 
apaçık düşmanı-
nızdır dememiş 
miydim?. 

7. 
23 .. بَِ    dediler=ق الِ  ن ار  =Rabbimiz    

ل ْمن ا     biz..zulmettik=ظ 

ن ا إِنِْ    kendimize=أ ْنف س      eğer=و 

ت ْغِفرِْ..ل مِْ =bağışlamazsan    ل ن ا=bizi    

ْمن ا ت ْرح      ve..bize..acımazsan=و 

    muhakkak..oluruz=ل ن ك ون نَِ

اِسِرينِ ..ِمنِ  اْلخ  =ziyana..uğrayanlardan 

Adem ile eşi de-
di ki; «Ey Rab-
bimiz, biz ken-
dimize zulmettik, 
eğer bizi bağış-
lamaz, bize acı-
mazsan kesinlik-
le hüsrana uğra-
yanlardan olu-
ruz.» 

"Yâ Rabbe'l-
âlemîn! Bizler ne-
fislerimize zulmet-
tik, Sen bizleri ba-
ğışlamaz, Sen biz-
lere acımazsan 
hüsrana düşenler-
den olacağımızda 
şüphe yok!" dedi-
ler. 

İkisi dediler ki: 
Rabbımız; 
kendimize 
zulmettik. 
Eğer bizi ba-
ğışlamazsan 
ve bize mer-
hamet etmez-
sen; muhak-
kak ki biz, 
hüsrana uğra-
yanlardan olu-
ruz. 

O ikisi: Ey Rabbi-
miz! Biz kendimize 
yazık ettik; bizi ba-
ğışlamaz ve bize 
merhamet etmez-
sen, hiç şüphesiz, 
kaybedenlerden 
olacağız! dediler. 

7. 
24 ,,     inin=اْهبِط وا    buyurdu=ق الِ 

ك مِْ     bir,,kısmınız=ب ْعض 

ِ     diğerinize=ِلب ْعض 

    düşman,,olarak=ع د و ِ 

ل ك مِْ     sizin,,gerekmektedir=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ْست ق رِ  ت اعِ     kalıp=م  م      geçinmeniz=و 

ِحينِ ,,إِل ىَِٰ =bir,,süreye,,kadar 

Allah dedi ki, 
«Oradan aşağı-
ya ininiz, şeytan 
ile siz birbirinizin 
düşmanısınız, 
sizler belirli bir 
süre yeryüzünde 
barınacak geçi-
neceksiniz.» 

"Birbirlerinizin 
hasmı olduğunuz 
halde hepiniz inin! 
Sizlere yeryüzünde 
bir zaman için bir-
leşerek dirilikten 
nasip almak var (... 
nasip almak mu-
kadder)" buyurdu.  

Buyurdu ki: 
Kimimiz kimi-
nize düşman 
olarak inin. Si-
zin için yeryü-
zünde bir 
müddet yerle-
şip kalmak ve 
geçinmek var-
dır. 

(Allah): İnin, (bun-
dan böyle) birbiri-
nize düşman ola-
rak! dedi, yeryü-
zünde bir süre için 
konacak bir yurt ve 
geçiminizi sağlaya-
cak şeyler bula-
caksınız. 

7. 
25 .. ا    dedi=ق الِ      orada=فِيه 

    yaşayacaksınız=ت ْحي ْونِ 

ا فِيه  وت ونِ     ve..orada=و      öleceksiniz=ت م 

ا ِمْنه      ve..yine..oradan=و 

ونِ  ج   Ey=ي ا    çıkarılacaksınız=ت ْخر 

Orada yaşaya-
cak, orada öle-
cek ve tekrar di-
riltilerek oradan 
çıkarılacaksınız. 

"Orada yaşaya-
caksınız, orada 
öleceksiniz, sonra 
da oradan diri ola-
rak çıkarılacaksı-
nız" buyurdu. 

Buyurdu ki: 
Orada yaşar, 
orada ölür ve 
oradan çıkarı-
lırsınız. 

Orada yaşayacak 
ve öleceksiniz diye 
ekledi, ve (Kıyamet 
Günü) oradan (di-
riltilip) çıkarılacak-
sınız! 

7. 
    Adem=آد مِ     oğulları=ب نِي,, 26

ْلن ا    muhakkak=ق دِْ     indirdik=أ ْنز 

ل ْيك مِْ     giysi=ِلب اًسا    size=ع 

ا ِريي و  =örtecek    

    çirkin,,yerlerinizi=س ْوآتِك مِْ

ِريًشاِ      süslenecek,,elbise=و 

ِلب اسِ  ىَِٰ    giysisi=و      takva=التَْقو 

ِلكِ  ْير ِ ,,ذ َٰ خ  =en,,iyisidir    

ِلكِ      işte,,bu(nlar)=ذ َٰ

آي اتِِ,,ِمنِْ =ayetlerindendir    ِِاّلَل=Allah’ın    

مِْ     belki=ل ع لَه 

ونِ   düşünüp,,öğüt,,alırlar=ي ذََكر 

Ey insanoğulları, 
size ayıp yerleri-
nizi örtecek ve 
süslenmenizi 
sağlayacak elbi-
seler gönderdik. 
Takva elbisesi 
bunlardan daha 
hayırlıdır. Bu Al-
lah´ın ayetlerin-
den biridir. Ola 
ki, düşünüp ders 
alırlar. 

Ey Âdem oğulları! 
Bakın sizlere hem 
gizlenecek yerleri-
nizi örtecek libas 
indirdik, hem ziy-
net indirdik. Takvâ 
libasına gelince, o 
hepsinden hayırlı, 
işte bu Allah'ın 
âyetlerinden biri. 
Umulur ki anlarlar 
da ibret alırlar. 

Ey ademoğul-
ları; size çirkin 
yerlerinizi ör-
tecek bir gi-
yimlikle, bir de 
sizi süsleye-
cek elbise 
gönderdik. 
Takva örtüsü 
ise daha ha-
yırlıdır. Bunlar; 
Allah´ın ayet-
lerindendir. 
Belki onlar 
öğüt alırlar. 

Ey Ademoğulları! 
Size yücelerden, 
hem çıplaklığınızı 
örtesiniz diye, hem 
de bir görkem-
güzellik nesnesi 
olarak giyim kuşam 
(yapma bilgisini) 
bahşettik; ama Al-
laha karşı sorumlu-
luk bilinci örtüsü 
her şeyin üstünde-
dir. İşte bunda (da) 
Allahın ayetlerin-
den biri var ki, in-
sanoğlu belki ders 
alır. 

7. 
    Adem=آد مِ     oğulları=ب نِي    Ey=ي ا.. 27

مِ ي ْفتِن نَكِ ..لِ  =sizi..de..bir..belaya..düşürmesi

n     ِالَشْيط ان=şeytan    ا     gibi=ك م 

جِ      çıkardığı=أ ْخر 

ْيك مِْ     ana..babanızı=أ ب و 

نَةِِ..ِمنِ  اْلج  =cennetten    

ا اع ْنه م      soyarak=ي ْنِزع ع ْنه م 

ا     elbiselerini=ِلب اس ه م 

ا     onlara..göstermek..için=ِلي ِري ه م 

اِ      çirkin..yerlerini=س ْوآتِِهم 

اك مِْ    muhakkak=إِنَه ِ     sizi..görürler=ي ر 

ق بِيل ه ِ    o=ه وِ      ve..kabilesi=و 

ْيثِ ..ِمنِْ ح  =yerden    

ْمِ ..لِ  ْون ه  ت ر  =sizin..onları..göremeyeceğini

z    إِنَا=muhakkak    ع ْلن ا     biz..yaptık=ج 

ي اِطينِ الشَِ =şeytanları     ِأ ْوِلي اء=dostları    

ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..ِللَِذينِ  =inanmayanların 

Ey insanoğulları, 
şeytan ana-
babanızı elbise-
lerinden soyun-
durup ayıp yerle-
rini meydana çı-
kararak cennet-
ten çıkardığı gibi 
sizleri de ayartıp 
tuzağa düşür-
mesin. Sizin şey-
tanı ve adamla-
rını göremeye-
ceğiniz yerlerden 
onlar sizi görür-
ler. Biz şeytanla-
rı inanmayanlara 
dost yaptık. 

Ey Âdem oğulları! 
Sakın şeytan sizle-
ri de belâya uğ-
ratmasın! (sizleri 
de tuzağa düşür-
mesin, aldatma-
sın.) Nasıl ki kendi-
lerinin gizli yerlerini 
kendilerine âşikâr 
etmek için baba-
nızla ananızı üzer-
lerinden libaslarını 
soyarak cennetten 
çıkarmıştı. İyi bilin 
ki onun hem ken-
disi, hem kabilesi, 
sizlerin kendilerini 
görmediğiniz bir 
zamanda sizleri 
görüyorlar. Bizler 
şeytanları iman 
etmeyenlerin 
yârânı kıldık.  

Ey ademoğul-
ları, şeytan, 
ana ve baba-
nızı ayıp yer-
lerini kendile-
rine göster-
mek için elbi-
selerini soya-
rak nasıl cen-
netten çıkar-
dıysa; sakın 
size de bir fit-
ne yapmasın. 
O da, taraftar-
ları da sizin 
onları görme-
diğiniz yerden 
sizi görürler. 
Biz, şeytanı; 
iman etme-
yenlerin velile-
ri yaptık. 

Ey Ademoğulları! 
Tıpkı atalarınızın 
cennetten çıkarıl-
malarına yol açtığı 
gibi, Şeytanın sizi 
de ayartmasına 
izin vermeyin: (Al-
laha karşı sorumlu-
luk bilincinin ben-
zediği) örtülerden 
yoksun bırakmıştı 
o. Muhakkak ki o 
ve avenesi, onları 
hiç fark edemeye-
ceğiniz yerde ve 
biçimde sizi (de) 
pusuda bekliyor! 
Gerçek şu ki Biz, 
(içtenlikle ve doğru 
bir biçimde) inan-
mayanların yanına-
yakınına (her tür-
den) şeytani güçler 
ve kuvvetler yerleş-
tirdik; 

7. 
إِذ ا,, 28 واف ع ل ِ    zaman=و  =onlar,,yaptıkları    

    dediler=ق ال وا    bir,,kötülük=ف اِحش ةًِ

ْدن ا ج  ا    bulduk=و  ل ْيه      bu,,yolda=ع 

ن ا اّلَل ِ    balarımızı=آب اء      Allah=و 

ن ا ر  اِ     bize,,emretti=أ م      de=ق لِْ    bunu=بِه 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak=إِنَِ

رِ ,,لِ  ي أْم  =emretmez    

اِءِ      kötülüğü=بِاْلف ْحش 

    ?mi,,söylüyorsunuz=أ ت ق ول ونِ 

ا    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ع ل ى     şeyler=م 

ونِ ,,لِ  ت ْعل م  =bilmediğiniz 

Onlar bir kötülük 
işlediklerinde 
´Biz atalarımız-
dan böyle gör-
dük, böyle yap-
mamızı emreden 
Allah´dır´ derler. 
Onlara de ki; Al-
lah kötülük işle-
meyi emretmez. 
Allah adına bil-
mediğiniz bir şe-
yi mi söylüyor-
sunuz? 

Pek çirkin bir gü-
nah işleyince "Ata-
larımızı bunu işler 
bulduğumuz gibi 
Allah da onu bizle-
re emretti" diyorlar. 

Onlar; bir ha-
yasızlık yap-
tıkları zaman: 
Biz atalarımızı 
da onun üze-
rinde bulduk. 
Allah da bize 
onu emretti, 
dediler. De ki: 
Allah; hiçbir 
zaman haya-
sızlığı emret-
mez. Siz, bil-
mediğiniz şeyi 
Allah´a karşı 
mı söylüyor-
sunuz? 

Ve (bunun içindir 
ki) ne zaman utanç 
verici bir iş işlese-
ler, biz atalarımızı 
da bu işi yapar 
bulduk; hem, Allah 
emretmiştir bunu 
bize derler hemen. 
De ki: Bakın, Allah 
asla utanç ve tik-
sinti veren işleri 
emretmez. Siz, 
yoksa hakkında 
hiçbir şey bilmedi-
ğiniz bir şeyi mi Al-
laha yakıştırıyor-
sunuz? 

7. 
رِ     de..ki=ق لِْ.. 29     emretti=أ م 

De ki; «Rabbim 
bana ölçülü ve 
dengeli olmayı 

Yâ Muhammed, 
şöyle de: "Rabbim 
bana adli emretti, 

De ki: Rab-
bım, adaleti 
emretti. Her 

De ki: Benim Rab-
bim (yalnızca) doğ-
ru olanın yapılma-
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ب ِي     Rabbim=ر 
    adaleti=بِاْلِقْسِطِ 

وا أ قِيم      O’na..doğrultun=و 

وه ك ْمِعْند ِعْند ِ ج      yüzlerinizi=و 

ْسِجدِ     her=ك ل ِِ     mescidde=م 

اْدع وه ِ     O’na..yalvarın=و 

ْخِلِصينِ      yalnız..O’na=ل ه ِ    has..kılarak=م 

ين ِ  ا    dini=الد ِ     gibi=ك م 

    ilkin..sizi..yarattığı=ب د أ ك مِْ

 O’na..döneceksiniz=ت ع ود ونِ 

emretti. Her 
secde yerinde 
ve anında tüm 
varlığınızla O´na 
yönelerek müş-
riklikten tama-
men arınmış bir 
bağlılıkla O´na 
dua ediniz. Sizi 
ilkin yarattığı gibi 
yine O´na döne-
ceksiniz.» 

sizler mescitlerin 
hepsinde yüzlerini-
zi yalnız O'na dö-
nün. Hem O'na 
ibadeti, dine yalnız 
O'nun rızâ-i 
sübhânîsi için sarı-
larak edin. İlkin siz-
leri nasıl vücuda 
getirdiyse yine öyle 
dönüp geleceksi-
niz." 

secde yerinde 
yüzlerinizi ona 
doğrultun. Ve 
dinde ancak 
kendisine 
muhlisler ola-
rak yalvarın. 
İlk önce sizi 
yarattığı gibi, 
yine O´na 
döndürülecek-
siniz. 

sını emretmiştir; ve 
(O sizden) kulluğu-
nuzu göstermek 
üzere giriştiğiniz 
her türlü eylemde 
bütün varlığınızı or-
taya koymanızı ve 
içten bir inançla 
yalnız ve sadece 
Ona bağlanarak 
Kendisine yalvarıp 
yakarmanızı (ister). 
Başlangıçta nasıl 
sizi yaratan Oysa, 
döneceğiniz kimse 
de Odur: 

7. 
    bir,,topluluğu=ف ِريقًا,, 30

    doğru,,yola,,iletti=ه د ىَِٰ

ف ِريقًا     bir,,topluluğa,,da=و 

قَِ ل ْيِهمِ     hak,,oldu=ح      üzerlerine=ع 

ِ
ل ة   مِ     sapıklık=الَضَل      çünkü,,onlar=إِنَه 

ذ وا     tuttular=اتَخ 

    dostlar=أ ْوِلي اءِ     şeytanları=الَشي اِطينِ 

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ي ْحس ب ونِ      ve,,sanıyorlar=و 

مِْ     kendilerinin,,de=أ نَه 

ْهت د ونِ   doğru,,yolda,,olduklarını=م 

Allah, insanların 
bir kesimini doğ-
ru yola iletti, bir 
kesimi de sapık-
lığı haketti. Çün-
kü onlar Allah´ı 
bir yana bıraka-
rak şeytanları 
dost edindiler ve 
(buna rağmen) 
doğru yolda ol-
duklarını sanı-
yorlar. 

Bir takımlarına 
doğru yolu tuttur-
du, bir takımları da 
dalâli hakettiler. 
Çünkü onlar Allah'ı 
bırakarak şeytanla-
rı yârân edindiler 
(şeytanlara yâr ol-
dular). Yine de 
kendilerini doğru 
yolu tutmuş sanı-
yorlar. 

Bir kısmını hi-
dayete erdirdi, 
bir kısmına da 
sapıklık hak 
oldu. Çünkü 
onlar; Allah´ı 
bırakıp şey-
tanları kendi-
lerine dostlar 
edindiler. Ve 
onlar; kendile-
rinin doğru 
yolda oldukla-
rını sanıyor-
lardı. 

O, (sizden) bazıla-
rını doğru yola yö-
nelterek onurlandı-
racak; ama bazıla-
rı(nız) için de doğru 
yoldan sapmak ka-
çınılmaz olacak: 
Çünkü, bakın, on-
lar Allahı bırakıp 
(kendi) kötü dürtü-
lerini kendilerine 
dost edinecekler, 
hem de böylelikle 
doğru yolu bulmuş 
olduklarını sana-
rak! 

7. 
    Adem=آد مِ     oğulları=ب نِي    Ey=ي ا.. 31

ذ وا     alın=خ 

    süs(lü,..güzel..giysiler)inizi=ِزين ت ك مِْ

ك ل ِِ..ِعْند ِ =her    

ْسِجدِ      mesci(de..gidişiniz)de=م 

ك ل وا ب وا    yiyin=و  اْشر      için=و 

لِ  ت ْسِرف واِ ..و  =fakat..israf..etmeyin    

ي ِحبُِّ..لِ     çünkü..O=إِنَه ِ =sevmez    

ْسِرفِينِ   israf..edenleri=اْلم 

Ey insanoğulları, 
her mescide giri-
şinizde güzel el-
biseler giyiniz. 
Yiyiniz, içiniz, fa-
kat israf etmeyi-
niz. Çünkü Allah 
israf edenleri 
sevmez. 

Ey Âdem oğulları! 
Her mescit için te-
miz libaslar giyin, 
bir de yeyin, için, 
yalnız israfa var-
mayın ki, Allah is-
rafa varanlardan 
hoşnut olmaz. 

Ey ademoğul-
ları; her mes-
cide güzel el-
biselerinizi gi-
yinerek gidin; 
yeyin için ama 
israf etmeyin. 
Çünkü O; israf 
edenleri sev-
mez. 

Ey Ademoğulları! 
(Allaha) kulluk ol-
sun diye yapıp etti-
ğiniz her işte ken-
dinize çekidüzen 
verin; (serbestçe) 
yiyin için, fakat sa-
çıp savurmayın: 
(çünkü) kuşku yok 
ki, O savurganları 
sevmez! 

7. 
نِْ    de,,ki=ق لِْ,, 32 رَِ    kim=م  مِ ح  =haram,,etti    

    Allah’ın=اّلَلِِ    süsü=ِزين ة ِ

جِ ,,الَتِي أ ْخر  =çıkardığı    

    kulları,,için=ِلِعب اِدهِِ

الَطي ِب اتِِ     ve,,güzel=و 

ْزِقِ ,,ِمنِ  الر ِ =rızıkları    ِْق ل=de,,ki    

ن وا,,ِللَِذينِ     O=ِهيِ  آم  =inananlarındır    

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    

ةًِ اِلص      yalnız,,onlarındır=خ 

    günü,,de=ي ْومِ 
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ِلكِ      işte,,böyle=ك ذ َٰ

لِ      biz,,açıklıyoruz=ن ف ص ِ

    bir,,topluluk,,için=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

ونِ   bilen=ي ْعل م 

De ki; «Allah´ın 
kullarının yararı-
na sunduğu gü-
zellikleri ve temiz 
yiyecekleri kim 
haram etti? De 
ki; Bunlar, dünya 
hayatında mü-
minler içindir kı-
yamet günü ise 
sadece onların-
dır, biz ayetleri-
mizi bilenlere 
böyle ayrıntılı bi-
çimde açıklıyo-
ruz.» 

"Allah'ın kendi kul-
ları için meydana 
getirdiği ziyneti ile 
rızkın pâk olanları-
nı kim haram kıl-
mış?" dedikten 
sonra şöyle söyle: 
"Bunlar kıyamet 
günü, yalnız iman 
edenlerin olmakla 
beraber dünya ha-
yatında da kendile-
rine helâl." Bizler 
idrâki olan ümmet-
ler için âyâtımızı 
böyle ayrı ayrı bil-
diririz. 

De ki: Allah´ın 
kulları için çı-
kardığı zineti 
ve temiz rızık-
ları kim haram 
kılmış? De ki: 
Bunlar, dünya 
hayatında 
iman edenler 
içindir. Kıya-
met günü ise 
yalnız onlara 
tahsis edilmiş-
tir. Biz, ayetle-
rimizi bilen bir 
kavim için 
böylece uzun 
uzun açıklarız. 

De ki. Allahın kulla-
rı için yarattığı gü-
zelliği, rızkın iyisini, 
temizini yasakla-
yan kim? De ki: 
Bunlar dünya ha-
yatında imana 
erenler için (meş-
ru)durlar; Kıyamet 
Gününde ise yal-
nızca onlara özgü 
olacaklardır. Anla-
ma-kavrama yete-
neği olan insanlar 
için bu mesajları 
Biz işte böyle açık 
açık dile getiriyo-
ruz! 

7. 
ا    de..ki=ق لِْ.. 33     kesinlikle=إِنَم 

َرمِ  ب ِيِ     haram..etmiştir=ح      Rabbim=ر 

اِحشِ      fuhuşları=اْلف و 

ا رِ ..م  ا..ظ ه  ِمْنه  =gerek..açığını    

ا م  ب ط نِ ..و  =gerek..kapalısını    

اْْلِِ ثْمِ و  =günahı     ِاْلب ْغي     ve..saldırmayı=و 

ق ِِ    yere=بِغ ْيرِِ     haksız=اْلح 

أ نِْ ت ْشِرك وا..و  =ve..ortak..koşmayı    

ا    Allah’a=بِاّلَلِِ     bir..şeyi=م 

لِْ..ل مِْ ي ن ز ِ =indirmediği    ِِبِه=hakkında    

    hiçbir..delil=س ْلط انًا

أ نِْ ت ق ول وا..و  =ve..söylemenizi    

ا    Allah=اّلَلِِ    hakkında=ع ل ى     şeyler=م 

ونِ ..لِ  ت ْعل م  =bilmediğiniz 

De ki; «Allah sa-
dece açık gizli 
bütün kötülükle-
ri, günahı, hak-
sız saldırıyı, Al-
lah´ın hakkında 
hiçbir delil indir-
mediği şeyleri 
O´na ortak koş-
manızı ve Allah 
hakkında bilme-
diklerinizi söyle-
meyi haram kıl-
dı. 

Yâ Muhammed, 
şöyle de: "Rabbim 
yalnız bütün şena-
atleri, açığını, gizli-
sini, sonra her türlü 
günah ile haksız 
yere zulmü, daha 
sonra kendilerine 
tapmanız için Al-
lah'ın hiçbir zaman 
hüccet indirmediği 
şeyleri Allah'a şe-
rik koşmanızı, bir 
de Allah'a karşı 
bilmediğinizi söy-
lemenizi haram 
buyurdu, başkasını 
değil." 

De ki: Rab-
bım, açığıyla, 
gizlisiyle tüm 
hayasızlıkları, 
günahı, Al-
lah´a şirk 
koşmanızı ve 
Allah´a karşı 
bilmediğiniz 
şeyleri söyle-
menizi haram 
kılmıştır. 

De ki: Doğrusu, 
Rabbim, yalnızca, 
açık ya da gizli, 
utanç verici davra-
nışları, günahı(n 
her çeşidini), (baş-
kasının elindekine) 
haksız yere göz 
dikmeyi, Allahtan 
başkasına hakkın-
da hiçbir delil in-
dirmediği halde 
tanrısal nitelikler 
yakıştırmanızı ve 
bilmediğiniz şeyi 
Allaha izafe etme-
nizi yasaklamıştır. 

7. 
ِلك ل ِِ,, 34     ümmetin=أ َمةِ     her=و 

ل ِ      bir,,süresi,,vardır=أ ج 

اءِ ,,ف إِذ ا ج  =gelince    ِْم ل ه      süreleri=أ ج 

ونِ ,,لِ  ي ْست أِْخر  =ne,,geri,,kalırlar    

    bir,,an=س اع ةًِ 

لِ  ونِ ي ْست ْقِدمِ ,,و  =ne,,de,,öne,,geçerler 

Her toplumun 
belirlenmiş bir 
eceli vardır. 
Ecelleri geldiğin-
de onu ne bir an 
erteleyebilirler ve 
ne de bir an öne 
alabilirler. 

Her ümmet için 
mukadder bir za-
man var. Zamanla-
rı! gelince bir an bi-
le gecikmedikleri 
gibi, ondan evvel 
de gidemezler. 

Her ümmetin 
bir eceli var-
dır. Ecelleri 
gelince; ne bir 
an geri kalır, 
ne de bir an 
ileri gidebilir-
ler. 

Ve her toplum için 
bir vade belirlen-
miştir: Öyle ki, va-
deleri dolduğunda 
onu bir tek an ol-
sun, ne geciktirebi-
lirler ne de öne 
alabilirler. 

7. 
    Adem=آد مِ     oğulları=ب نِي    ey=ي ا.. 35

ي أْتِي نَك مِْ..إَِما =size..gelip     ِس ل     elçiler=ر 

    kendi..içinizden=ِمْنك مِْ

    anlattıkları..zaman=ي ق صُّونِ 

ل ْيك مِْ     ayetlerimi=آي اتِيِ     size=ع 

نِِ     korunup=اتَق ىَِٰ    kimselere=ف م 

أ ْصل حِ وِ  =uslanan    

ِ ْوفِ ..ف َل  خ  =korku..yoktur    

ل ْيِهمِْ     üzerlerine=ع 

لِ  ن ونِ ..ه مِْ..و  ي ْحز  =ve..onlar..üzülmeyec

eklerdir 

Ey insanoğulları, 
size sizden olan 
peygamberler 
gelerek, ayetle-
rimi açıkladıkları 
zaman kimler 
kötülüklerden 
sakınıp kendile-
rini düzeltirlerse, 
onlar için artık 
korku sözkonusu 
değildir ve onlar 
üzülmezler de. 

Ey Âdem oğulları! 
Kendi içinizden 
olmak üzere sizle-
re Benim âyâtımı 
okuyacak pey-
gamberler gelir de 
kim onlara isyan-
dan çekinir ve 
salâhın yolunu tu-
tarsa, işte öyleleri-
ne ne korku var, 
ne de hüzün göre-
cekler. 

Ey ademoğul-
ları; içinizden 
size ayetleri-
mizi anlatan 
peygamberler 
gelince, her 
kim ki sakınıp 
düzelirse; artık 
onlar için bir 
korku yoktur 
ve onlar üzü-
lecek de değil-
lerdir. 

Ey Ademoğulları! 
Size kendi aranız-
dan benim mesaj-
larımı ileten elçiler 
geldiğinde, kimler 
ki Bana karşı so-
rumluluk bilinci du-
yar ve kendilerini 
düzeltirlerse, işte 
onlar için korku 
yok; onlar üzülme-
yecekler de; 

7. 
36 ,, الَِذينِ  ك ذَب وا,,و  =yalanlayıp    

Ayetlerimizi ya-
lanlayanlar, on-

Âyetlerimize yalan 
diyen, iman kibirle-

Ayetlerimizi 
yalanlayıp on-

ama ayetlerimizi 
yalanlamaya kal-
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    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

وا اْست ْكب ر      büyüklenenler=و 

ا ئِكِ     onlara,,karşı=ع ْنه      işte,,onlar=أ ول َٰ

ابِ      ateş=النَاِرِ     halkıdır=أ ْصح 

ا    onlar=ه مِْ     orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli,,kalacaklardır=خ 

lara burun kıvı-
ranlar ise, orada 
ebedi kalmak 
üzere cehen-
nemliktirler. 

rine dokunan kim-
selere gelince, işte 
bunlar cehennem-
likler ki orada ebe-
diyen kalacaklar. 

lara karşı bü-
yüklük tasla-
yanlar; işte 
onlar ateşlik-
lerdir. Onlar 
orada temelli 
kalıcıdırlar. 

kanlar ve onlara 
kibirle tepeden ba-
kanlar, işte orada 
kalmak üzere, ate-
şe girecek olanlar 
böyleleridir! 

7. 
نِْ.. 37     daha..zalim=أ ْظل مِ     ?kim..olabilir=ف م 

ىَِٰ    kimseden=ِمَمنِِ     uyduran=اْفت ر 

اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a    ك ِذبًا=yalan    

    yalanlayan=ك ذَبِ     ya..da=أ وِْ

ئِكِ     O’nun..ayetlerini=بِآي اتِِهِ      onlara=أ ول َٰ

مِْ    erişir=ي ن ال ه مِْ     nasipleri=ن ِصيب ه 

اْلِكت اِبِ ..ِمنِ  =Kitaptan    َِٰتَى     nihayet=ح 

مِْ..إِذ ا تْه  اء  ج  =gelince    

س ل ن ا     elçilerimiz=ر 

مِْ فَْون ه      canlarını..alırken=ي ت و 

    ?hani..nerede=أ ْينِ     diyecekler=ق ال وا

ا ك ْنت مِْ..م  =olduklarınız    

    yalvarmış=ت ْدع ونِ 

د ونِِ..ِمنِْ =başkasına     ِِاّلَل=Alah’tan    

    dediler=ق ال وا

لُّوا نَا    sapıp..kayboldular=ض      bizden=ع 

ش ِهد وا     ve..şahidlik..ettiler=و 

    kendi=أ ْنف ِسِهمِْ    aleyhlerine=ع ل ىَِٰ

مِْ     olduklarına=ك ان وا    kendilerinin=أ نَه 

 kâfir=ك افِِرينِ 

Allah adına ya-
lan uydurandan 
ya da O´nun 
ayetlerini yalan-
layanlardan da-
ha zalim kim 
olabilir? Onlara 
kitaptaki payları 
erişir. Sonunda 
canlarını almak 
üzere elçilerimiz 
yanlarına geldik-
lerinde kendileri-
ne ´Allah´ın dı-
şında taptığınız 
putlar hani nere-
de? deyince, 
Koyup gittiler bi-
zi´ derler. Böyle-
ce kâfir oldukla-
rına dair kendile-
ri şahitlik ederler. 

Kendi uydurduğu 
yalanı Allah'a isnat 
eden, yahut Al-
lah'ın âyetlerine 
yalan diyen adam-
dan daha zâlimi 
kim olabilir? İşte 
bunların ezelde 
yazılı bulunandan 
nasipleri (ezelde 
yazılı nasipleri) 
kendilerine erişe-
cek, nihayet me-
leklerimiz yanları-
na varıp ruhlarını 
kabzederken "Hani 
Allah'ı bırakarak 
taptıklarınız nere-
de?" diye sorarlar. 
"Bizi bıraktılar da 
kayboldular" der-
ler. Kâfir bulunduk-
ları hakkında kendi 
aleyhlerine şahit 
olurlar. 

Allah´a karşı 
yalan uyduran 
veya O´nun 
ayetlerini ya-
lan sayanlar-
dan daha za-
lim kim vardır? 
İşte onlara; ki-
tabdaki payları 
erişecektir. 
Nihayet, elçi-
lerimiz canla-
rını almak 
üzere onlara 
geldiklerinde; 
diyeceklerdir 
ki: Allah´tan 
başka tapar 
olduklarınız 
nerede? Onlar 
da derler ki: 
Onlar, bizi bı-
rakıp kaçtılar. 
Ve onlar, ken-
di aleyhlerine 
gerçekten ka-
fir olduklarına 
şehadet eder-
ler. 

Kendi asılsız uy-
durmalarını Allaha 
yakıştıran ya da Al-
lahın ayetlerini ya-
lanlamaya kalkışan 
kimselerden daha 
zalim kim olabilir? 
Onlara (hayatta) 
nasip olarak her ne 
ki yazılmışsa ken-
dilerini bulacaktır; 
ta ki, canlarını al-
mak için elçilerimiz 
gelip (de) onlara: 
Hani, nerde Allah-
tan başka çağırıp 
durduğunuz varlık-
lar? deyinceye ka-
dar. Ve (günahkar-
lar): Bizi yüzüstü 
bıraktılar! diye kar-
şılık verecekler; ve 
(böylece), hakkı in-
kar eden kimseler 
oldukları konusun-
da kendi aleyhleri-
ne tanıklık etmiş 
olacaklar. 

7. 
38 ,, ل وا    buyurdu,,(Allah)=ق الِ      girin=اْدخ 

مِ ,,فِي أ م  =topluluklarıyla,,beraber    

ل تِْ,,ق دِْ خ  =geçen    

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ =sizden,,önce    

اْلِجن ِِ,,ِمنِ  =cin    ِْنِس اْْلِ     ve,,insan=و 

النَاِرِ ,,فِي =ateşin,,içine    ا     her=ك لَم 

ل تِْ     ümmet=أ َمة ِ    girdikçe=د خ 

اِ     lanet,,etti=ل ع ن تِْ     yoldaşına=أ ْخت ه 

تَىَِٰ     zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

ك وا ا    birbiri,,ardından=ادَار      orada=فِيه 

ِميعًا     hepsi,,toplandığı=ج 

اه مِْأ خِْ    dediler,,ki=ق ال تِْ ر  =sonrakiler    

ه مِْ     öncekiler,,için=ِْل ول 

بَن ا ءِِ    Rabbimiz=ر  ل  ؤ      bunlar=ه َٰ

لُّون ا     bizi,,saptırdılar=أ ض 

    azab=ع ذ ابًا    bunlara,,ver=ف آتِِهمِْ

    bir,,kat,,daha=ِضْعفًا

النَاِرِ ,,ِمنِ  =ateşten     ِق ال=(Allah),,dedi    

    hepsi,,için,,vardır=ِلك ل ِ 

ِكنِْ    bir,,kat,,fazla=ِضْعفِ  ل َٰ     ama=و 

ونِ ,,لِ  ت ْعل م  =siz,,bilmezsiniz 

Allah onlara 
«Sizden önce 
gelip göçen cin 
ve insan toplu-
lukları yanında 
cehenneme giri-
niz» der. Her 
cehenneme gi-
ren topluluk yol-
daşına lânet 
okur. Sonunda 
hepsi biraraya 
gelince sonraki-
ler, kendilerin-
den öncekiler 
için «Ey Rabbi-
miz, bizi bunlar 
yoldan çıkardı, 
onun için bunla-
ra bir kat daha 
fazla cehennem 
azabı çektir» 
derler. Allah da 
onlara «Herbiri-
nizin azabı ikiye 
katlanmıştır, 
ama bilmiyorsu-
nuz.» 

"İnsden, cinden 
sizlerden önce 
geçmiş ümmetlerle 
beraber olarak 
ateşe girin!" buyu-
rur. Her ümmet 
girdikçe kardeş 
olan diğer ümmete 
lânet okur. Nihayet 
hepsi birden orada 
buluşunca sonda-
kiler, öncekileri 
gösterirler de, "Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! İş-
te şunlar bizleri 
yoldan çıkardı, 
onun için kendile-
rine ateş azâbını 
iki kat ver!" derler. 
"Herbirinize iki kat 
azap var, lâkin 
bilmiyorsunuz!" 
buyurur.  

Buyurdu ki: 
Sizden önce 
geçmiş cinn 
ve insan toplu-
luklarıyla girin 
ateşe. Her 
ümmet girdik-
çe; yoldaşına 
la´net eder. 
Nihayet hepsi 
birbiri ardın-
dan orada top-
lanınca; son-
rakiler önceki-
ler için derler 
ki: Rabbımız; 
işte bizi bunlar 
saptırdı. Onun 
için bunlara 
katmerli azab 
ver. Buyurur 
ki: Hepiniz 
Evet, dediler. 
Bunun üzerine 
aralarında bir 
münadi: Al-
lah´ın la´neti; 
zalimlerin üze-
rinedir, diye 
seslendi. 

(Bunun üzerine Al-
lah): Katılın öyley-
se, ateşe sizden 
önce gömülüp gi-
den görünmeyen 
varlıklar ve insanlar 
güruhuna! (Ve) bir 
güruh (ateşe) gi-
rerken her seferin-
de kendi yandaşla-
rına lanet edecek; 
o kadar ki, onların 
hepsi, birbiri ardın-
dan oraya doluş-
tuklarında, sonraki-
ler önden gidenler 
için (şöyle) diye-
cek: Ey Rabbimiz! 
Bizi yoldan çıkaran 
işte bunlardı: öy-
leyse, onlara ateşle 
iki kat azap ver! Al-
lah: Her biriniz iki 
kat azaba müste-
haksınız ama bunu 
bilmiyorsunuz diye 
cevap verecek bu-
na. 

7. 
ق ال تِْ.. 39     dediler..ki=و 

ه مِْ     öncekiler..de=أ ول 

اه مِْ ا    sonrakilere=ِْل ْخر  ك انِ ..ف م  =yok    

ل ْين ا    sizin=ل ك مِْ     bize=ع 

ف ْضلِ ..ِمنِْ =bir..üstünlüğünüz    

    o..halde..siz..de..tadın=ف ذ وق وا

ا    azabı=اْلع ذ ابِ      karşılık=بِم 

ت ْكِسب ونِ ..ك ْنت مِْ =kazandıklarınıza 

Öncekiler de, 
kendilerinden 
sonrakilere, «Si-
zin de bizden bir 
farkınız yoktu. O 
halde siz de iş-
lediğiniz kötülük-
lerin karşılığı 
olan azabı çeki-
niz» derler. 

Öndekiler ise son-
dakilere "Sizin de 
bize üstün gelecek 
tarafınız görülme-
di, kazandığınız 
vebalin azâbını ta-
dın da görün!" der-
ler. 

Öncekiler de 
sonrakilere: 
Sizin bizden 
bir üstünlüğü-
nüz yoktur. 
Öyleyse ne 
kazandıysanız 
karşılığı olan 
azabı tadın, 
derler. 

Ve öncekiler, son-
rakilere şöyle diye-
cek: Demek ki, 
hiçbir bakımdan 
bizden üstün kim-
seler değilmişsiniz! 
Öyleyse, yaptığınız 
bütün o kötülükler 
için, tadın bu aza-
bı! 

7. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 40

ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayan    

    bizim,,ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

وا اْست ْكب ر      ve,,kibirlenenler,,var,,ya=و 

ْنهِ  اع  =onlara     ِت ف تَحِ ,,ل =açılmayacak    

مِْ ابِ     onlara=ل ه      kapıları=أ ْبو 

اءِِ     gök=الَسم 

لِ  ل ونِ ,,و  ي ْدخ  =ve,,onlar,,giremeyeceklerd

ir    ِ نَة تَىَِٰ    cennete=اْلج      kadar=ح 

لِ     geçinceye=ي ِلجِ  م      deve=اْلج 

س م ِِ,,فِي =iğne    
    deliğinden=اْلِخي اِطِ 

ِلكِ  ك ذ َٰ     işte,,böyle=و 

    cezalandırırız=ن ْجِزي

ْجِرِمينِ   suçluları=اْلم 

Ayetlerimizi ya-
lanlayanlar ve 
onlara burun kı-
vıranlar var ya, 
gökyüzü kapıları 
yüzlerine açıl-
maz ve deve, 
iğne deliğinden 
geçmedikçe 
cennete gire-
mezler. Biz ağır 
suçluları işte 
böyle cezalandı-
rırız. 

Âyetlerimize yalan 
diyenler, onlara 
imanı kibirlerine 
yediremeyenler 
bilsinler ki, göklerin 
kapıları kendilerine 
açılmayacağı gibi, 
deve iğnenin deli-
ğinden geçmedik-
çe onlar da cenne-
te giremeyecekler, 
bizler mücrimleri 
cezaya böyle çar-
parız. 

Muhakkak ki 
ayetlerimizi 
yalan sayıp 
onlara karşı 
büyüklük tas-
layanlara; işte 
onlara, göğün 
kapıları açıl-
maz ve onlar; 
deve iğne de-
liğinden ge-
çinceye kadar 
cennete de gi-
remezler. Biz, 
suçluları işte 
böyle ceza-
landırırız. 

Gerçek şu ki, Ayet-
lerimizi yalanlama-
ya kalkışan ve on-
lara tepeden bakan 
kimselere göğün 
kapıları açılmaya-
caktır; ve onlar, ha-
latın iğne deliğin-
den geçebilmesin-
den daha kolay gi-
remeyecekler cen-
nete. Günaha gö-
mülüp gidenleri Biz 
işte böyle cezalan-
dırırız. 

7. 
مِْ.. 41     onlar..için..vardır=ل ه 

نَمِ ..ِمنِْ ه  ج  =cehennemden    

اد ِ     bir..döşek=ِمه 

ِمنِْ ف ْوقِِهمِْ..و  =ve..üstlerinde..de    

اش  ِ     örtüler..(ateşten)=غ و 

ِلكِ  ك ذ َٰ     işte..böyle=و 

Onlara bir ce-
hennem döşeği 
ile üzerlerini ör-
tecek bir cehen-
nem yorganı ve-
rilir. Biz zalimleri 
işte böyle ceza-
landırırız. 

Cehennem onların 
hem döşekleri ola-
cak, hem örtüleri. 
Bizler zâlimleri ce-
zaya böyle çarpa-
rız. 

Onlar için ce-
hennemde bir 
döşek ve üst-
lerine de örtü-
ler vardır. Biz, 
zalimleri işte 
böyle ceza-
landırırız. 

Cehennem onların 
hem dinlenme yeri 
hem de örtüleri 
olacak; zalimleri 
Biz işte böyle ceza-
landırırız. 
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    cezalandırırız=ن ْجِزي

 zalimleri=الَظاِلِمينِ 

7. 
42 ,, الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =inanıp    

ع ِمل وا     yapanlar=و 

اتِِ     iyi,,işler=الَصاِلح 

ن ك ل ِفِ ,,لِ  =ki,,yüklemeyiz    

    başkasını=إِلَِ    hiç,,kimseye=ن ْفًسا

ا ْسع ه      gücünün,,yettiğinden=و 

ئِكِ  ابِ     işte,,onlar=أ ول َٰ     halkıdır=أ ْصح 

نَِةِ  ا    onlar=ه مِْ    cennet=اْلج      orada=فِيه 

اِلد ونِ   ebedi,,kalacaklardır=خ 

İman edip iyi 
ameller işleyen-
lere gelince biz 
hiç kimseye gü-
cünün yetece-
ğinden fazla yük 
yüklemeyiz. On-
lar orada ebedi 
olarak kalmak 
üzere cennetlik-
tirler. 

İman ederek salâh 
işleyenlere gelince 
-ki bizler kimseye 
tâkatinden ilerisini 
teklif kılmayız- işte 
bunlar cennetliktir-
ler, orada ebedi-
yen kalacaklar.  

İman edip te 
salih ameller 
işleyenlere ge-
lince; Biz, hiç 
kimseye gü-
cünün yetece-
ğinden baika-
sını yükleme-
yiz. İşte onlar, 
cennetliklerdir. 
Onlar orada 
temelli kalıcı-
dırlar. 

Ama imana erişen, 
doğru ve yararlı iş-
ler yapan kimseler 
-(ki) şüphesiz, Biz 
kimseye taşıyabi-
leceği yükten faz-
lasını yüklemeyiz- 
işte, ebediyyen 
kalmak üzere cen-
nete girecek olan 
bunlardır; 

7. 
ْعن ا.. 43 ن ز      çıkarıp..atmışızdır=و 

ا     ne..varsa=م 

د وِرِهمِْ..فِي ص  =göğüslerinden    

ِغل ِ ..ِمنِْ =kinden..(tasadan)    

    akmaktadır=ت ْجِري

ت ْحتِِهمِ ..ِمنِْ =altlarından    

ار ِ  ق ال وا    ırmaklar=اْْل ْنه      dediler=و 

ْمد ِ ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

ه د ان ا..الَِذي =lütfedip..bizi..getiren    

ذ ا ا    buraya=ِله َٰ م  ك نَا..و  =biz..bunu    

    bulamazdık=ِلن ْهت ِديِ 

ه د ان ا..نِْأ ِ..ل ْولِ  =bizi..getirmeseydi    

    muhakkak=ل ق دِْ    Allah=اّلَل ِ 

اء تِْ س لِ     getirmişler=ج      elçileri=ر 

ب ِن ا ِِ     Rabbimizin=ر  ق      gerçeği=بِاْلح 

ن ود وا     onlara..seslenildi=و 

تِْلك مِ ..أ نِْ =işte..size    ِ نَة     cennet=اْلج 

وهِ  اأ وِرثْت م  =o..size..miras..verildi    

ا     karşılık=بِم 

ل ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعم  =yaptıklarınıza 

Kalplerindeki kin, 
kıskançlık kalın-
tılarını söküp 
atmışlardır. 
Ayaklarının al-
tında ırmaklar 
akar. Onlar şöyle 
derler; Bizi bu 
derece erdiren 
Allah´a hamdol-
sun. Eğer Allah 
bize yol göster-
meseydi, biz 
kendiliğimizden 
bu dereceye 
eremezdik. Belli 
ki, Rabbimizin 
peygamberleri 
bize gerçeği ge-
tirmişlerdi, onla-
ra şöyle sesleni-
lir; İşte size cen-
net, işlediğiniz iyi 
amellerin karşılı-
ğı olarak onu 
hakettiniz. 

Birbirlerine karşı 
besledikleri kini 
sînelerinden söküp 
atacağız. Ayakları-
nın altından ırmak-
lar akacak da, 
"Hamdolsun o Al-
lah'a ki, bu gayeye 
varan yolu bizlere 
tutturmuş, o tut-
turmasaydı bizler 
bu yolu tutabilecek 
değildik. Doğrusu 
Rabbimizin pey-
gamberleri bizlere 
hakkı tebliğ etmiş-
ler" diyecekler. 
Bunun üzerine "İş-
te sizlere va'd edi-
len cennet ki işle-
diğiniz pâk işlerin 
karşılığı olarak ona 
vâris oldunuz!" di-
ye kendilerine nida 
edilecek. 

Göğüslerinde 
kinden ne var-
sa söküp at-
mışızdır. Altla-
rından ırmak-
lar akar ve 
derler ki: 
Hamdolsun Al-
lah´a ki; bizi 
buna hidayet 
etti. Eğer Allah 
bizi hidayete 
erdirmemiş ol-
saydı, biz hi-
dayete erecek 
değildik. An-
dolsun ki; 
Rabbımızın-
peygamberleri 
hakkı getirmiş-
lerdir. Onlara: 
Yapmakta ol-
duklarınızdan 
dolayı miras-
çısı kılındığı-
nız cennet işte 
budur, diye 
seslenilir. 

(ki, oraya girmeden 
önce) onların içle-
rinde (takılıp kal-
mış) olabilecek dü-
şünce ya da duygu 
türünden uygunsuz 
ne varsa silip ata-
cağız; orada önle-
rinde dereler-
ırmaklar çağılda-
yacak; ve onlar: 
Bütün övgüler, bizi 
bu (bahtiyarlığa) 
eriştiren Allaha ya-
kışır; çünkü eğer O 
bize yol gösterme-
seydi biz asla doğ-
ru yolu bulamaz-
dık! Ve Rabbimizin 
elçileri bize gerçek-
ten de doğruyu 
söylemişler! diye-
cekler. Ve (bir ses): 
İşte geçmişte edip 
eyledikleriniz saye-
sinde kazandığınız 
cennet, bu! diye 
yankılanacak 

7. 
44 ,, ن اد ىَِٰ ابِ     seslendi=و      halkı=أ ْصح 

نَةِِ ابِ     cennet=اْلج      halkına=أ ْصح 

    muhakkak=ق دِْ    ateş=النَاِرأ ْنأ نِْ

ْدن ا ج      biz,,bulduk=و 

ا ع د ن ا,,م  و  =bize,,vadettiğini    

بُّن ا قًّا    Rabbimizin=ر      gerçek=ح 

ْدت ِ,,ف ه لِْ ج  مِْو  =siz,,de,,buldunuz,,mu?    

ا ع د ِ,,م  و  =size,,vadettiğini    

بُّك مِْ قًّاِ     Rabbinizin=ر      gerçek=ح 

    evet=ن ع ْمِ     dediler=ق ال وا

نِ     ve,,ünledi=ف أ ذَنِ  ذ ِ ؤ      bir,,ünleyici=م 

    diye=أ نِْ    aralarından=ب ْين ه مِْ

    Allah’ın=اّلَلِِ    laneti=ل ْعن ة ِ

    üzerine,,olsun=ع ل ى

 zalimlerin=الَظاِلِمينِ 

Cennetlikler, ce-
hennemliklere 
seslenerek, «Biz 
Rabbimizin bize 
vadettiklerini 
gerçekleşmiş 
bulduk, siz de 
Rabbinizin size 
yönelik vaadleri-
ni gerçekleşmiş 
buldunuz mu?» 
derler. Cehen-
nemlikler «evet» 
derler. Bu sırada 
aralarından biri 
yüksek sesle 
şöyle bağırır, 
«Allah´ın lâneti 
zalimlerin üzeri-
ne olsun.» 

(44-45) Cennette 
olanlar cehennem-
de olanlara (cen-
nete girenler, ce-
henneme girenlere 
/ cennetlikler ce-
hennemliklere) 
şöyle seslenirler: 
"Rabbimiz bizlere 
ne va'd buyurduy-
sa bizler onu hak 
bulduk. Sizler de 
Rabbiniz ne va'd 
buyurduysa hak 
buldunuz mu?" 
Onlar da: "Evet" 
derler. Bunun üze-
rine bir münâdi çı-
kar, "Allah'ın lâneti 
o zâlimlerin üzeri-
ne olsun ki hem Al-
lah'ın yolundan 
alıkoyarlar, hem o 
yolun eğri büğrü 
olmasını isterler. 
Sonra kendileri 
âhiretin de münki-
ridirler."  

Cennet asha-
bı, cehennem 
ashabına: 
Rabbımızın 
bize va'detti-
ğini hak bul-
duk. Siz de 
Rabbınızın si-
ze va'dettiğini 
hak buldunuz 
mu? diye ses-
lenirler. Evet, 
dediler. Bunun 
üzerine arala-
rında bir 
münâdî: Al-
lah'ın la'neti; 
zâlimlerin üze-
rinedir, diye 
seslendi. 

Ve cennetlikler, 
ateşliklere, Rabbi-
miz bize ne söz 
verdiyse, bütünüyle 
gerçekleşmiş bul-
duk; ya siz, siz de 
Rabbinizin size 
vaat ettiği şeyi ger-
çekleşmiş buldu-
nuz mu? diye ses-
lenecekler. (Beriki-
ler): Ah, evet! diye 
karşılık verecekler. 
Bunun üzerine içle-
rinden bir ses hay-
kıracak: Allahın la-
neti, zalimlere elve-
rir, 

7. 
45 .. دُّونِ     onlar..ki=الَِذينِ      menedip=ي ص 

س بِيلِِ..ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah’ın    

ا ي ْبغ ون ه      onu..isterler=و 

ًجا ه مِْ    eğriltmek=ِعو      ve..onlar=و 

ةِِ     ahireti..de=بِاْْلِخر 

ونِ   inkâr..ederlerdi=ك افِر 

Onlar insanları 
Allah yolundan 
alıkoyarlar, onu 
eğri göstermeye 
yeltenirler ve 
ahirete de inan-
mazlar. 

“        “         “ Onlar ki; Al-
lah´ın yolun-
dan alıkoyar-
lar ve onu eğ-
riltmek isterler. 
Ve onlar; ahi-
reti de inkar 
edenlerdir. 

onlar ki, başkaları-
nı Allahın yolundan 
çevirirler ve onu 
eğri, dolambaçlı 
göstermeye çalışır-
lar; ve onlar ki ahi-
ret hayatının ger-
çek olduğunu ka-
bule yanaşmazlar! 

7. 
46 ,, ب ْين  او  ه م  =iki,,taraf,,arasında    

اب ِ      bir,,perde,,vardır=ِحج 

ع ل ى     ve,,üzerinde,,de=و 

افِِ     A’raf=اْْل ْعر 

الِ      erkekler,,vardır=ِرج 

ِ    tanıyan=ي ْعِرف ونِ      hepsini=ك َلًّ

ْمِ  اه      yüzlerindeki,,işaretleriyle=بِِسيم 

ن اد ْوا     ve,,seslendiler=و 

ابِ  نَةِِ    halkına=أ ْصح      cennet=اْلج 

مِ     diye=أ نِْ ْمِ     selam=س َل  ل ْيك      size=ع 

ل وه ا,,ل مِْ ي ْدخ  =cennete,,girmemiş    

ه مِْ     fakat,,onlar=و 

ع ونِ   beklemektedirler=ي ْطم 

İki taraf arasında 
bir set ve bu se-
tin tepelerinde 
her iki grubu si-
malarından tanı-
yan kimseler 
vardır. Cennete 
girememiş, fakat 
gireceklerini 
uman bu kimse-
ler cennetliklere 
«selâmun aley-
küm» diye ses-
lenirler. 

Aralarına perde 
çekilir. A'raf'ın üs-
tünde ise bunların 
herbirini simaların-
dan (nişanelerin-
den) tanıyan 
adamlar bulunu-
yor. Bunlar arzu 
etmeleriyle bera-
ber cennete gir-
medikleri halde 
"Allah'ın selâmı 
üzerinize olsun!" 
diye cennettekilere 
nida ederler.  

İki taraf ara-
sında bir per-
de vardır. 
A´raf üzerinde 
de her birini 
simalarıyla ta-
nıyan adamlar 
vardır. Cen-
netliklere: Size 
selam olsun, 
diye seslenir-
ler. Bunlar, 
henüz girme-
yen, ama 
uman kimse-
lerdir. 

Bu iki taraf arasın-
da bir engel bulu-
nacaktır. Ve orada, 
(hayattayken) ken-
dilerine (eğri ile 
doğruyu) ayırt 
edebilme yetisi 
bahşedilmiş, onla-
rın her birini taşıdı-
ğı belirtiden tanı-
yan kimseler ola-
cak. Ve (girmek 
için) can attıkları 
halde cennete (he-
nüz) girmemiş olan 
bu kimseler cen-
netliklere: Size se-
lam olsun diye ses-
lenecekler. 

7. 
إِذ ا.. 47 ِرف تِْ    zaman=و      çevrildiği=ص 

ه مِْ ار      tarafına=تِْلق اءِ     gözleri=أ ْبص 

ابِِ     ateş=النَارِِ    halkı=أ ْصح 

بَن ا    dediler=ق ال وا     Rabbimiz=ر 

ت ْجع ْلن ا..لِ  =bizi..bulundurma    

عِ      toplulukla=اْلق ْومِِ    beraber=م 

 zalim=الَظاِلِمينِ 

Bunların bakışla-
rı, cehennemlik-
lere doğru kaydı-
rılınca da «Ey 
Rabbimiz, bizi 
zalimler ile bira-
raya getirme!» 
derler. 

Gözleri cehen-
nemdekilere dö-
nünce de "Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! 
Bizleri nefsine 
zulmetmiş insan-
larla beraber kıl-
ma!" derler. 

Gözleri ce-
hennem as-
habından tara-
fa çevrilince 
de; Rabbımız, 
bizi zalimler 
güruhu ile be-
raber bulun-
durma, derler. 

Ve bakışlar ateş 
yolcularına doğru 
çevrilince: Ey Rab-
bimiz, bizi şu zalim 
insanların arasına 
katma! diyecekler. 

7. 
48 ,, ن اد ىَِٰ ابِ     ünleyerek=و      halkı=أ ْصح 

افِِ     A’raf=اْْل ْعر 

Bu tepelerdeki-
ler, simalarından 
tanıdıkları bazı 
azılı kâfirlere de 
şöyle seslenirler. 

Sonra A'raftakiler 
simalarından tanı-
dıkları birtakım 
adamlara haykıra-
rak "Ne servet gibi, 

A´raf ashabı; 
simalarıyla ta-
nıdıkları 
adamlara ses-
lenirler: Toplu-

Ve (hayattayken) 
bu ayırt etme yeti-
sine sahip olanlar, 
görünüşlerinden 
(günahkar oldukla-
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الًِ     birtakım,,adamlara=ِرج 

مِْ     tanıdıkları=ي ْعِرف ون ه 

اه مِْ     dediler,,ki=ق ال وا    yüzlerinden=بِِسيم 

ا أ ْغن ىَِٰ,,م  =hiçbir,,yarar,,sağlamadı    

ْمع ك مِْ    size=ع ْنك مِْ     topluluğunuzun=ج 

ا م      size=ك ْنت مِْ    ne,,de=و 

ونِ   büyüklük,,taslamanız=ت ْست ْكبِر 

«Ne kalabalığı-
nız ve ne de şı-
marmanıza yo-
laçan güçleriniz 
size yarar sağ-
lamadı.» 

hadem haşem gibi 
şeyler toplamanı-
zın, ne de ibadul-
laha karşı kurul-
manızın (hakkın 
kabulünü azameti-
nizi sığdıramama-
nızın) faidesini gö-
rebildiniz!  

luğunuz, top-
ladığınız mal 
ve büyüklük 
taslamalarınız 
size fayda 
vermedi, der-
ler. 

rını) çıkardıkları 
kimselere: Ne sağ-
ladı size diye ses-
lenecekler, mal-
dan, (mülkten) bi-
riktirmeniz; geçmi-
şinizle o boş ku-
rumlanmanız? 

7. 
ءِِ.. 49 ل  ؤ      ?bunlar..mıydı=أ ه َٰ

س ْمت مِْأ قِْ..الَِذينِ  =yemin..ettiğiniz..kimseler    

مِ ..لِ  ي ن ال ه  =onları..erdirmeyecek..diye    

    Allah=اّلَل ِ
ة ِ  ْحم      hiçbir..rahmete=بِر 

ل وا نَة ِ    girin=اْدخ      cennete=اْلج 

ْوفِ ..لِ  خ  =korku..yoktur    

ل ْيك مِْ لِ     artık..size=ع      ve..değilsiniz=و 

ْنت مِْأ ِ =siz     ِن ون  üzülecek..de=ت ْحز 

Allah onları hiç-
bir rahmete er-
dirmez diye hak-
larında yemin 
ederek küçüm-
sediğiniz kimse-
ler bunlar mıydı? 
Bu arada Allah 
onlara «Giriniz 
cennete, sizin 
için hiçbir korku 
sözkonusu değil 
artık, hiç üzül-
meyeceksiniz» 
der. 

Allah onları kat'iy-
yen rahmetine 
eriştirmez diye ka-
sem ettikleriniz 
bunlar mıydı?" de-
dikten sonra beriki-
lerine "Girin cen-
nete, sizin için ne 
korku var, ne de 
keder göreceksi-
niz!" diyecekler. 

Bunlar mıydı 
ki; kendilerini 
Allah´ın rah-
metine erdir-
meyeceğine 
yemin etmişti-
niz. Girin cen-
nete; size hiç 
bir korku yok-
tur ve sizler 
üzülecek de 
değilsiniz. 

Bir vakit hakların-
da, 'Allah rahmetini 
asla böylelerine 
ulaştırmaz! diye 
kestirip attığınız 
kimseler, işte bun-
lar, (bu onurlandı-
rılmış kimseler) 
mi? (Oysa, bakın, 
şimdi onlara:) girin 
cennete; size korku 
yok, hüzün de 
duymayacaksınız! 
(diye sesleniliyor). 

7. 
50 ,, ن اد ىَِٰ     ve,,seslendiler=و 

ابِ      ateş=النَارِِ    halkı=أ ْصح 

ابِ  نَةِِ    halkına=أ ْصح      cennet=اْلج 

وا    diye=أ نِْ     biraz,,da,,akıtın=أ فِيض 

ْين اع ل ِ =bizim,,üzerimize    

اءِِ,,ِمنِ  اْلم  =suyunuzdan    ِْأ و=veya    

ق ك مِ ,,ِمَما ز  ر  =size,,verdiği,,rızıktan    

    dediler,,ki=ق ال وا    Allah’ın=اّلَل ِ 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ا ه م  َرم      bu,,ikisini,,haram,,etmiştir=ح 

ينِ اْلك افِرِِ,,ع ل ى =kâfirlere 

Cehennemlikler 
cennetliklere Bi-
ze biraz su ya 
da Allah´ın size 
sunduğu yiye-
ceklerden biraz 
bir şeyler ikram 
ediniz? diye ses-
lenirler. Cennet-
likler ise «Allah 
her ikisini de 
kâfirlere haram 
kıldı» derler. 

(50-51) Cehen-
nemdekiler de 
cennettekilere "Ya 
suyunuzdan yahut 
Allah'ın sizleri 
merzûk ettiği ni-
metlerden biraz da 
bizim üzerimize 
dökün!" diye haykı-
racaklar. Berikiler-
se "Allah dinlerinizi 
oyun yerine, oyun-
cak yerine koyan, 
dünya hayatı ken-
dilerini aldatan 
kâfirler için onları 
haram buyurdu" 
diyecekler. İşte 
kendileri nasıl bu-
günlerine kavuşa-
caklarını unuttular-
sa, nasıl Bizim 
âyetlerimizi tanı-
mamakta bulundu-
larsa, biz de kendi-
lerini bugün öylece 
unuturuz. 

Cehenenm 
ashabı; cen-
net ashabına: 
Sudan veya 
Allah´ın size 
verdiği rızıktan 
biraz da bize 
akıtın, diye 
seslenirler. 
Onlar da der-
ler ki: Doğrusu 
Allah; onları 
kafirlere ha-
ram kıldı. 

Ve ateşin yarenleri, 
cennetliklere: Üze-
rimize biraz su dö-
kün, yahut Allahın 
size bahşettiği 
(cennet) azık-
lar(ın)dan (atın bi-
ze)! diye seslene-
cekler. (Berikiler:) 
Doğrusu, Allah, 
gerçeği inkar eden-
leri her ikisinden de 
yoksun kılmıştır; 

7. 
51 ..     onlar..ki=الَِذينِ 

ذ وا     yerine..koydular=اتَخ 

مِْ     bir..eğlence=ل ْهًوا    dinlerini=ِدين ه 

ل ِعبًا     ve..oyun=و 

مِ  غ َرتْه      ve..kendilerini..aldattı=و 

ي اة ِ     dünya=الدُّْني اِ     hayatı=اْلح 

    bugün=ف اْلي ْومِ 

    biz..de..onları..unuturuz=ن ْنس اه مِْ

ا     unuttukları=ن س وا    gibi=ك م 

    karşılaşacaklarını=ِلق اءِ 

ذ ا    günleriyle=ي ْوِمِهمِْ ا    bu=ه َٰ م      ve=و 

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا    ettikleri=ك ان وا

د ونِ   bile..bile..inkâr=ي ْجح 

Onlar dinlerini 
oyun ve eğlence 
yerine koydular, 
dünya hayatı 
kendilerini baş-
tan çıkardı. On-
lar nasıl bu gün-
ler ile karşılaşa-
caklarını unuttu-
lar ve ayetlerimi-
zi ısrarla yalan-
ladılarsa, bugün 
de biz onları 
unutuyoruz. 

“        “         “ Onlar ki; dinle-
rini alayla eğ-
lenceye aldı-
lar. Dünya ha-
yatı da kendi-
lerini aldattı. 
İşte onlar; bu 
günlerine ka-
vuşmayı nasıl 
unutmuşlar 
idiyse, ayetiçin 
katmerlidir. Ne 
var ki bilmez-
siniz. lerimizi 
nasıl bilerek 
inkar etmişler 
idiyse; Biz de 
bugün onları 
öylece unutu-
ruz. 

o kimseler ki, dün-
ya hayatına kapılıp 
eğlenceyi ve geçici 
zevkleri dinleri ha-
line getirmişlerdi. 
diye karşılık vere-
cekler. (Ve Allah:) 
Onlar bu (Hesap) 
gününün gelip ça-
tacağını nasıl gö-
zardı edip unuttular 
ve ayetlerimizi na-
sıl inkar ettilerse 
biz de bugün onları 
öyle gözardı ede-
ceğiz diyecek, 

7. 
ل ق دِْ,, 52     gerçekten=و 

    onlara,,getirdik=ِجئْن اه مِْ

    bir,,Kitap=بِِكت ابِ 

    göre=ع ل ىَِٰ    açıkladığımız=ف َصْلن اه ِ

    yol,,gösterici=ه دًى    bilgiye=ِعْلمِ 

ةًِ ْحم  ر      ve,,rahmet,,olan=و 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ 

Biz onlara, ilme 
dayalı ayrıntılı 
açıklamalarla 
donattığımız, 
müminlere doğru 
yol kılavuzu ve 
rahmet olan bir 
kitap (Kur´an) 
gönderdik. 

Onlara öyle bir Ki-
tap indirdik ki, için-
de hükümlerimizi 
bilerek ve iman 
eden kavim için hi-
dayet ve rahmet 
olarak tafsil ettik 
(Onlara öyle bir Ki-
tap indirdik ki iman 
eden kavim için hi-
dayet ve rahmet 
olmak üzere hü-
kümlerimizi onun 
içinde bilerek tafsil 
ettik).  

Andolsun ki; 
Biz, onlara ki-
tab indirdik. 
Onu bilgiye 
dayanarak 
uzun uzun 
açıkladık. İna-
nan bir kavim 
için hidayet ve 
rahmet olarak. 

Çünkü Biz, gerçek-
ten de onlara, ina-
nacak bir toplum 
için bir doğru yol, 
içinde bilgiye daya-
lı ayrıntılı açıkla-
malarda bulundu-
ğumuz bir kitap 
ulaştırdık. 

7. 
53 .. ونِ ي نِْ..ه لِْ ظ ر  =mi..gözetiyorlar?    

    ille=إِلَِ
    onun..te’vilini=ت أِْويل ه ِ 

    geldiği=ي أْتِي    gün=ي ْومِ 

    derler..ki=ي ق ولِ     onun..te’vili=ت أِْويل ه ِ

ن س وه ِ..الَِذينِ  =onu..unutmuş..olanlar    

ق ْبلِ ..ِمنِْ =önceden    ِْق د=doğrusu    

اء تِْ س لِ     getirmiş=ج      elçileri=ر 

ب ِن ا ق ِِ    Rabbimizin=ر      gerçeği=بِاْلح 

ل ن ا..ف ه لِْ =bizim..var..mı..ki    

ش ف ع اءِ ..ِمنِْ =şefaatçilerimiz    

    bize=ل ن ا    şefaat..etsinler=ف ي ْشف ع وا

    yahut=أ وِْ

دُِّ     tekrar..geri..döndürülür..müyüz..ki=ن ر 

لِ ف ن  ْعم  =yapalım     ِْير     başkasını=غ 

..ك نَا..الَِذي
ل ِ  ن ْعم  =yaptıklarımızdan    

    muhakkak=ق دِْ

وا ِسر      onlar..ziyana..soktular=خ 

مِْ لَِ    kendilerini=أ ْنف س ه  ض      ve..saptı=و 

مِْ ا    kendilerinden=ع ْنه      şeyler=م 

ونِ ..ك ان وا ي ْفت ر  =uydurdukları 

Onlar ille de 
onun somut yo-
rumunu mu bek-
liyorlar? Somut 
yorumu ortaya 
çıktığı gün onu 
vaktiyle unutmuş 
olanlar Rabbimi-
zin peygamber-
leri gerçeği ge-
tirmişlerdi. Şimdi 
bize şefaat ede-
cek aracılarımız 
var mı ya da iş-
lemiş olduğumuz 
kötülüklerden 
farklı işler yap-
mak üzere tekrar 
geri döndürülür 
müyüz derler. 
Onlar kendilerini 
hüsrana düşür-
müşler ve uy-
durdukları ilâhlar 
ortalıkta görün-
mez olmuştur. 

Bunların beklediği 
onun âkıbetinden 
başka bir şey değil 
(Onun haber ver-
diği âkıbetin ta-
hakkukundan baş-
ka bir şey değil). O 
âkıbetin geldiği 
gün önce onu nis-
yan bucağına bı-
rakmış olanlar şöy-
le diyecekler: "Me-
ğerse Rabbimizin 
peygamberleri 
gerçekten hakkı 
tebliğ ederlermiş. 
Acaba bizim için 
şefaatçiler bulunur 
mu ki tutsunlar da 
bize şefaat etsin-
ler? Yahut geriye 
dönebilir miyiz ki 
tutalım da o işle-
diklerimizin bu se-
fer başkasını işle-
yelim?" Kendileri-
ne yazık ettiklerini 
gördüler. Bütün 
uydurdukları şirk 
davaları da kay-
boldu gitti.  

Onlar, onun 
te´vilinden 
başkasını mı 
bekliyorlar? 
Onun te´vilinin 
geldiği gün; 
daha önce 
onu unutmuş 
olanlar derler 
ki: Gerçekten 
Rabbımızın 
elçileri, bize 
hakkı getirmiş-
tir. Şimdi bize 
şefaat edecek 
var mı ki; şe-
faat etsin. Ya-
hut geriye 
çevrilir miyiz 
ki, yapmış ol-
duğumuzdan 
başkasını ya-
palım? Onlar 
gerçekten 
kendilerini 
hüsrana uğ-
ratmışlardır. 
Ve uyduragel-
dikleri şeyler, 
kendilerinden 
uzaklaşıp 
kaybolmuştur. 

(İmdi), (inanma-
yanlar) o (Hesap 
Gününün) nihai an-
lamının açıklanma-
sından başka bir 
şey mi bekliyorlar? 
(Ne var ki), onun 
kesin anlamının 
açıklandığı Gün, 
onu vaktiyle umur-
samayan kimseler: 
İşin doğrusu, Rab-
bimizin elçileri bize 
gerçeği söylemiş-
lerdi! Şimdi, bizden 
yana aracılık yapa-
cak kayırıcılarımız 
yok mu bizim? Ya-
hut, mümkün mü, 
(hayata) geri gön-
derilsek de edip 
eylediklerimizden 
başka türlü dav-
ransak? diyecekler. 
Gerçek şu ki, onlar 
(böyle diyerek yal-
nızca) kendilerini 
aldatmış olacaklar 
ve onların bütün 
(bu) boş hayalleri 
yıkılıp kendilerini 
yüzüstü bırakacak. 

7. 
بَك مِ     şüphesiz=إِنَِ,, 54     Rabbiniz=ر 

ل قِ     ki=الَِذي    o,,Allah’tır=اّلَل ِ     yarattı=خ 

اتِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ِستَةِِ,,فِي    ve,,yeri=و  =altı    

    sonra=ث مَِ    günde=أ يَامِ 

ىَِٰ     istiva,,etti=اْست و 

Rabbiniz Al-
lah´dır, o gökleri 
ve yeri altı gün-
de yarattı, sonra 
Arş´a kuruldu. O 
gündüzü sürekli 
kovalayan gece-
yi gündüzün 
üzerine örter. 
Güneş, ay ve 
yıldızlar O´nun 
buyruğuna ba-

Rabbinizin o Allah 
olduğunda şüphe 
yok ki gökleri, yeri 
altı günde yarattı. 
Sonra Arşın üzeri-
ne geçti, birbirleri-
nin arkasını bırak-
maksızın geceye 
gündüzü örttürür. 
Güneşi de, ayı da, 
yıldızları da emr-i 
ilâhîsine musahhar 

Muhakkak ki 
sizin Rabbı-
nız; gökleri ve 
yeri altı günde 
yaratan, sonra 
Arş´a hükme-
den Allah´tır. 
Gündüzü; 
durmadan ko-
valayan gece 
ile bürür. Gü-
neş, ay ve yıl-

Şüphesiz, Allahtır 
sizin Rabbiniz; 
gökleri ve yeri altı 
evrede yaratan; ve 
arşa, o sınırsız 
kudret ve iktidar 
makamına kurulan. 
Gündüze, kendisini 
ivedilikle kovalayan 
geceyi sarıp sar-
malayan O; koydu-
ğu yasalara boyun 
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اْلع ْرِشِ,,ع ل ى =Arşa    

    geceyi=اللَْيلِ     bürüyüp,,örter=ي ْغِشي

ارِ      gündüzün,,üzerine=النَه 

    onu,,kovalayan=ي ْطل ب ه ِ

ثِيثًا الَشْمسِ     durmadan=ح      güneşi=و 

رِ  اْلق م  ومِ     ve,,ayı=و  النُّج      ve,,yıldızları=و 

اتِ  س َخر      boyun,,eğmiş,,vaziyette=م 

    İyi,,bilin,,ki=أ لِ     buyruğuna=بِأ ْمِرِهِ 

ْلقِ     O’nundur=ل ه ِ     yaratma=اْلخ 

اْْل ْمر ِ  كِ     ve,,emir=و      ne,,uludur=ت ب ار 

بُِّ    Allah=اّلَل ِ     Rabbi=ر 

 Âlemlerin=اْلع ال ِمينِ 

şeğmişlerdir. İyi 
bilin ki, yaratma 
ve yönlendirme 
O´nun tekelin-
dedir. Alemlerin 
Rabbi olan Allah 
yücelerin yüce-
sidir. 

yarattı. Haberiniz 
olsun ki yaratmak 
O'nun, hüküm 
O'nun. Rabbü’l-
âlemîn olan Allah 
ne ulu! 

dızlar O´nun 
emri ile mü-
sahhar kılmış-
lardır. Bilin ki; 
yaratma da, 
emir de 
O´nundur. 
Alemlerin 
Rabbı olan Al-
lah´ın şanı ne 
yücedir. 

eğen güneşiyle, 
ayıyla, yıldızlarıyla 
her şey Onun: bü-
tün bir yaratılış ve 
tüm buyurma, ya-
sama kudreti. Ne 
yücedir Allah, ne 
uludur alemlerin 
Rabbi! 

7. 
بَك مِْ    dua..edin=اْدع وا.. 55     Rabbinize=ر 

ًعا رُّ     yalvararak=ت ض 

ْفي ةًِ  خ      çünkü..O=إِنَه ِ    ve..gizlice=و 

ي ِحبُِّ..لِ  =sevmez    

ْعت ِدينِ   haddi..aşanları=اْلم 

Rabbinize yalva-
rarak ve gizlice 
dua ediniz. Çün-
kü O haddi 
aşanları sevmez. 

Rabbinize dua 
ederken yalvararak 
edin, için için edin 
ki O hiçbir zaman 
haddi aşanlardan 
hoşnut olmaz.  

Rabbınıza 
yalvara yakara 
gizlice dua 
edin. Muhak-
kak ki O; had-
di aşanları 
sevmez. 

Rabbinize alçak 
gönüllülükle ve yü-
reğinizin ta derinle-
rinden seslenin. 
Doğrusu O, çizgiyi 
aşanları sevmez: 

7. 
56 ,, لِ  ت ْفِسد وا,,و  =bozgunculuk,,yapmayın    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzü    ِ ب ْعد=sonra    

ا ِحه      düzeltildikten=إِْصَل 

اْدع وه ِ     O’na,,dua,,edin=و 

ْوفًا عًاِ     korkarak=خ  ط م      ve,,umarak=و 

تِ     muhakkak,,ki=إِنَِ ْحم      rahmeti=ر 

    yakındır=ق ِريبِ     Allah’ın=اّلَلِِ

ْحِسنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =iyilik,,edenlere 

Yeryüzünde dir-
lik, düzen sağ-
landıktan sonra 
bozgunculuk çı-
karmayınız. Al-
lah´a korku ve 
umut içinde dua 
ediniz. Hiç kuş-
kusuz Allah´ın 
rahmeti iyi işler 
yapanlara ya-
kındır. 

Bir de yeryüzünde 
salâh temin edil-
mişken artık onu 
fesada vermeyin. 
Allah'ı da hem kor-
karak, hem ümit 
ederek anın. İyi bi-
lin ki Allah'ın rah-
meti ihlâsı olanlara 
pek yakın.  

Islah olmuş-
ken yeryüzün-
de fesad çı-
karmayın ve 
O´na korka 
korka ve ümit-
le yalvarın. 
Muhakkak ki 
Allah´ın rah-
meti; ihsan 
edenlere çok 
yakındır. 

bunun içindir ki, iyi 
bir düzene sokul-
muşken yeryüzün-
de bozgunculuk 
yapmayın. Ve kor-
kuyla ve umarak 
yalvarın Ona; çün-
kü Allahın rahmeti 
her zaman iyilik 
yapanlarla bera-
berdir! 

7. 
57 .. ه وِ  ي ْرِسلِ ..الَِذي    O..ki=و  =gönderir    

ي احِ      müjdeci=ب ْشًرا    rüzgârları=الر ِ

ي د يِْ..ب ْينِ  =önünde    

تِِهِ  ْحم  تَىَِٰ    rahmetinin=ر      nihayet=ح 

أ ق لَتِْ..إِذ ا =onlar..yüklenince    

ابًا     ağır..ağır=ثِق الًِ    bulutları=س ح 

    bir..ülkeye=ِلب ل دِ     onu..yollarız=س ْقن اه ِ

ي ِتِ  ْلن ا    ölü=م      indiririz=ف أ ْنز 

اءِ     onunla=بِهِِ     su=اْلم 

ْجن ا     onunla=بِهِِ    ve..çıkarırız=ف أ ْخر 

ك ل ِِ..ِمنِْ =türlü..türlü    

اِتِ  ر  ِلكِ     meyvalar=الثَم      işte..böyle=ك ذ َٰ

    çıkaracağız=ن ْخِرجِ 

ْوت ىَِٰ     herhalde=ل ع لَك مِْ    ölüleri..de=اْلم 

ونِ   ibret..alırsınız=ت ذ َكر 

O ki, rüzgârları 
rahmetinin 
önünde müjde-
leyici olarak 
gönderir. Bu 
rüzgârlar yüklü 
bulutu havada 
yükseltince onu 
ölü bir yöreye 
gönderir, onun 
aracılığı ile ora-
ya su indiririz, 
arkasından bu-
nun aracılığı ile 
her türlü yerden 
bitiririz. İşte ölü-
leri de böyle 
yerden çıkarırız. 
Ola ki düşünür, 
ders alırsınız. 

O öyle bir Allah ki, 
rüzgârları yağmu-
rundan önce müj-
deci yollar. Nihayet 
bunlar ağır (yüklü) 
bulutları yerinden 
koparınca bizler 
ölü bir yurda onları 
göndeririz. Sonra 
onlardan su indire-
rek onunla mahsu-
lün her türlüsün-
den çıkarırız. İşte 
ölüleri de topraktan 
böyle çıkaracağız, 
umulur ki düşünür, 
ibret alırsınız. 

O´dur ki rah-
metinin önün-
de rüzgarı 
müjdeci olarak 
gönderir. Ni-
hayet bunlar, 
ağır yüklü bu-
lutları yüklen-
diğinde; Biz, 
onu ölü bir 
memlekete 
gönderir, su 
indirir ve 
onunla her tür 
mahsulleri ye-
tiştiririz. İşte 
ölüleri de böy-
lece çıkarırız. 
Ta ki iyice dü-
şünüp ibret 
alasınız. 

Yaklaşan rahmeti-
nin önünde müjde-
leyici olarak rüz-
garları gönderen 
Odur; yağmur yük-
lü bulutlar toplan-
dıklarında, onları 
çorak bölgeye doğ-
ru sürükleyip bu 
yolla su indirelim 
ve böylece her tür-
lü ürünün yeşerip 
boy vermesini sağ-
layalım diye. Ölüle-
ri de işte böyle diril-
teceğiz; belki dü-
şünür ders alırsı-
nız. 

7. 
اْلب ل د ِ,, 58     güzel,,olan=الَطي ِبِ     ülkenin=و 

جِ      bitkisi=ن ب ات ه ِ    çıkar=ي ْخر 

ب ِِهِ     izniyle=بِإِْذنِِ     Rabbinin=ر 

الَِذي ب ثِ ,,و  خ  =kötü,,olandan,,ise    

جِ ,,لِ  ي ْخر  =çıkmaz    ِِلَِإ =başka,,bir,,şey    

    yararsız,,bitkiden=ن ِكدًاِ 

ِلكِ      işte,,biz,,böyle=ك ذ َٰ

فِ  ر ِ     döndürüp,,açıklarız=ن ص 

    bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

ونِ   şükreden=ي ْشك ر 

Verimli yöre, Al-
lah´ın izni ile, 
ürünü cömertçe 
verir. Kıraç yöre 
ise cılız ürün ve-
rir. Biz şükreden-
ler için ayetleri-
mizi böyle farklı 
açılardan açıkla-
rız. 

Toprağı temiz yur-
dun [nebatı] Al-
lah'ın izniyle bere-
ketli çıkar. Toprağı 
soysuza gelince, 
onunki çıksa da 
yaramaz bir halde 
çıkar. Bizler şükre-
den kavme âyetle-
rimizi böyle tekrar 
ederiz. 

İyi ve temiz 
memleketin 
bitkisi; Rabbı-
nın izniyle çı-
kar. Kötü 
olandan ise; 
faydası çok az 
olandan baş-
kası çıkmaz. 
Şükreden bir 
kavim için 
ayetleri işte 
böyle yerli ye-
rince açıklarız. 

Bereketli toprak 
(gibi) ki, onun ekini, 
Rabbinin izniyle 
(bolluk içinde) fışkı-
rır; oysa kötü top-
rağınki ancak cılız 
bir ekin verir. Şük-
reden bir toplu-
luk(un yararlanma-
sı) için ayetlerimizi 
işte böyle çok yön-
lü olarak dile getiri-
yoruz! 

7. 
ْلن ا    andolsun=ل ق دِْ.. 59     gönderdik=أ ْرس 

ق ْوِمهِِ..ىَِٰإِل ِ    Nuh’u=ن وًحا =kavmine    

    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    dedi=ف ق الِ 

    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk..edin=اْعب د وا

ا     sizin=ل ك مِْ    yoktur=م 

هِ ..ِمنِْ إِل َٰ =tanrınız    ِ ه     O’ndan..başka=غ ْير 

افِ     doğrusu..ben=إِن ِي     korkuyorum=أ خ 

ل ْيك مِْ     size=ع 

    azabın(ın..inmesin)den=ع ذ ابِ 

 büyük=ع ِظيمِ     bir..günün=ي ْومِ 

Nuh´u soydaşla-
rına peygamber 
olarak gönder-
dik. Onlara dedi 
ki: «Ey soydaşla-
rım, Allah´a kul-
luk ediniz, 
O´ndan başka 
bir ilâhınız yok-
tur, sizin hesa-
bınıza büyük 
günün azabın-
dan korkuyo-
rum.» 

Nuh'u kavmine 
peygamber gön-
dermiştik. Kendile-
rine "Ey kavmim! 
Yalnız Allah'a kul-
luk edin ki O'ndan 
başka bir ilâhınız 
yok. Ben sizin için 
büyük bir günün 
azâbından korku-
yorum" dedi. 

Andolsun ki; 
Nuh´u kavmi-
ne gönderdik 
de; Ey kav-
mim, Allah´a 
kulluk edin, si-
zin için 
O´ndan başka 
hiçbir ilah yok-
tur. Doğrusu 
ben, sizin için 
büyük bir gü-
nün azabın-
dan korkarım, 
dedi. 

Gerçek şu ki, Biz 
Nuhu kendi toplu-
muna gönderdik: 
Ey kavmim! dedi, 
yalnızca Allaha kul-
luk edin: Ondan 
başka tanrınız yok 
çünkü. Doğrusu, 
dehşet ve azabıyla 
büyük bir Günün 
gelip sizi bulma-
sından korkuyorum 
ben! 

7. 
60 ,, ِل  ِ    dediler,,ki=ق الِ      ileri,,gelenler=اْلم 

ق ْوِمهِِ,,ِمنِْ =kavminden    إِنَا=biz    

اكِ      içinde=فِي    seni,,görüyoruz=ل ن ر 

لِ  َل  بِينِ     bir,,sapıklık=ض   açık=م 

Soydaşlarının 
ileri gelenleri ona 
´senin açık bir 
sapıklık içinde 
olduğunu görü-
yoruz´ dediler. 

Kavmi arasından 
bir cemaat "Bizler 
kat'iyyen seni 
âşikâr bir dalâl 
içinde görüyoruz" 
cevabını verdiler. 

Kavminden 
ileri gelenler 
de dedi ki: Biz 
seni apaçık bir 
sapıklık içinde 
görüyoruz. 

Kavmi içinden ön-
de gelenler: Doğ-
rusu, biz senin 
apaçık bir sapıklık 
içinde olduğunu 
görüyoruz! diye 
karşılık verdiler. 

7. 
61 ..     kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    dedi..ki=ق الِ 

    bende=بِي    yok=ل ْيسِ 

ل ة ِ َل  كِِ    bir..sapıklık=ض  ل َٰ ن ِيو  =fakat..ben    

س ولِ      bir..elçiyim=ر 

ب ِِ..ِمنِْ ر  =Rabbi..tarafından    

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Nuh onlara dedi 
ki, «Ey soydaşla-
rım, bende bir 
sapıklık yoktur. 
Tersine tüm var-
lıkların Rabbi ta-
rafından gönde-
rilen bir pey-
gamberim. 

Bunun üzerine 
şöyle söyledi: "Ey 
kavmim! Bende 
dalâlden eser yok. 
Lâkin ben Rabbü'l-
âlemîn tarafından 
peygamberim 
(Bende dalâlden 
eser olmadıktan 
başka ben Rab-
bü'l-âlemîn tara-
fından peygambe-
rim) 

Dedi ki: Ey 
kavmim; ben-
de bir sapıklık 
yoktur. Ben, 
ancak alemle-
rin Rabbından 
bir peygambe-
rim. 

(Nuh): Ey kavmim 
dedi, Bende bir eğ-
rilik/bir sapıklık 
yok; ne var ki, ben 
alemlerin Rabbin-
den bir elçiyim. 

7. 
    size,,duyuruyorum=أ ب ل ِغ ك مِْ,, 62

تِِ     mesajlarını=ِرس ال 

ب ِي     Rabbimin=ر 

حِ  أ ْنص      size=ل ك مِْ    öğüt,,veriyorum=و 

Size Rabbimin 
mesajlarını ileti-
yorum, size öğüt 
veriyorum ve Al-
lah´dan gelen 
vahiy sayesinde 
sizin bilmediğini-

Rabbimin bana 
vahyettiklerini size 
tebliğ ediyorum. 
Sizin hayrınız için 
uğraşıyorum, son-
ra da Allah'ın 
evsâf-ı ilâhiyesin-

Rabbımın 
vahyettiklerini 
size bildiriyo-
rum. Ve size 
öğüt veriyo-
rum. Ben sizin 
bilmediğinizi 

Rabbimin haberle-
rini bildiriyor, öğüt-
ler veriyorum size: 
çünkü ben, Allahın 
bana (vahiyle) bil-
dirmesi sayesinde 
sizin bilmediğinizi 
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أ ِ ْعل مِ و  =ve,,biliyorum     ِِمن=tarafından    

ا    Allah=اّلَلِِ     şeyleri=م 

ونِ ,,لِ  ت ْعل م  =sizin,,bilmediğiniz 

zi biliyorum.» den sizin bilmedik-
lerinizi biliyorum 
(sonra da sizin 
bilmediklerinizi Al-
lah tarafından bildi-
rilerek biliyorum). 

de Allah ka-
tından biliyo-
rum. 

biliyorum. 

7. 
ع ِجْبت مِْ.. 63     ?şaştınız..mı=أ و 

ك مِْ..أ نِْ اء  ج  =gelmesine     ِِذْكر=bir..Zikir    

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

لِ     aracılığı..ile=ع ل ىَِٰ ج      bir..adam=ر 

    içinizden=ِمْنك مِْ

ك مِْ     sizi..uyaracak=ِلي ْنِذر 

ِلت تَق وا ل ع لَك مِْ    korunup..da=و      belki=و 

ونِ  م   merhamete..uğrarsınız..diye=ت ْرح 

Kötülüklerden 
sakınasınız ve 
bu sayede mer-
hamete eresiniz 
diye sizi uyar-
mak için içiniz-
den biri aracılığı 
ile Rabbinizden 
size mesaj gel-
miş olması tuha-
fınıza mı gitti? 

Yoksa âkıbetten 
sizleri haberdar et-
sin de meâsîden 
çekinerek Allah'ın 
rahmetine kavuşa-
bilesiniz diye içi-
nizden bir adama 
vahiy gelmiş olma-
sı ayrıca mı garibi-
nize gitti?" 

Sizi uyarması, 
sizin sakın-
manızı ve 
böylece rah-
mete kavuştu-
rulmanız için; 
aranızdan bir 
adama, Rab-
bınız tarafın-
dan bir haber 
geldi diye mi 
hayret ediyor-
sunuz? 

Sizi uyarabilsin ve 
siz de Allaha karşı 
sorumluluk bilinci 
duyup Onun rah-
metiyle onurlana-
sınız diye sizin 
kendi içinizden bi-
rinin eliyle Rabbi-
nizden size bir ha-
ber gelmesini niçin 
yadırgıyorsunuz? 

7. 
    O’nu,,yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ,, 64

ْين اه ِف أ نِْ ج  =biz,,de,,kurtardık    

الَِذينِ  ع ه ِ,,و  م  =O’nunla,,beraber    

اْلف ْلكِِ,,فِي =gemide,,bulunanları    

ْقن ا أ ْغر      boğduk=و 

ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayanları    

مِْ    ayetlerimizi=بِآي اتِن اِ      çünkü,,onlar=إِنَه 

    bir,,kavim=ق ْوًما    idiler=ك ان وا

 kör=ع ِمينِ 

Onu yalanladı-
lar. Bunun üzeri-
ne onu ve gemi-
de onunla birlik-
te olanları kur-
tardık. Ayetleri-
mizi yalanlayan-
ları ise boğduk. 
Kuşkusuz onlar 
kör bir kavim idi-
ler. 

Tuttular, onu ya-
lancı çıkardılar. 
Bizler de hem 
kendisini, hem 
gemide kendisi ile 
beraber olanları 
kurtardık (Bizler de 
hem kendisini, 
hem kendisiyle be-
raber olanları gemi 
ile kurtardık). Ayet-
lerimize yalan di-
yenleri de boğduk. 
Şüphe yok ki basi-
retleri kapalı bir 
kavim idiler.  

Bunun üzerine 
onu yalanladı-
lar. Biz de onu 
ve gemide be-
raberinde 
olanları kur-
tardık. Ayetle-
rimizi yalan 
sayanları da 
suda boğduk. 
Çünkü onlar, 
gerçekten kör 
bir kavim idi-
ler. 

Ve (bu uyarıya 
rağmen) onu ya-
lanladılar! Ve bu-
nun üzerine Biz de 
onu ve gemide 
onunla beraber 
olanları kurtardık; 
ayetlerimizi yalan-
layanları ise (suda) 
boğduk gerçekten 
kör bir topluluktu 
onlar! 

7. 
65 .. إِل ىَِٰ ع ادِ ..و  =Ad(kavmin)e..de    

اه مِْ     Hud’u=ه ودًاِ     kardeşleri=أ خ 

    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    dedi=ق الِ 

    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk..edin=اْعب د وا

ا     sizin=ل ك مِْ    yoktur=م 

هِ ..ِمنِْ إِل َٰ =tanrınız     ِ ه     O’dan..başka=غ ْير 

ِ ت تَق ونِ ..أ ف َل  =sakınmaz..mısınız? 

Ad kavminde de 
kardeşleri Hud´u 
peygamber ola-
rak gönderdik. 
Hud onlara ´Ey 
soydaşlarım, Al-
lah´a kulluk edi-
niz, O´ndan 
başka bir ilâhınız 
yoktur. O´ndan 
korkmuyor mu-
sunuz?´ dedi. 

Âd kavmine de yi-
ne kendi kardeşleri 
Hûd'u gönderdik. 
Onlara: "Ey kav-
mim, yalnız Allah'a 
kulluk edin ki 
O'ndan başka bir 
ilâhınız daha yok. 
Sizler yoksa O'nun 
azâbından kork-
maz mısınız?" de-
di. 

Ad´a da kar-
deşleri Hüd´u 
gönderdik. De 
ki: Ey kavmim 
Allah´a ibadet 
edin. Sizin için 
O´ndan başka 
ilah yoktur. 
Hala sakın-
maz mısınız? 

Ve 'Ad (toplumuna 
da) kardeşleri 
Hud'u (gönder-
dik).Ey kavmim! 
dedi (onlara), yal-
nızca Allaha kulluk 
edin: Ondan başka 
tanrınız yok. Hal 
böyleyken yine de 
Ona karşı sorumlu-
luk bilinci duyma-
yacak mısınız? 

7. 
66 ,, ِل  ِ    dediler,,ki=ق الِ      ileri,,gelen=اْلم 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkârcılar    

ق ْوِمهِِ,,ِمنِْ =kavminden    إِنَا=biz    

اكِ      içinde=فِي    seni,,görüyoruz=ل ن ر 

إِنَا    bir,,beyinsizlik=س ف اه ةِ      ve,,biz=و 

    seni,,sanıyoruz=ل ن ظ نُّكِ 

اْلك اِذبِينِ ,,ِمنِ  =yalancılardan 

Soydaşlarının 
ileri gelen kâfirle-
ri O´na ´Biz seni 
aptal olarak gö-
rüyoruz ve bir 
yalancı olduğu-
nu sanıyoruz´ 
dediler. 

Kavminden küfre 
dalmış bir cemaat 
şöyle söylediler: 
"Bizler kat'iyyen 
seni şaşkınlık için-
de görüyoruz. 
Kat'iyyen seni ya-
lancının biri tanıyo-
ruz." 

Kavminin ileri 
gelenlerinden 
küfretmiş 
olanlar: Ger-
çekten biz, 
seni beyinsiz-
lik içinde gö-
rüyoruz ve 
doğrusu biz, 
seni yalancı-
lardan sanıyo-
ruz, dediler. 

Kavmi arasından 
gerçeği tanımaya 
yanaşmayanların 
önde gelenleri: 
Doğrusu, biz seni 
aklı kıt biri olarak 
görüyoruz ve üste-
lik yalancının biri 
olduğunu sanıyo-
ruz! 

7. 
67 ..     kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    dedi=ق الِ 

    bende=بِي    yok=ل ْيسِ 

ِكن ِي    beyinsizlik=س ف اه ة ِ ل َٰ     fakat..ben=و 

س ولِ      tarafından=ِمنِْ    bir..elçiyim=ر 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Hud onlara dedi 
ki: Bende bir ap-
tallık yoktur, ter-
sine tüm varlıkla-
rın Rabbi tara-
fından gönderi-
len bir peygam-
berim. 

Dedi ki: "Ey kav-
mim! Bende şaş-
kınlıktan eser yok, 
lâkin ben Rabbü'l-
âlemîn tarafından 
peygamberim 
(Bende şaşkınlık-
tan eser olmadık-
tan başka Rabbü'l-
âlemîn tarafından 
peygamberim). 

Dedi ki: Ey 
kavmim; ben-
de hiç bir be-
yinsizlik yok-
tur. Yalnız 
ben, alemlerin 
Rabbından 
gelmiş bir 
peygamberim. 

(Hud:) Ey kavmim 
dedi, ben aklı kıt 
biri değil, alemlerin 
Rabbinden bir elçi-
yim. 

7. 
    size,,duyuruyorum=أ ب ل ِغ ك مِْ,, 68

تِِ     mesajlarını=ِرس ال 

ب ِي أ ن ا    Rabbimin=ر      ve,,ben=و 

    bir,,öğütçüyüm=ن اِصحِ     sizin,,için=ل ك مِْ

 güvenilir=أ ِمينِ 

Size Rabbimin 
mesajlarını ileti-
yorum, sizin için 
güvenilir bir öğüt 
vericiyim. 

Sizlere Rabbimin 
vahiylerini tebliğ 
ediyorum, sizin 
hayrınız için uğ-
raşmakta, size 
doğruyu söylemek-
teyim. 

Size Rabbı-
mın vahyettik-
lerini bildiriyo-
rum. Ve ben, 
sizin için emin 
bir öğütçü-
yüm. 

Rabbimin haberle-
rini bildiriyor ve si-
ze dürüst ve güve-
nilir öğütler veriyo-
rum. 

7. 
ع ِجْبت مِْ.. 69     ?şaştınız..mı=أ و 

ك مِْ..أ نِْ اء  ج  =size..gelmesine    

ب ِك مِْ..ِمنِْ    bir..Zikir=ِذْكرِ  ر  =Rabbinizden    

لِ ..ع ل ىَِٰ ج  ر  =bir..adam..aracılığı..ile    

    içinizden=ِمْنك مِْ

ْمِ  ك      sizi..uyarması..için=ِلي ْنِذر 

واإِْذإِذِْ اْذك ر      düşünün..ki=و 

ع ل ك مِْ ل ف اءِ     sizi..yaptı=ج      hakimler=خ 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ِِق ْوم=kavminden    

اد ك مِْ    Nuh=ن وح ِ ز      üstelik..size..verdi=و 

ْلقِِ..فِي اْلخ  =yaratılışta    
    irilik=ب ْسط ةًِ 

وا ءِ     hatırlayın..ki=ف اْذك ر      nimetlerini=آل 

    Allah’ın=اّلَلِِ

ونِ ..ل ع لَك مِْ ت ْفِلح  =başarıya..eresiniz 

Sizi uyarmak 
üzere içinizden 
biri aracılığı ile 
Rabbiniz tarafın-
dan size mesaj 
olması tuhafını-
za mı gidiyor? 
Allah´ın sizi Nuh 
kavminin yerine 
geçirdiğini, sizi 
vücud yapısı ba-
kımından onlar-
dan daha güçlü 
yarattığını hatır-
layınız. Allah´ın 
nimetlerini hatır-
layınız ki kurtu-
luşa eresiniz. 

Yoksa âkıbetten 
sizleri haberdar et-
sin diye içinizden 
bir adama vahiy 
gelmiş olması ay-
rıca garibinize mi 
gitti? Allah'ın lütfu-
nu anın: Hani siz-
leri Nuh'un kav-
minden sonra yer-
yüzünün halifeleri 
kıldı. Hani sizleri 
hem ayrı hem diri 
yarattı. Allah'ın ni-
metlerini anın ki 
felâha erebilesi-
niz." 

Sizi uyarması 
için aranızdan 
bir adama 
Rabbınız tara-
fından bir ha-
ber geldi diye 
mi hayret edi-
yorsunuz? 
Düşünün ki; 
O, sizi Nuh 
kavminden 
sonra halifeler 
yaptı. Yaratılış 
itibariyle on-
lardan fazla 
boy bos verdi. 
Hem Allah´ın 
nimetlerini ha-
tırlayın ki; fe-
laha eresiniz. 

Sizi uyarabilsin di-
ye kendi içinizden 
birinin eliyle; Rab-
binizden size bir 
haber gelmesini 
yadırgıyor musu-
nuz, niçin? Hiç de-
ğilse, sizi nasıl Nuh 
toplumunun yerine 
getirdi ve sizi mad-
di varlık olarak na-
sıl kat kat üstün 
güçlerle donattı, 
bunu hatırlayın. Ve 
artık anın Allahın 
nimetlerini ki kurtu-
luşa erebilesiniz! 

7. 
    dediler,,ki=ق ال وا,, 70

    ?sen,,bize,,mi,,geldin=أ ِجئْت ن ا

    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk,,etmemiz,,için=ِلن ْعب د ِ

ْحد ه ِ     tek,,olan=و 

ن ذ رِ      ve,,bırakalım,,diye=و 

ا ي ْعب د ِ,,ك انِ ,,م  =taptıklarını    

ن اِ      bize,,getir=ف أْتِن ا    atalarımızın=آب اؤ 

ا ت ِعد ن ا,,بِم  =bizi,,tehdid,,ettiğini    ِْإِن=eğer    

    isen=ك ْنتِ 

الَصاِدقِينِ ,,ِمنِ  =doğrulardan 

Soydaşları ona 
dedi ki: Sen bize 
tek Allah´a kulluk 
edelim, ataları-
mızın taptıkları 
ilâhları bırakalım 
diye mi geldin. 
Eğer söyledikle-
rin doğru ise 
ilerde çarpılaca-
ğımızı söylediğin 
azabı şimdi ba-
şımıza getir, ba-
kalım. 

Dediler ki: "Sen bi-
ze yalnız Allah'a 
tapalım da atala-
rımızın taptıkları 
ilâhların hepsini bı-
rakalım diye mi 
geldin? Doğru söy-
lemekteysen o bizi 
korkuttuğun azâbı 
başımıza getir de 
görelim!" 

Dediler ki: 
Sen, bize; 
yalnız Allah´a 
kulluk etme-
miz ve atala-
rımızın tap-
makta oldukla-
rını bırakma-
mız için mi 
geldin? Şayet 
sadıklardan 
isen; tehdit et-
tiklerini getir 
bize. 

Şöyle cevap verdi-
ler: Bir tek Allaha 
kulluk edelim de 
atalarımızın kulluk 
edegeldiği bütün 
öteki tanrıları bıra-
kalım diye mi gel-
din bize? Eğer 
doğru sözlü biriy-
sen, haydi getir (de 
görelim) bizi tehdit 
edip durduğun 
azabı! 

7. 
71 .. ق عِ     artık=ق دِْ    dedi..ki=ق الِ      inmiştir=و 

ل ْيك مِْ ب ِك مِْ..ِمنِْ    size=ع  ر  =Rabbinizden    

    bir..rics..(pislik)=ِرْجسِ 

ب ِ  غ ض      ve..gazab=و 

اِدل ون نِي benimle..mi..tartışıyorsunuz=أ ت ج 

Hud onlara dedi 
ki: Rabbinizin 
azabı ve öfkesi 
hakkınızda ke-
sinleşti. Allah´ın 
haklarında hiçbir 
kanıt indirmediği, 
kendiniz ve ata-
larınız tarafından 
takılmış birtakım 

Dedi ki: "İşte üze-
rinize Rabbinizden 
azap ile beraber 
gazap indi. Benim-
le öyle bir yığın ku-
ru isimler üzerinde 
mi münakaşa ede-
ceksiniz ki onları 
atalarınızla siz 
koydunuz?! Yoksa 

Dedi ki: Ger-
çekten üzeri-
nize Rabbı-
nızdan bir 
azab, bir ga-
zab hak oldu. 
Allah onlara, 
kendinizin ve 
atalarınızın 
taptığı bir ta-

(Hud): Rabbinizin 
müstehak gördüğü 
ürkütücü bir bela 
ve gazapla kuşa-
tılmış durumdası-
nız zaten! dedi. 
Şimdi, Allahın hak-
larında hiçbir delil 
indirmediği, yalnız-
ca sizin ve ataları-
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اءِ ..فِي    ? أ ْسم  =isimler..hakkında    

وه ا     adlandırdığı=س َمْيت م 

    sadece..sizin=أ ْنت مِْ

ك مِْ آب اؤ      ve..atalarınızın=و 

ا ن َزلِ ..م  =indirmediği    ِ اّلَل=Allah’ın    

ا     kendileri..için=بِه 

س ْلط ان ِ ..ِمنِْ =hiçbir..delil    

وا     bekleyin..öyle..ise=ف اْنت ِظر 

ع ك مِْ    ben..de=إِن ِي     sizinle..beraber=م 

ْنت ِظِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =bekleyenlerdenim 

adlar üzerine 
benimle tartış-
maya mı girişi-
yorsunuz? O 
halde bekleyin 
bakalım, ben de 
sizin ile birlikte 
bekliyorum. 

kendilerine tapma-
nız için Allah bir 
hüccet indirmiş 
değil. Bekleyin, 
ben de sizinle be-
raber bekleyenler-
denim." 

kım adlar hak-
kında hiç bir 
hüccet indir-
memişken be-
nimle müca-
dele mi edi-
yorsunuz? 
Bekleyin öy-
leyse, şüphe-
siz ben de si-
zinle beraber 
bekleyenler-
denim. 

nızın uydurduğu o 
(boş) isimler hak-
kında mı benimle 
çekişiyorsunuz? (O 
kaçınılmaz olanı) 
bekleyin öyleyse; 
doğrusu ben de si-
zinle bekleyece-
ğim! 

7. 
ْين اه ِ,, 72     O’nu,,kurtardık=ف أ ْنج 

الَِذينِ  ع ه ِ,,و  م  =ve,,O’nunla,,beraber,,olanla

rı     ِة ْحم      bizden=ِمنَا    bir,,rahmetle=بِر 

ق ط ْعن ا     kökünü=د ابِرِ     ve,,kestik=و 

ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayanların    

    ayetlerimizi=بِآي اتِن اِ 

ا م  ْؤِمنِينِ ,,ك ان وا,,و  م  =ve,,inanmayacak,,

olanların 

Hud´u ve bera-
berindekileri 
rahmetimizin so-
nucu olarak kur-
tardık. Ayetleri-
mizi yalanlaya-
rak inanmamış 
olanların ise kö-
künü kuruttuk. 

Bizler onu da, 
onunla beraber 
olanları da rahme-
timizle kurtardık. 
âyetlerimizi inkâr 
edenleri, imana 
gelmiş olmayanları 
ise sonuna kadar 
helâk eyledik 
(Âyetlerimizi inkâr 
edenleri, imana 
gelmiş olmayanla-
rın ise hepsini biti-
rerek arkalarını al-
dık).  

Biz, bunun 
üzerine, rah-
metimizle onu 
ve beraberin-
de bulunanları 
kurtardık. 
Ayetlerimizi 
yalan sayıp 
iman etmemiş 
olanların kö-
künü kestik. 
Onlar, zaten 
mü´minler de-
ğillerdi. 

Ve böylece, onu ve 
onunla beraber 
olanları kuşatıcı 
rahmetimizle kur-
tardık; beri yandan, 
ayetlerimizi yalan-
layıp inanmayanla-
rıysa son kalıntısı-
na kadar silip attık. 

7. 
73 .. إِل ىَِٰ ود ِ..و  ث م  =Semud(kavmin)e..de    

اه مِْ     kardeşleri=أ خ 

اِلًحاِ      dedi=ق الِ     Salih’i..(gönderdik)=ص 

    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا

    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk..edin=اْعب د وا

ا     sizin=ل ك مِْ    yoktur=م 

هِ ..ِمنِْ إِل َٰ =tanrınız     ِ ه     O’ndan..başka=غ ْير 

تْك مِْ..ق دِْ اء  ج  =size..geldi    ِ ب ي ِن ة=açık..delil    

ب ِك ْمِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    ِِِذه     işte..şu=ه َٰ

    size=ل ك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ    devesi=ن اق ة ِ

    bir..mucizedir=آي ةًِ 

ا وه      bırakın..onu=ف ذ ر 

    yesin..(içsin)=ت أْك لِْ

أ ْرِضِ..فِي =arzından     ِِاّلَل=Allah’ın    

لِ  سُّوه ا..و  ت م  =sakın..ona..etmeyin    

    bir..kötülük=بِس وءِ 

ذ ِ ك مِْف ي أْخ  =yoksa..sizi..yakalar    

 acı..bir=أ ِليمِ     azab=ع ذ ابِ 

Semud kavmine 
de kardeşleri Sa-
lih´i peygamber 
olarak gönder-
dik. Salih onlara 
dedi ki: ´Ey soy-
daşlarım, Allah´a 
kulluk ediniz, 
O´ndan başka 
bir ilâhımız yok-
tur. Rabbinizden 
size bir belge 
geldi. Şu Allah´ın 
dişi devesi size 
bir delildir. Bıra-
kın onu, Allah´ın 
çayırında otla-
sın, sakın ona 
bir kötülük etme-
yin, yoksa acı bir 
azaba çarptırılır-
sınız.´ 

[Semud] kavmine 
de yine kendi kar-
deşleri Salih'i gön-
derdik. Onlara şöy-
le de[di]: "Ey kav-
mim! Yalnız Allah'a 
kulluk edin ki, 
O'ndan başka bir 
ilâhınız yok. Rab-
binizden sizlere 
açık bir mucize 
geldi: Bu işte Al-
lah'ın sizlere âyet 
olarak gönderilmiş 
devesi. Bırakın Al-
lah'ın kırlarında ot-
lasın. Sakın incite-
cek gibi dokunma-
yın ki sonra daya-
nılmaz bir azâba 
uğrarsınız. 

Semud´a da 
kardeşleri Sa-
lih´i. Dedi ki: 
Ey kavmim; 
Allah´a ibadet 
edin, sizin için 
O´ndan başka 
hiç bir ilah 
yoktur. Size 
Rabbınızdan 
açık bir bur-
han gelmiştir. 
İşte size bir 
ayet olarak Al-
lah´ın dişi de-
vesi. Onu bı-
rakın da Al-
lah´ın topra-
ğında otlasın. 
Ona bir kötü-
lükle dokun-
mayın. Yoksa 
sizi elim bir 
azab yakalar. 

Ve Semud (toplu-
muna da) kardeşle-
ri Salihi (gönder-
dik). Ey kavmim! 
dedi, Yalnızca Al-
laha kulluk edin; 
Ondan başka tan-
rınız yok. Rabbi-
nizden işte apaçık 
bir kanıt geldi size: 
Allaha ait olan bu 
dişi deve bir nişa-
nedir sizin için: öy-
leyse bırakın onu 
Allahın arzında ot-
lasın ve sakın do-
kunmayın ona; 
yoksa çok can ya-
kan bir azap yaka-
lar sizi. 

7. 
وا,, 74 اْذك ر      hani=إِذِْ    düşünün,,ki=و 

ع ل ك مِْ ل ف اءِ     sizi,,yaptı=ج      hükümdarlar=خ 

ب ْعدِِ,,نِْمِِ =sonra     ِع اد=Ad’dan    

ب َوأ ك مِْ     ve,,sizi,,yerleştirdi=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

    ediniyorsunuz=ت تَِخذ ونِ 

ا,,ِمنِْ س ه وِله  =O’nun,,düzlüklerinde    

    saraylar=ق ص وًرا

ت ْنِحت ونِ      ve,,yontup,,yapıyorsunuz=و 

    evler=ب ي وتًاِ     dağlarını=اْلِجب الِ 

وا     artık,,hatırlayın,,da=ف اْذك ر 

ءِ      Allah’ın=اّلَلِِ    nimetlerini=آل 

لِ  ت ْعث ْوا,,و  =karışıklık,,çıkarmayın    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ْفِسِدينِ   bozgunculuk,,yapıp=م 

Allah´ın sizi Ad 
kavminin yerine 
geçirdiğini ve 
ovalarında köşk-
ler edinip dağla-
rında yontma ev-
ler yaptığınız bir 
bölgeye yerleş-
tirdiğini hatırlayı-
nız. Allah´ın ni-
metlerini hatırla-
yınız da yeryü-
zünde bozgun-
culuk yapmaktan 
kesinlikle kaçını-
nız. 

Allah'ın lütfunu 
anın: Hani sizleri 
Âd kavminden 
sonra kendilerinin 
halifeleri kıldı. Yer-
yüzünde yurt sahi-
bi etti. Ovalarından 
hisarlar ediniyor-
sunuz. Dağlarını 
evleriniz olmak 
üzere oyuyorsu-
nuz. Allah'ın nimet-
lerini anın, yeryü-
zünü haksız yere 
fesada vermeyin." 

Düşününüz ki; 
O, sizi Ad 
kavminden 
sonra halifeler 
yaptı, yeryü-
züne sizi yer-
leştirdi. Ovala-
rından köşkler 
yapıyor, dağ-
larından evler 
yontuyorsu-
nuz. Artık Al-
lah´ın nimetle-
rini anın. Yer-
yüzünde fe-
sadçılar olarak 
taşkınlık yap-
mayın. 

Ve hatırlayın, sizi 
nasıl 'Ad (toplumu-
nun) yerine getirdi 
O; ve ovalarında 
kendinize konaklar 
yükseltip dağlarını 
yontarak evler ya-
pabilesiniz diye 
yeryüzünde sizi 
nasıl sağlamca 
yerleştirdi. Öyley-
se, anın Allahın 
nimetini de yeryü-
zünde bozgunculuk 
yapıp karanlığa yol 
açmayın. 

7. 
75 .. ِل  ِ    dediler=ق الِ      ileri..gelenler=اْلم 

وا..ِذينِ الَِ اْست ْكب ر  =büyüklük..taslayan    

ق ْوِمهِِ..ِمنِْ =kavminden    

اْست ْضِعف وا..ِللَِذينِ  =zayıf..görülen    

نِْ نِ     kimselere=ِلم      inanan=آم 

مِْ     içlerinden=ِمْنه 

ونِ      ?siz..biliyor..musunuz=أ ت ْعل م 

اِلًحا    gerçekten=أ نَِ     Salih’in=ص 

ْرس لِ مِ  =gönderildiğini    ِِْمن=tarafından    

ب ِِهِ      dediler=ق ال وا    Rabbi=ر 

    doğrusu..biz=إِنَا

ا أ ْرِسلِ ..بِم  =gönderilene    ِِبِه=onunla    

ْؤِمن ونِ   inananlarız=م 

Salih´in kendini 
beğenmiş soy-
daşları, içlerin-
den iman etmiş 
horlanmışlara, 
ezilenlere 
´Salih´in Rabbi 
tarafından gön-
derildiğini biliyor 
musunuz?´ dedi-
ler. Onlar da 
´Evet, biz onun 
aracılığı ile gön-
derilen mesaja 
inanıyoruz´ dedi-
ler. 

Kavmi içinden 
imanı azametlerine 
yediremeyen bir 
cemaat, hakir gö-
rülenlere, o arala-
rında iman etmiş 
olanlara dediler ki: 
"Mabudu tarafın-
dan Salih'in pey-
gamber gönderil-
diğini biliyor musu-
nuz?" Bunlar 
"Kendisiyle her ne 
gönderilmişse biz-
ler ona kat'iyyen 
inanmaktayız" ce-
vabını verdiler. 

Onun kavmin-
den büyüklük 
taslayan ileri 
gelenleri; ken-
dilerine hor 
görünenlere 
içlerinden 
iman edenle-
re: Siz; Sa-
lih´in gerçek-
ten Rabbı ta-
rafından gön-
derilmiş oldu-
ğuna inanıyor 
musunuz? 
dediler. Onlar 
da dediler ki: 
Doğrusu biz, 
onunla gönde-
rilene inanıyo-
ruz. 

Güçsüz görülenle-
re karşı küstahça 
büyüklük taslayan 
toplumun ileri ge-
lenleri inananlara: 
Siz Salihin (gerçek-
ten) Rabbinin ka-
tından gönderildi-
ğinden emin misi-
niz? dediler. Onlar 
da: Elbette inanıyo-
ruz onun getirdiği 
habere diye cevap 
verdiler. 

7. 
76 ,,     dediler=ق الِ 

وا,,الَِذينِ  اْست ْكب ر  =büyüklük,,taslayanlar    

    şüphesiz,,biz=إِنَا

ْنت مِْ,,بِالَِذي آم  =sizin,,inandığınızı    

ونِ     kendisine=بِهِِ  inkâr,,edenleriz=ك افِر 

Kendini beğen-
mişler de onlara 
´Biz sizin inandı-
ğınızı inkâr edi-
yor, reddediyo-
ruz´ dediler. 

İmanı azametlerine 
yediremeyenler: 
"O sizin inandığı-
nızı bizler kat'iyyen 
inkâr etmekteyiz" 
dediler, 

Büyüklük tas-
layanlar dedi-
ler ki: Biz, 
doğrusu sizin 
iman ettiğinizi 
inkar edenle-
riz. 

Büyüklük peşinde 
olanlarsa: Bakın 
dediler, sizin o ka-
dar emin olduğu-
nuz şeyi biz asla 
doğru bulmuyoruz! 

7. 
وا.. 77     derken..boğazladılar=ف ع ق ر 

    dişi..deveyi=النَاق ة ِ

ت ْوا ع      ve..dışına..çıktılar=و 

أ ْمرِِ..ع نِْ =buyruğu    ِْب ِِهم     Rablerinin=ر 

ق ال وا     Ey=ي ا    ve..dediler=و 

اِلحِ      bize..getir=ائْتِن ا    Salih=ص 

Arkasından 
Rabblerinin em-
rine başkaldıra-
rak dişi deveyi 
boğazladılar ve 
´Ey Salih, eğer 
gerçekten pey-
gambersen, iler-
de çarpılacağı-
mızı söylediğin 
azabı şimdi ba-
şımıza getir, ba-
kalım´ dediler. 

sonra deveyi bo-
ğazladılar. Rab-
bü'l-âlemîn’in em-
rine isyan ettiler. 
"Hey Salih, ger-
çekten peygam-
bersen bize va'det-
tiğin azâbı getir de 
görelim!" diye eğ-
lendiler. 

Ve dişi deveyi 
kesip devirdi-
ler de Rabbla-
rının emrine 
baş kaldırdılar 
ve dediler ki: 
Ey Salih; eğer 
sen peygam-
berlerden isen 
tehdid edip 
durduğun 
azabı getir bi-
ze. 

Ve böyle (diyerek) 
dişi deveyi yatırıp 
hunharca kestiler, 
Rablerinin buyru-
ğuna burun kıvırıp 
sırt çevirdiler. Ve 
(bununla da kal-
mayıp): Ey Salih, 
dediler, eğer ger-
çekten Allahın elçi-
lerinden biriysen, 
haydi getir şu bizi 
korkutup durduğun 
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ا ت ِعد ن ا..بِم  =bizi..tehdid..ettiğini    ِْإِن=eğer    

    isen=ك ْنتِ 

ْرس ِلينِ ..ِمنِ  اْلم  =elçilerden 

azabı! 

7. 
78 ,, مِ  ذ تْه      hemen,,onları,,yakaladı=ف أ خ 

    o,,sarsıntı=الَرْجف ة ِ

وا     çökekaldılar=ف أ ْصب ح 

د اِرِهمِْ,,فِي =yurtlarında    

اثِِمينِ   diz,,üstü=ج 

Bu arada ani bir 
yer sarsıntısına 
tutuldular da ol-
dukları yerde yı-
ğılıp kalıverdiler. 

Bunun üzerine zel-
zeleye tutularak 
sabahleyin yurtla-
rında cansız çökü-
vermiş bulundular. 

Bu yüzden on-
ları şiddetli bir 
sarsıntı tutu-
verdi de yurt-
larında dizüstü 
çöken kimse-
ler oldular. 

Derken bir deprem 
ansızın yakalayı-
verdi onları ve 
kendi evlerinde 
cansız seriliverdi-
ler. 

7. 
79 .. لَىَِٰ مِْ    öteye..döndü=ف ت و      onlardan=ع ْنه 

ق الِ      kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    ve..dedi=و 

    muhakkak=ل ق دِْ

    ben..size..duyurdum=أ ْبل ْغت ك مِْ

ب ِي    mesajlarını=ِرس ال ة ِ     Rabbimin=ر 

ْحتِ وِ  ن ص  =ve..öğüt..verdim    ِْل ك م=size    

ِكنِْ ل َٰ     fakat=و 

ت ِحبُّونِ ..لِ  =siz..sevmiyorsunuz    

 öğüt..verenleri=النَاِصِحينِ 

Bunun üzerine 
Salih, onlara sırt 
çevirdi ve ´Ey 
soydaşlarım, si-
ze Rabbimin 
mesajını ilettim, 
size öğüt verdim, 
fakat siz öğüt 
verenlerden hoş-
lanmıyorsunuz´ 
dedi. 

Artık onlardan yü-
zünü çevirip şu 
sözleri söyledi: "Ey 
kavmim! Ben Rab-
bimin vahyini sizle-
re tamamıyla tebliğ 
etmiş ve sırf hayrı-
nız için uğraşmış 
idim, lâkin siz hay-
rınızı isteyenlerden 
hoşlanmıyorsu-
nuz." 

O da onlardan 
yüz çevirdi ve 
dedi ki: Ey 
kavmim; an-
dolsun ki ben, 
size Rabbımın 
vahyettiğini 
bildirdim ve si-
ze öğüt ver-
dim. Ne var ki 
siz, öğüt ve-
renleri sevmi-
yorsunuz. 

Ve (Salih) onlardan 
yüz çevirdi: Ey 
kavmim! dedi, ger-
çek şu ki, ben 
Rabbimin mesajla-
rını ilettim ve gü-
zelce öğüt verdim 
size; (ama) siz gü-
zel öğüt verenleri 
sevmediniz. 

7. 
ل وًطاإِْذإِذِْ,, 80     ve,,Lût’u,,da,,(gönderdik)=و 

    kavmine=ِلق ْوِمهِِ    dedi,,ki=ق الِ 

    ?siz,,mi,,yapıyorsunuz=أ ت أْت ونِ 

    fuhşu=اْلف اِحش ة ِ

ا ب ق ك مِْ,,م  ا,,س  بِه  =sizden,,önce,,yapmadığı    

دِ ,,ِمنِْ أ ح  =hiç,,kimsenin    

اْلع ال ِمينِ ,,ِمنِ  =dünyalarda 

Lût´u da pey-
gamber olarak 
gönderdik. O 
soydaşlarına 
dedi ki: «Sizler 
daha önce dün-
yada hiç kimse-
nin işlemediği bir 
fuhuş türünü mü 
işliyorsunuz? 

Hani bizler Lût'u 
gönderdik de kav-
mine dedi ki: "Siz-
den önce hiç kim-
senin işlemediği bir 
şenaati mi işliyor-
sunuz? (Âlemler-
den hiçbirinin işle-
mediği bir şenaati 
mi işliyorsunuz?)  

Lüt´u da. Hani 
o, kavmine 
demişti ki: 
Sizden önce 
dünyalarda hiç 
kimsenin 
yapmadığı 
hayasızlığı mı 
yapıyorsunuz? 

Ve Lut(u hatırlayın 
ki, hani o) kavmine 
şöyle demişti: 
Dünyada sizden 
önce hiç kimsenin 
yapmadığı iğrenç-
likleri mi işleyecek-
siniz? 

7. 
    muhakkak..siz=إِنَك مِْ.. 81

    yaklaşıyorsunuz=ل ت أْت ونِ 

الِ  ج  ةًِ    erkeklere=الر ِ     şehvetle=ش ْهو 

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp     ِاِء     kadınları=الن ِس 

    siz=أ ْنت مِْ    doğrusu=ب لِْ

    bir..kavimsiniz=ق ْومِ 

ْسِرف ونِ   haddi..aşan=م 

Sizler kadınları 
bırakıp, erkekle-
re şehvetle yak-
laşıyorsunuz. 
Kuşkusuz siz her 
türlü ölçüyü çiğ-
neyen, azgın bir 
toplumsunuz. 

Evet, sizler kadın-
ları bırakıyorsunuz 
da şehvetle erkek-
lere yaklaşıyorsu-
nuz. Değil, sizler 
hilkatin hududunu 
çiğner bir kavimsi-
niz. 

Siz; kadınları 
bırakıp şeh-
vetle erkeklere 
yaklaşıyorsu-
nuz. Doğrusu 
siz, çok aşırı 
giden bir ka-
vimsiniz. 

Kadınları bırakıp, 
şehvetle erkeklere 
yaklaşıyorsunuz: 
Yoo, siz gerçekten 
ölçüyü aşan bir 
topluluksunuz! 

7. 
82 ,, ا م  ك انِ ,,و  =olmadı     ِاب و      cevabı=ج 

    başka=إِلَِ    kavminin=ق ْوِمهِِ

ق ال وا,,أ نِْ =demelerinden    

وه مِْ     onları,,çıkarın=أ ْخِرج 

ق ْري تِك ْمِ ,,ِمنِْ =kentinizden    

مِْ     insanlarmış=أ ن اسِ     çünkü,,onlar=إِنَه 

ونِ   fazla,,temizlenen=ي ت ط َهر 

Soydaşlarının 
verdikleri tek ce-
vap şu oldu; 
´Lût´u ve arka-
daşlarını kenti-
nizden sürünüz, 
çünkü onlar te-
mizliğe pek me-
raklı kimseler-
miş´ dediler. 

Kavminin cevabı 
ise "Şunları yurdu-
nuzdan çıkarın! 
Görüyorsunuz ya, 
herifler eteklerini 
temiz tutan insan-
lar" demelerinden 
başka bir şey de-
ğildi.  

Kavminin ce-
vabı sadece; 
çıkarın onları 
memleketiniz-
den. Çünkü 
onlar, fazla 
temizlik yapan 
insanlarmış, 
demek oldu. 

Fakat kavminin ce-
vabı yalnızca şu 
oldu: Sürün ülke-
nizden onları! Bes-
belli, kendilerini 
temize çıkaran in-
sanlar, bunlar! 

7. 
ْين اه ِ.. 83     biz..de..onu..kurtardık=ف أ ْنج 

أ ْهل ه ِ     yalnız=إِلَِ    ve..ailesini=و 

أ ت ه ِ     oldu=ك ان تِْ    karısı=اْمر 

اْلغ ابِِرينِ ..ِمنِ  =geride..kalanlardan 

Lût´u ve eşi dı-
şındaki yakınla-
rını kurtardık. Eşi 
ise geride kalıp 
helak olanlardan 
oldu. 

Bizler de kendisini 
iman eden ehliyle 
beraber kurtardık, 
yalnız karısını bı-
raktık ki o kalan-
lardan idi.  

Bunun üzerine 
Biz de, hem 
onu, hem de 
ehlini kurtar-
dık. Ancak ka-
rısı, geride ka-
lanlardan ol-
du. 

Bunun üzerine 
onun ve geride ka-
lanlar arasında bu-
lunan karısı dışın-
da yandaşlarını 
kurtardık. 

7. 
أ ْمط ْرن ا,, 84     ve,,yağdırdık=و 

ل ْيِهمِْ ط ًراِ     üzerlerine=ع      bir,,yağmur=م 

    oldu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ     bak=ف اْنظ رِْ

ْجِرِمينِ     sonu=ع اقِب ة ِ  suçluların=اْلم 

Onların üzerine 
müthiş bir yağ-
mur yağdırdık. 
Gör bakalım, 
günahkârların 
sonu nasıl oldu? 

Sonra da üzerleri-
ne azap yağmuru 
yağdırdık. Seyret 
mücrimlerin âkıbeti 
nasıl oldu? 

Onların üzeri-
ne öyle bir 
yağmur yağ-
dırdık ki; bir 
bak, işte suç-
luların sonu 
nasıl olmuştur. 

Bu arada, (helak 
edici) bir yağmur 
yağdırdık berikile-
rin üzerine: İşte gö-
rün, günaha gömü-
lüp gidenlerin ba-
şına geleni! 

7. 
85 .. إِل ىَِٰ ْدي نِ ..و  م  =Medyen’e..de    

اه مِْ     Şuayb’i=ش ع ْيبًاِ     kardeşleri=أ خ 

    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    dedi=ق الِ 

    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk..edin=اْعب د وا

ا     sizin=ل ك مِْ    yoktur=م 

هِ ..ِمنِْ إِل َٰ =tanrınız     ِ ه     O’ndan..başka=غ ْير 

تْك مِْ..ق دِْ اء  ج  =size..geldi    

    açık..bir..delil=ب ي ِن ة ِ

ب ِك ْمِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

    ölçüyü=اْلك ْيلِ     tam..yapın=ف أ ْوف وا

انِ  اْلِميز      ve..tartıyı=و 

لِ  س وا..و  ت ْبخ  =eksik..vermeyin    

    insanların=النَاسِ 

ه مِْ     eşyalarını=أ ْشي اء 

لِ  ت ْفِسد وا..و  =bozgunculuk..yapmayın    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِ ب ْعد=sonra    

اِ  ِحه      düzeltildikten=إِْصَل 

ِلك مِْ ْيرِ     böylesi=ذ َٰ     daha..iyidir=خ 

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    sizin..için=ل ك مِْ

ْؤِمنِينِ   inananlar=م 

Medyen halkına 
da kardeşleri 
Şuayb´ı pey-
gamber olarak 
gönderdik. Şu-
ayb onlara dedi 
ki; ´Ey soydaşla-
rım, Allah´a kul-
luk ediniz, 
O´ndan başka 
bir ilâhınız yok-
tur. Rabbinizden 
size bir belge 
geldi. Ölçüde ve 
tartıda dürüst 
olunuz, insanla-
rın eşyalarını 
eksik vermeyi-
niz, yeryüzünde 
dirlik- düzen 
sağlandıktan 
sonra bozguncu-
luk çıkarmayınız. 
Eğer mümin ise-
niz, sizin için ha-
yırlı olan tutum 
budur. 

[Medyen] kavmine 
de yine kendi kar-
deşleri Şuayb'ı 
gönderdik. Dedi ki: 
"Ey kavmim! Yal-
nız Allah'a kulluk 
edin ki O'ndan 
başka bir ilâhınız 
yok. işte Rabbiniz-
den sizlere muci-
zeler geldi. Artık 
ölçü, tartı işlerini 
doğru görün, in-
sanların hakkını 
yemeyin, yeryü-
zünde salâh temin 
edilmişken tekrar 
onu fesada verme-
yin. Bana inanır-
sanız sizin için bu 
söylediklerim ha-
yırlıdır. 

Medyen´e de 
kardeşleri Şu-
ayb´ı. Dedi ki: 
Ey kavmim; 
Allah´a kulluk 
edin. Sizin 
O´ndan başka 
hiç bir ilahınız 
yoktur. Rabbı-
nızdan size 
apaçık bir 
burhan gel-
miştir. O halde 
ölçüyü ve tar-
tıyı doğru tu-
tun. İnsanların 
eşyasını eksik 
vermeyin. Ve 
o, ıslah olduk-
tan sonra yer-
yüzünde fesad 
çıkarmayın. 
Bunlar, sizin 
için hayırlıdır, 
eğer 
mü´minlerden 
iseniz. 

Ve Medyen (halkı-
na) kardeşleri Şu-
aybı (gönderdik), 
Ey kavmim! dedi, 
Yalnız Allaha kul-
luk edin; sizin On-
dan başka tanrınız 
yok! Rabbinizden 
işte apaçık bir du-
yuru geldi size. Öy-
leyse (bütün işleri-
nizde) ölçüyü tartı-
yı tam olarak göze-
tin, hukuken onla-
rın olan şeyden in-
sanları yoksun bı-
rakmayın; ve iyi bir 
düzene kavuştu-
rulduktan sonra 
kalkıp yeryüzünde 
bozgunculuk yap-
mayın: (bütün) 
bunlar sizin iyiliği-
niz için; tabii, eğer 
inanırsanız. 

7. 
86 ,, لِ  ت ْقع د وا,,و  =ve,,oturmayın    ِِ بِك ل=her    

اطِ      yola=ِصر 

    tehdit,,ederek=ت وِعد ونِ 

دُّونِ  ت ص      ve,,engelleyerek=و 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah    

نِْ نِ ,,م  آم  =inananları    ِِبِه=onunla    

ا ت ْبغ ون ه      ve,,onun,,arayarak=و 

Bütün yol başla-
rında pusu kurup 
inananları tehdit-
le Allah yolun-
dan alıkoymayı-
nız, bu yolu eğri 
göstermeye yel-
tenmeyiniz. Sa-
yıca azken, Al-
lah´ın sizi çoğalt-
tığını hatırlayı-
nız. Görünüz, 
bozguncuların 
sonu nasıl oldu? 

Bir de Allah'a iman 
edenleri korkutup 
Allah'ın yolundan 
çevirerek ve o yo-
lun eğri büğrü ol-
masını isteyerek 
böyle caddeleri 
kesmeyin (...ve o 
yolun eğri büğrü 
olmasını isteyerek 
böyle caddelerin 
üstünde durma-
yın). Vaktiyle pek 
az olduğunuz hal-
de sonradan sizi 

Ve siz, Allah´a 
iman edenleri 
tehdit ederek, 
Allah´ın yo-
lundan alıko-
yarak ve onun 
eğriliğini iste-
yerek, her yo-
lun başını tu-
tup oturmayın. 
Hem hatırlayın 
ki; siz, vaktiyle 
pek az idiniz 
de sizi O, ço-
ğalttı. Ve ba-

Bir de, inanan her-
kesi tehditle Allahın 
yolundan dönmeye 
zorlayarak ve onu 
eğri göstermeye 
çalışarak (doğruya 
götüren) her yolun 
kıyısında pusuya 
yatmayın. Ve Onun 
sizi azlıkken (nasıl) 
çoğalttığını hatırla-
yın: Ve bakın, sonu 
ne oldu fesat çıka-
ranların! 
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ًجاِ  وا    eğriliğini=ِعو  اْذك ر      düşünün=و 

ك ْنت مِْ,,إِذِْ =siz,,idiniz    ِق ِليًَل=az    

ْمِ  ك      O,,sizi,,çoğalttı=ف ك ثَر 

وا اْنظ ر      nasıl=ك ْيفِ     ve,,bakın=و 

    sonu=ع اقِب ة ِ    oldu=ك انِ 

ْفِسِدينِ   bozguncuların=اْلم 

çoğalttığını anın. 
Müfsitlerin nasıl bir 
âkıbete uğradıkla-
rına bakın.  

kın fesad çıka-
ranların sonu 
ne olmuştur. 

7. 
إِنِْ.. 87     ise=ك انِ     eğer=و 

    içinizden=ِمْنك مِْ    bir..kısmı=ط ائِف ة ِ

ن وا     inanmış=آم 

بِهِِ..أ ْرِسْلتِ ..بِالَِذي =benimle..gönderile

ne    ِ ط ائِف ة     bir..kısmı..da=و 

ي ْؤِمن وا..ل مِْ =inanmamış..ise    

وا تَىَِٰ    sabredin=ف اْصبِر      kadar=ح 

    Allah=اّلَل ِ    hükmedinceye=ي ْحك مِ 

ن ن اِ ب يِْ =aramızda     ِه و     O=و 

ْيرِ      en..iyisidir=خ 

اِكِمينِ   hükmedenlerin=اْلح 

Eğer içinizden 
bir grup benim 
aracılığım ile 
gönderilen me-
saja inanırken 
diğer bir grup 
buna inanmamış 
ise, Allah´ın 
aramızda hüküm 
vereceği güne 
kadar sabredi-
niz, o hüküm ve-
renlerin en iyisi-
dir. 

Sizlere tebliği için 
gönderdiğim vahye 
içinizden bir takımı 
inanır, bir takımı 
inanmazsa, Allah 
aramızda hükmü-
nü verinceye kadar 
sabredin ki, O 
hâkimlerin en âdi-
lidir. 

Eğer içinizden 
bir kısmı be-
nimle gönderi-
lene inanmış, 
bir kısmı da 
inanmamışsa; 
Allah, aranız-
daki hükmü 
verinceye ka-
dar sabredin. 
O; hüküm ve-
renlerin en 
hayırlısıdır. 

Madem ki, aranız-
da, getirdiğim ha-
bere inanan bir 
topluluk yanında 
bir de inanmayan 
bir topluluk var, öy-
leyse bu içinden 
çıkılması zor du-
rumda sabredin, ta 
ki aramızda Allah 
hükmedinceye ka-
dar: çünkü O, 
hükmedenlerin en 
hayırlısıdır. 

7. 
88 ,, ِل  ِ    dediler,,ki=ق الِ      ileri,,gelenler=اْلم 

وا,,الَِذينِ  اْست ْكب ر  =büyüklük,,taslayan    

ق ْوِمهِِ,,ِمنِْ =kavminden    

نَكِ      mutlaka,,seni,,çıkarırız=ل ن ْخِرج 

    Şu’ayb=ش ع ْيبِ     Ey=ي ا

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =ve,,inananları    

ع كِ      seninle,,beraber=م 

ق ْري تِن ا,,ِمنِْ =kentimizden    ِْأ و=ya,,da    

    dönersiniz=ل ت ع ود نَِ

ِملَتِن اِ ,,فِي =dinimize     ِق ال=dedi,,ki    

ل وِْ ك اِرِهينِ ,,ك نَا,,أ و  =istemesek,,de,,mi? 

O´nun kendini 
beğenmiş soy-
daşları dediler ki, 
´Ya seni ve se-
ninle birlikte ina-
nanları kentimiz-
den süreriz, ya 
da dinimize dö-
nersiniz Şuayb 
onlara dedi ki; 
´İstemesek de 
mi?´ 

Kavminden imanı 
azametlerine yedi-
remeyen bir ce-
maat dediler ki: 
"Hey Şuayb, ya 
bizler seni de se-
ninle beraber iman 
edenleri de kat'iy-
yen yurdumuzdan 
çıkarırız, yahut siz-
ler çaresi yok bizim 
dinimize dönersi-
niz." Dedi ki: "Biz-
ler onu hiç iste-
mezken nasıl dö-
neriz? 

Kavminden 
büyüklük tas-
layan ileri ge-
lenler dediler 
ki: Ey Şuayb; 
seni ve bera-
berindeki 
inanmış olan-
ları, ya mem-
leketimizden 
çıkarırız veya 
mutlaka bizim 
dinimize dö-
nersiniz. Dedi 
ki: İstemezsek 
de mi? 

Kavmi içinde ileri 
gelen, kendini be-
ğenmiş o kurumlu 
kimseler: Ey Şu-
ayb! dediler, Hiç 
şüphen olmasın ki, 
seni ve inanan yol-
daşlarını ülkemiz-
den sürgün edece-
ğiz, meğer ki, kesin 
bir biçimde bizim 
yolumuza dönersi-
niz! (Şuayb): Peki, 
ya bunu yürekten 
istemiyorsak? dedi, 

7. 
ْين ا    muhakkak=ق دِِ.. 89     atmış..oluruz=اْفت ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ    üzerine=ع ل ى

    eğer=إِنِْ    yalan=ك ِذبًا

    tekrar..ona..dönersek=ع ْدن ا

ِملَتِك مِْ..فِي =sizin..dininize    ِ ب ْعد=sonra    

ن َجان ا..إِذِْ =bizi..kurtardıktan    ِ اّلَل=Allah    

اِ      ondan=ِمْنه 

ا م  ي ك ونِ ..و  =mümkün..değildir    

ن ع ود ِ..أ نِْ    bizim..için=ل ن ا =dönmemiz    

افِِ يه  =ona    َِإِل=dışında    

ي ش اءِ ..أ نِْ =dilemesi    ِ اّلَل=Allah    

بُّن اِ  ِسعِ     Rabbimiz=ر      kuşatmıştır=و 

بُّن ا ش ْيءِ ..ك لَِ    Rabbimiz=ر  =her..şeyi    

اّلَلِِ..ع ل ى    bilgice=ِعْلًماِ  =Allah’a    

َكْلن اِ      biz..dayanmışız=ت و 

بَن ا     aç(ığa..çıkar)=اْفت حِْ    Rabbimiz=ر 

ب ْينِ     bizimle=ب ْين ن ا     arasındakini=و 

ق ِِ    kavmimizin=ق ْوِمن ا     gerçekle=بِاْلح 

أ ْنتِ      muhakkak..ki..sen=و 

ْيرِ      en..iyisisin=خ 

 aç(ığa..çıkar)anların=اْلف اتِِحينِ 

Allah bizi sizin 
dininizden kur-
tardıktan sonra 
tekrar ona dö-
nersek Allah´a 
yalan yere iftira 
atmış oluruz. 
Rabbimiz Allah 
dilemedikçe bir 
daha sizin dini-
nize dönmemiz 
sözkonusu de-
ğildir. Rabbimi-
zin bilgisi her 
şeyi kapsamına 
almıştır. Sırf Al-
lah´a dayanırız 
biz. Ey Rabbi-
miz, soydaşları-
mız ile aramız-
daki anlaşmazlı-
ğı sen hak uya-
rınca çözüme 
bağla. Çünkü 
anlaşmazlıkları 
en iyi çözüme 
bağlayan sen-
sin!´ 

Allah bir kere bizle-
ri ondan kurtar-
mışken yine sizin 
dininize dönersek 
Allah'a karşı ne 
büyük bir iftirada 
bulunmuş oluruz! 
Allah, O bizim 
Rabbimiz dileme-
dikçe bizim için 
ona dönmek yok. 
Rabbimizin ilmi 
herşeyi kuşatmış, 
bizler ancak O'na 
dayanmaktayız. Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! 
Kavmimizle bizim 
aramızda hak ile 
hükmet ki, Sen 
hâkimlerin en âdili-
sin!" 

Allah, bizi on-
dan kurtardık-
tan sonra yine 
sizin dininize 
dönecek olur-
sak; doğrusu 
Allah´a karşı 
yalan uydur-
muş oluruz. 
Rabbımız olan 
Allah´ın dile-
mesi bir yana, 
O´na dönme-
miz bizim için 
olacak şey 
değildir. Rab-
bımızın ilmi 
her şeyi ku-
şatmıştır. An-
cak Allah´a 
dayanıp gü-
vendik biz. 
Rabbımız, 
kavmimizle bi-
zim aramızda 
Sen, hak ile 
hüküm ver. 
Sen, hüküm 
verenlerin en 
hayırlısısın. 

Çünkü, ba-
kın,kalkıp yeniden 
sizin yolunuza dö-
necek olsaydık -
hem de Allah bizi 
ondan kurtardıktan 
sonra- o zaman, 
Allaha düpedüz ya-
lan yakıştırmış 
olurduk. Rabbimiz 
Allah bunu bizden 
istemediği sürece, 
bizim sizin yolunu-
za dönmemiz asla 
doğru olmaz. Rab-
bimiz sınırsız bilgi-
siyle her şeyi ku-
şatmıştır; biz de 
güvenimizi Allaha 
bağışlamışız. Ey 
Rabbimiz, bizimle 
kavmimiz arasında 
hak neyse, ortaya 
çıkar; çünkü hakkı 
ortaya çıkaranların 
en hayırlısı Sensin! 

7. 
90 ,, ق الِ  ِل  ِ    dediler,,ki=و      ileri,,gelenler=اْلم 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,eden    

ق ْوِمهِِ,,ِمنِْ =kavminden    ِِل ئِن=eğer    

    Şu’ayb’e=ش ع ْيبًا    uyarsanız=اتَب ْعت مِْ

    muhakkak,,siz=إِنَك مِْ

ونِ ,,إِذًا اِسر  ل خ  =ziyana,,uğrarsınız 

Soydaşlarının 
ileri gelenleri 
´eğer Şuayb´a 
uyarsanız, kesin-
likle hüsrana uğ-
rar, mahvolursu-
nuz´ dediler. 

Kavminden küfür 
içinde bulunan 
cemaat ise "Yemin 
ederiz, Şuayb'e 
uydunuz mu, hiç 
şüphe yok hüsrana 
düştünüz gitti" de-
diler. 

Kavminden 
küfretmiş olan 
ileri gelenler 
dediler ki: Şu-
ayb´a uyarsa-
nız; andolsun 
ki siz, o za-
man hüsrana 
uğrayanlar-
dansınız. 

Ne var ki, kavimleri 
arasından, hakkı 
inkara şartlanmış 
olan elebaşları, 
(Şuaybın yandaşla-
rına:) Doğrusu, 
eğer Şuayba uyar-
sanız, bilin ki, kay-
bedenlerden ola-
caksınız! dediler. 

7. 
91 .. مِ  ذ تْه      derken..onları..yakalayıverdi=ف أ خ 

    o..müthiş..sarsıntı=الَرْجف ة ِ

وا     çökekaldılar=ف أ ْصب ح 

د اِرِهمِْ..فِي =yurtlarında    

اثِِمينِ   diz..üstü=ج 

Bu arada ani bir 
yersarsıntısına 
tutuldular da ol-
dukları yerde yı-
ğılıp kalıverdiler. 

Bunun üzerine zel-
zeleye tutularak 
sabahleyin yurtla-
rında cansız çökü-
vermiş bulundular. 

Bunun üzerine 
onları sarsıntı 
yakalayıverdi. 
Ve yurtlarında 
dizüstü çöken-
ler oldular. 

Derken, bir deprem 
onların işini bitirdi: 
kendi evlerinde 
cansız olarak yere 
serilip kaldılar. 

7. 
92 ,, ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayanlar    

    sanki,,gibi,,oldular=ك أ نِْ    Şu’ayb’i=ش ع ْيبًا

ي ْغن ْوا,,ل مِْ =hiç,,oturmamış     ِا     orada=فِيه 

ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayanlar    

اك ان و    Şu’ayb’i=ش ع ْيبًا =oldular    

    onlar=ه مِ 

اِسِرينِ   ziyana,,uğrayanlar=اْلخ 

Şuayb´ı yalanla-
yanlar, sanki 
yurtlarında hiç 
oturmamış gibi 
oldular. Şuayb´ı 
yalanlayanlar, 
asıl hüsrana uğ-
rayanlar, asıl 
mahvolanlar ol-
dular. 

Şuayb'i yalancı çı-
karanlar güyâ ora-
da hiç mesken 
tutmamışlardı. Şu-
ayb'i yalancı çıka-
ranların kendileri 
hüsranı boyladılar 
gittiler. 

Şuayb´ı yalan-
layanlar, zaten 
yurtlarında hiç 
oturmamış gi-
bi oldular. Şu-
ayb´ı yalanla-
mış olanlar; 
hüsrana uğra-
yanlar, işte 
onlar oldular. 

Onlar ki Şuaybı ya-
lancı çıkarmak is-
teyen kimselerdi: 
Sanki orada hiç 
yaşamamış gibi ol-
dular. Onlar ki, Şu-
aybı yalancı çıkar-
mak isteyen kimse-
lerdi. Kendileri 
kaybeden kimseler 
oldular! 

7. 
93 .. لَىَِٰ مِْ    öteye..döndü=ف ت و      onlardan=ع ْنه 

ق الِ      kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    dedi=و 

    andolsun=ل ق دِْ

    ben..size..duyurdum=أ ْبل ْغت ك مِْ

تِِ     mesajlarını=ِرس ال 

ب ِي     Rabbimin=ر 

ْحتِ  ن ص  ْمِ     ve..öğüt..verdim=و      size=ل ك 

Bunun üzerine 
Şuayb onlara sırt 
çevirdi ve ´Ey 
soydaşlarım, si-
ze Rabbimin 
mesajlarını ilet-
tim, öğüt verdim, 
şimdi kâfir bir 
topluma nasıl 
acıyabilirim?´ 
dedi. 

Artık onlardan yü-
zünü çevirip şu 
sözleri söyledi: "Ey 
kavmim! Biliyorsu-
nuz ki Rabbimin 
vahyini ben size 
tamamıyla tebliğ 
ettim, hem sizin 
ancak hayrınıza 
uğraştım. Kâfir bir 
kavme de nasıl! 
acıyayım? (Allah'ı 
tanımayan bir 
kavme de nasıl 
acırım?) 

Bunun üzerine 
onlardan yüz 
çevirdi ve dedi 
ki: Ey kavmim; 
andolsun ki 
ben, Rabbı-
mın bana 
vahyettiklerini 
size bildirdim. 
Ve öğüt ver-
dim. Öyleyse 
ben, küfreden-
ler kavmine 
nasıl tasalanı-
rım? 

Ve sonunda Şu-
ayb, onların yanın-
dan dönüp gider-
ken: Ey kavmim! 
dedi, gerçek şu ki, 
ben size Rabbimin 
buyruklarını tebliğ 
ettim ve güzelce 
öğüt verdim: artık 
ben nasıl (sizin gi-
bi) hakkı inkar 
eden bir topluluk 
için yas tutup ke-
derleneyim? 
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    acırım=آس ىَِٰ    artık..nasıl=ف ك ْيفِ 

ق ْومِ ..ع ل ىَِٰ =bir..kavme     ِك افِِرين=kâfir 

7. 
94 ,, ا م  ْلن ا,,و  أ ْرس  =biz,,gönderdiysek    

ق ْري ةِ ,,فِي =hangi,,ülkeye    

ن بِي  ِ,,ِمنِْ =bir,,peygamber    َِإِل=mutlaka    

ْذن ا ا    sıkmışızdır=أ خ      onun,,halkını=أ ْهل ه 

    yoksulluk=بِاْلب أْس اءِِ

الَضَراءِِ مِْ    ve,,darlıkla=و      diye=ل ع لَه 

 yalvarıp,,yakarsınlar=ي َضَرع ونِ 

Peygamber 
gönderdiğimiz 
her ülkenin hal-
kını, ola ki, bize 
yalvarırlar diye, 
mutlaka sıkıntıla-
ra ve belalara 
uğrattık. 

Bizler hangi yurda 
bir peygamber 
gönderdikse mut-
lak halkını imana 
boyun eğsinler di-
ye kıtlığa, kırana 
uğrattık. 

Biz, hangi ka-
sabaya bir 
peygamber 
gönderdiysek; 
yalvarıp ya-
karsınlar diye, 
ora halkını 
mutlaka darlık 
ve sıkıntıya 
uğratmışızdır. 

BİZ hiçbir topluma 
peygamber gön-
dermemişizdir ki 
belki kibirlerinden 
sıyrılırlar diye onla-
rı darlıkla, sıkıntıyla 
denemiş olmaya-
lım. 

7. 
    değiştirip..getirdik=ب دَْلن ا    sonra=ث مَِ.. 95

ك انِ      kötülüğü=الَسي ِئ ةِِ    yerine=م 

ن ة ِ س  تَىَِٰ    iyilik=اْلح      ta..ki=ح 

ق ال وا    çoğaldılar=ع ف ْوا     ve..dediler=و 

سَِ    muhakkak=ق دِْ     dokunmuştu=م 

ن ا     darlık=الَضَراءِ     atalarımıza..da=آب اء 

الَسَراءِ      ve..sevinç=و 

ْذن اه مِْ     biz..de..onları..yakaladık=ف أ خ 

    ansızın=ب ْغت ةًِ

ه مِْ ونِ ..لِ ..و  ي ْشع ر  =hiç..farkında..değille

rken 

Sonra kötü gün-
leri iyi günlerle 
değiştirdik de 
sayıca çoğaldılar 
ve: «Atalarımız 
da hem sıkıntılı 
hem de sevinçli 
günler geçirmiş-
lerdi» dediler. 
Bunun üzerine 
onları hiç um-
madıkları bir sı-
rada ansızın ya-
kalayıverdik.» 

Sonra o musibetin 
yerine refah verdik. 
Bunun üzerine ço-
ğaldılar da "Atala-
rımıza hem sıkıntılı 
günler uğramış, 
hem ferahlı günler" 
demeye başladılar. 
Bizler de haberleri 
yokken kendilerini 
ansızın helâk ettik. 

Sonra kötülü-
ğün yerine iyi-
lik koyduk. Ni-
hayet çoğaldı-
lar ve; atala-
rımıza da fa-
kirlik, şiddet, 
hastalık, iyilik 
ve genişlik 
dokunmuştu, 
dediler. Bunun 
üzerine Biz de 
onları kendile-
rine farkına 
varmadan an-
sızın yakala-
yıverdik. 

Sonra o darlığı ge-
nişliğe çevirmişizdir 
ki refahı tatsınlar 
da (kendi kendile-
rine): Atalarımız da 
darlık ve sıkıntıya 
düşmüşler (ve ge-
nişliği görmüşler)di 
desinler, işte ancak 
bundan sonradır ki, 
kendileri daha (ne 
olup bittiğinin) far-
kına varmadan, on-
ları kıskıvrak yaka-
ladık. 

7. 
ل وِْ,, 96     halkı=أ ْهلِ     elbette=أ نَِ    şayet=و 

ىَِٰ ن وا    ülkelerin,,(O)=اْلق ر      inanıp=آم 

اتَق ْوا     açardık=ل ف ت ْحن ا    korunsalardı=و 

ل ْيِهمِْ ك اتِ     üzerlerine=ع      bolluklar=ب ر 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    

اْْل ْرِضِ ِكنِْ    ve,,yerden=و  ل َٰ     fakat=و 

    yalanladılar=ك ذَب وا

ْذن اه مِْ     biz,,de,,onları,,yakaladık=ف أ خ 

ا ي ْكِسب ونِ ,,ك ان وا,,بِم  =kazandıklarıyla 

Eğer o ülkelerin 
halkları iman 
edip kötülükler-
den sakınsalar-
dı, göğün ve ye-
rin bereket kapı-
larını yüzlerine 
açardık. Fakat 
yalanladılar, biz 
de onları işledik-
lerinin cezasına 
çarptırdık. 

Eğer o yurtların 
sahipleri imana ge-
leydiler, isyandan 
çekineydiler, Bizler 
kendilerine gökler-
den, yerden bol bol 
bereketler verirdik. 
Lâkin peygamber-
lerimizi yalancı çı-
kardılar, bizler de 
kazandıkları isya-
na karşılık onları 
helâk ettik. 

Şayet kasaba-
ların halkı, 
inanmış ve 
sakınmış olsa-
lardı; elbette 
üzerlerine 
gökten ve 
yerden bere-
ketler açardık. 
Fakat onlar 
yalanladılar. 
Biz de bunun 
üzerine onları, 
yaptıklarından 
dolayı yakala-
yıverdik. 

Oysa bu toplumla-
rın insanları imana 
erip de Bize karşı 
sorumluluk bilinci 
taşıyor olsalardı 
onların önünde gö-
ğün ve yerin bol-
luklarını açardık: 
ama gerçeği yalan-
lamaya kalktılar ve 
Biz de (kendi) ya-
pıp ettiklerinden 
ötürü onları kıskıv-
rak yakaladık. 

7. 
97 ..     halkı=أ ْهلِ     ?Peki..emin..midirler=أ ف أ ِمنِ 

ىَِٰ     ülkelerin..(o)=اْلق ر 

ي أْتِي ه مِْ..أ نِْ =kendilerine..gelmeyeceğinden    

    geceleyin=ب ي اتًا    azabımızın=ب أْس ن ا

ه مِْ ونِ     onlar=و   uyurlarken=ن ائِم 

Acaba o ülkele-
rin halkları gece-
leyin uyurlarken 
başlarına aza-
bımızın gelme-
yeceğinden 
emin midirler? 

Acaba şu yurtların 
sahipleri azâbımı-
zın yatma vaktinde 
gelip kendilerini 
uyurlarken basma-
yacağından emin-
ler mi? 

Kasabaların 
halkı; kendileri 
geceleyin 
uyurlarken, 
azabımızın 
onlara gelip 
çatmasından 
emin mi oldu-
lar? 

O halde, artık han-
gi toplumun insan-
ları, azabımızın, 
geceleyin daha on-
lar uykudayken an-
sızın başlarına 
kopmayacağından 
emin olabilirler? 

7. 
98 ,, أ ِمنِ      ?Ya,,da,,emin,,midirler=أ و 

ىَِٰ    halkı=أ ْهلِ      ülkelerin,,(o)=اْلق ر 

ي أْتِي ه مِْ,,أ نِْ =onlara,,gelmeyeceğinden    

    azabımızın=ب أْس ن ا

ه مِْ    kuşluk,,vakti=ض ًحى     onlar=و 

 eğlenirlerken=ي ْلع ب ونِ 

Acaba o ülkele-
rin halkları, kuş-
luk vakti eğlenir-
lerken, azabımı-
zın gelmeyece-
ğinden emin mi-
dirler? 

Acaba şu yurtların 
sahipleri, azâbımı-
zın sabahleyin ge-
lip kendilerini he-
vesat içinde oyala-
nırlarken basma-
yacağından emin-
ler mi? 

Yoksa kasa-
baların halkı; 
kendileri, gü-
pegündüz oy-
narlarken 
azabımızın 
onlara gelip 
çatmasından 
emin mi oldu-
lar? 

Yahut artık hangi 
toplumun insanları, 
azabımızın, güpe-
gündüz onlar (dün-
yayla) oyalanıp du-
rurken başlarına 
kopmayacağından 
emin olabilirler? 

7. 
    ?emin..mi..oldular=أ ف أ ِمن وا.. 99

ْكرِ      Allah’ın=اّلَلِِ     tuzağından=م 

ِ نِ ..ف َل  ي أْم  =emin..olamaz    

ْكرِ      Allah’ın=اّلَلِِ    tuzağından=م 

    topluluktan=اْلق ْومِ     başkası=إِلَِ

ونِ  اِسر   ziyana..uğrayan=اْلخ 

Onlar Allah´ın 
tuzağına yaka-
lanmayacakla-
rından emin mi-
dirler? Oysa 
hüsrana uğrayan 
toplum dışında 
hiç kimse kendi-
ni Allah´ın tuza-
ğından emin sa-
yamaz. 

Acaba şunlar Al-
lah'ın [mekrine] uğ-
ramayacaklarından 
eminler mi? Hal-
buki hüsrana düş-
müş kavimden 
başkası Allah'ın 
[mekrine] uğrama-
yacağından emin 
olamaz. 

Artık onlar; Al-
lah´ın düze-
ninden emin 
mi oldular? 
Hüsrana uğ-
rayanlar toplu-
luğundan baş-
kası Allah´ın 
düzeninden 
emin olmaz. 

Kim güvenlik içinde 
görebilir kendini, 
Allahın önceden 
kestirilmeyen ince 
tertibine karşı? Ha-
yır, zaten tükenip 
gitmiş insanlardan 
başka kimse Alla-
hın ince tertibine 
karşı güvenlik için-
de göremez kendi-
ni! 

7. 
100 ,, ل مِْ ي ْهدِِ,,أ و  =yola,,getirmedi,,mi?    

ي ِرث ونِ ,,ِللَِذينِ  =varis,,olanları    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    şu,,toprağa=اْْل ْرضِ  =sonra    

ا     eğer=أ نِْ    sahiplerinden=أ ْهِله 

ن ش اءِ ,,ل وِْ =biz,,dilesek    

ْبن اه مِْ     kendilerini,,de,,cezalandırırız=أ ص 

    günahlarıyla=بِذ ن وبِِهْمِ 

ن ْطب عِ      ve,,mühürleriz=و 

ق ل وبِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =kalblerini    

مِْ     artık,,onlar=ف ه 

ع ونِ ,,لِ  ي ْسم  =hiç,,işitmezler 

Üzerinde yaşa-
dıkları toprakları 
eski yerlilerinden 
miras alanlar, is-
tesek kendilerini 
günahları yü-
zünden musibet-
lere çarptırabile-
ceğimizi, kalple-
rini mühürleyebi-
leceğimizi ve ku-
laklarının işite-
mez olabileceği-
ni, bu tarihi sü-
recin ışığında 
halâ kavraya-
madılar mı? 

Acaba eski sahip-
lerinden sonra yer-
yüzüne vâris kıldı-
ğımız kimseler için 
anlaşılmadı mı bu 
hakikat ki, Bizler 
dileseydik günah-
ları yüzünden onla-
ra da azâbımızı in-
dirirdik, sonra kalp-
lerini mühürlerdik 
de hak sözü işit-
mez olurlardı 
(...indirdik. İşte Biz-
ler kalplerini mü-
hürleriz de hak sö-
zü işitmez olurlar). 

Sahiplerinden 
sonra, yeryü-
züne varis 
olanlara bes-
belli değilmidir 
ki; eğer Biz, 
dileseydik on-
ları da günah-
larından dola-
yı cezalandı-
rırdık. Ve on-
ların kalbleri 
üzerine mühür 
basarız da bir 
şey duymaz-
lar. 

Öyleyse, önceki 
kuşakların izinden 
yeryüzüne varis 
olanlar için (şu 
gerçek) hala ortaya 
çıkmadı mı, eğer 
dileseydik kendi 
günahları yüzün-
den onları (da) pe-
kala çarpabilirdik; 
hem de (hakikati) 
işitmesinler diye 
kalplerine mühür 
basarak! 

7. 
101 .. ىَِٰ    işte..o=تِْلكِ      ülkeler=اْلق ر 

ل ْيكِ     anlatıyoruz=ن ق صُِّ     sana=ع 

اِ ..ِمنِْ أ ْنب ائِه  =onların..haberlerinden    

ل ق دِْ     andolsun=و 

مِْ تْه  اء      onlara..getirmişlerdi=ج 

مِْ س ل ه      açık..deliller=بِاْلب ي ِن اتِِ    elçileri=ر 

ا ِلي ْؤِمن وا..ك ان وا..ف م  =fakat..inanmak..ist

emediler    ا     ötürü=بِم 

    yalanladıklarından=ك ذَب وا

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =önceden     ِِلك     işte..böyle=ك ذ َٰ

    Allah=اّلَل ِ    mühürler=ي ْطب عِ 

ق ل وبِِ..ع ل ىَِٰ =kalblerini    

 kâfirlerin=اْلك افِِرينِ 

İşte şu ülkeler 
var ya, hani sa-
na onlara ilişkin 
bazı tarihi olayla-
rı anlatıyoruz. 
Bunlara pey-
gamberleri açık 
belgeler, muci-
zeler getirmiş-
lerdi. Fakat mu-
cizelerden önce 
yalanladılar! Me-
sajlara inanma-
ları sözkonusu 
olmadı. İşte Al-
lah kafirlerin 
kalplerini böyle 
mühürler. 

Yâ Muhammed! İş-
te o yurtların başı-
na gelenlerden sa-
na Bizler hikâye 
ediyoruz. Evet, 
bunların peygam-
berleri kendilerine 
açık mucizeler ge-
tirmişti. Bununla 
beraber önceden 
inkâr ettiklerine bir 
türlü inanacakları 
yoktu. Allah kâfirle-
rin kalplerini işte 
böyle mühürler. 

İşte o kasaba-
ların haberle-
rinin bir kısmı-
nı sana anlatı-
yoruz. Andol-
sun ki; pey-
gamberleri; 
onlara apaçık 
burhanlar ge-
tirdi de, önce-
leri yalanladık-
larından 
inanmadılar. 
İşte böyle mü-
hür basar Al-
lah kafirlerin 
kalblerine. 

Sana içlerinden 
bazılarının kıssala-
rını anlattığımız bu 
(önceki) toplumlara 
kendi içlerinden çı-
kan elçiler, gerçek-
ten de hakkın ne 
olduğu yolunda 
apaçık belgeler, 
burhanlar getirmiş-
lerdi; ama onlar, bir 
kere yalan saydık-
ları şeye (bir daha) 
inanmak istemedi-
ler. İşte bunun 
içindir ki, Allah, ha-
kikati inkar edenle-
rin kalplerine mü-
hür vuruyor. 

7. 
102 ,, ا م  ْدن ا,,و  ج  و  =bulmadık    

    onların,,çoklarında=ِْل ْكث ِرِهمِْ

ع ْهد ِ ,,ِمنِْ =sözünde,,durma    ِْإِن     ama=و 

ْدن ا ج      bulduk=و 

Onların çoğunda 
söze bağlılık di-
ye bir şey bula-
madık, tersine 
çoğunu yoldan 
çıkmış bulduk. 

İnsanların çoğunda 
ahdine bağlanmak 
görmedik. Şu mu-
hakkak ki, çoğunu 
tâatten uzaklaşmış 
gördük. 

Onların ço-
ğunda Biz, 
ahde vefa 
görmedik. On-
ların çoğunu 
fasıklar olarak 
bulduk. 

Ve Biz onların ço-
ğunda doğru olan 
şeylere karşı (içsel) 
bir bağlılık bulma-
dık tersine, onların 
çoğunu onmaz gü-
nahkarlar olarak 
bulduk. 
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ه مِْ     onların,,çoklarını=أ ْكث ر 

 yoldan,,çıkmış=ل ف اِسِقينِ 

7. 
    gönderdik=ب ع ثْن ا    sonra=ث مَِ.. 103

ب ْعِدِهمِْ..ِمنِْ =ardlarından    

وس ىَِٰ     ayetlerimizle=بِآي اتِن ا    Musa’yı=م 

فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ =Fir’avn’a    

ل ئِهِِ م      ve..onun..ileri..gelenlerine=و 

وا     haksızlık..ettiler=ف ظ ل م 

اِ      fakat..bak=ف اْنظ رِْ    (ayetlerimize)=بِه 

    sonu=ع اقِب ة ِ    oldu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ 

ْفِسِدينِ   bozguncuların=اْلم 

Sonra bu pey-
gamberlerin ar-
kasından Mu-
sa´yı ayetlerimiz 
ile Firavun´a ve 
yakın adamları-
na gönderdik, 
fakat onlar ayet-
lerimize karşı za-
limce bir tutum 
takındılar. Gör 
bakalım, boz-
guncuların sonu 
nice oldu? 

Sonra onların ar-
kasından Mûsa’yı 
âyetlerimizle bera-
ber olarak Fira-
vun'a ve cemaati-
ne yolladık. Tuttu-
lar onları inkâr etti-
ler. Seyret müfsit-
lerin âkıbeti nasıl 
olacak! 

Sonra onların 
ardından Mu-
sa´yı ayetleri-
mizle Fira-
vun´a ve er-
kanına gön-
derdik. Onlar 
buna karşı 
haksızlık etti-
ler. Bir bak ki; 
fesadçıların 
sonu nice ol-
du? 

Ve bu (önceki top-
lumlardan) sonra 
Firavunun ve onun 
soylular çevresine 
Musayı ayetlerimiz-
le gönderdik; onları 
inatla reddettiler ve 
bak, nasıl oldu so-
nu bu bozguncula-
rın! 

7. 
104 ,, ق الِ  وس ىَِٰ    dedi,,ki=و      Ey=ي ا    Musa=م 

    muhakkak,,ben=إِن ِي    Fir’avn=فِْرع ْونِ 

س ولِ      tarafından=ِمنِْ    bir,,elçiyim=ر 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Musa dedi ki; 
«Ey Firavun, ben 
tüm varlıkların 
Rabbi tarafından 
gönderilmiş bir 
peygamberim.» 

Mûsa dedi ki: "Ey 
Firavun! Haberin 
olsun, ben Rab-
bü'l-âlemîn tara-
fından gönderilmiş 
peygamberim." 

Musa dedi ki: 
Ey Firavun; 
ben, alemlerin 
Rabbından 
gönderilmiş bir 
peygamberim. 

Musa: Ey Firavun! 
dedi, gerçek şu ki, 
ben alemlerin 
Rabbinden bir elçi-
yim; 

7. 
105 .. ِقيقِ      benim..üzerime=ع ل ىَِٰ    borçtur=ح 

أ ق ولِ ..لِ ..أ نِْ =söylememem    

    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ع ل ى

    başkasını=إِلَِ
َقِ      gerçekten=اْلح 

    size..getirdim=ِجئْت ك مِْ    andolsun=ق دِْ

    açık..bir..delil=بِب ي ِن ةِ 

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    

ِعيِ     artık..gönder=ف أ ْرِسلِْ     benimle=م 

ائِيلِ     oğullarını=ب نِي  İsrail=إِْسر 

bana Allah hak-
kında sadece 
doğruyu söyle-
mek yaraşır. Si-
ze Rabbinizden 
açık bir belge, 
bir mucize getir-
dim, İsrailoğulla-
rı´nı benimle 
gönder. (Serbest 
bırak.) 

Allah'a karşı hak-
tan başka bir şey 
söylememek bana 
yakışır. Rabbiniz-
den sizlere açık 
mucizeler getirdim. 
Benî İsrail'i benim-
le beraber gönde-
receksin." 

Bana yaraşan; 
Allah hakkın-
da haktan 
başkasını söy-
lememektir. 
Size, Rabbı-
nızdan apaçık 
bir burhan ge-
tirdim. Artık İs-
railoğullarını 
benimle bera-
ber gönder. 

bana düşen, Allah 
hakkında gerçek-
ten başka bir şey 
söylememektir. İşte 
size Rabbinizden 
apaçık burhanla 
çıkıp geldim: Öy-
leyse bırak artık, 
İsrailoğulları be-
nimle gelsinler! 

7. 
106 ,,     eğer=إِنِْ    dedi,,(Fir’avn)=ق الِ 

    getirmiş=ِجئْتِ     isen=ك ْنتِ 

    göster,,bakalım=ف أْتِِ    bir,,ayet=بِآي ةِ 

ابِِ ه  =onu    ِْإِن=şayet     ِك ْنت=isen    

الَصاِدقِينِ ,,ِمنِ  =doğru,,söyleyenlerden 

Firavun: Eğer 
doğru söylüyor-
san ve getirdiğin 
bir mucize varsa 
onu göster baka-
lım, dedi. 

O da "Madem ki 
mucize getirmişsin, 
eğer doğru söyle-
yenlerden isen 
göster bakalım!" 
dedi. 

Dedi ki: Şayet 
sen, bir ayet 
getirdinse; 
göster onu, 
eğer sadıklar-
dan isen. 

(Firavun): Bir işa-
ret, bir alamet ge-
tirdiysen, göster 
bakalım; tabi,doğru 
sözlü biriysen! de-
di. 

7. 
107 ..     bunun..üzerine..attı=ف أ ْلق ىَِٰ

اه ِ     o=ِهيِ     birden=ف إِذ ا    asasını=ع ص 

    bir..ejderha..(oluverdi)=ث ْعب انِ 

بِينِ   açıkça=م 

bunun üzerine 
Musa, elindeki 
değneği yere at-
tı, değnek o an-
da sahici bir yı-
lan oluverdi. 

Bunun üzerine 
asasını yere bırak-
tı. Bir de baktılar ki 
koskoca bir yılan 
kesilmiş! 

Bunun üzerine 
asasını bırak-
tı. Bir de ne 
görsünler; o, 
apaçık bir ej-
derhadır. 

Bunun üzerine 
(Musa), asasını ye-
re bıraktı: Oo! (bir 
de ne görsünler!) 
düpedüz bir yılan-
dı, bu; 

7. 
108 ,, عِ  ن ز      ve,,(böğründen),,çıkardı=و 

    o=ِهيِ     birden=ف إِذ ا    elini=ي د ه ِ

اءِ      bembeyaz,,parlayıverdi=ب ْيض 

 bakanlar,,için=ِللنَاِظِرينِ 

Ve elini yeninin 
altından çıkardı, 
bakanlar onun 
ak bir parıltı saç-
tığını gördüler. 

Elini koynundan 
çıkardı, bir de gör-
düler ki bakanların 
karşısında nur ol-
muş ağarıyor! 

Elini çıkardı, 
ne görsün; o 
da bakanlara 
bembeyaz. 

Ve (sonra) elini yu-
karı kaldırdı: Oo! 
Bir de baktılar, 
bembeyaz, ışıl ışıl! 

7. 
109 .. ِل  ِ    dediler..ki=ق الِ      ileri..gelenler=اْلم 

ق ْومِِ..ِمنِْ =kavminden    

    muhakkak=إِنَِ    Fir’avn=فِْرع ْونِ 

ذ ا     bir..büyücüdür=ل س اِحرِ     bu=ه َٰ

ِليمِ   çok..bilgili=ع 

Firavun´un ileri 
gelen soydaşları 
dediler ki, Bu 
adam bilgili bir 
büyücüdür.» 

(109-110) Firavu-
nun kavminden bir 
cemaat "Bunun si-
zi yurdunuzdan çı-
karmak isteyen us-
ta bir sihirbaz ol-
duğunda şüphe 
yok, ne rey vere-
ceksiniz?" dediler. 

Firavun´un 
kavminden ile-
ri gelenler: 
Doğrusu bu, 
bilgin bir sihir-
bazdır, dedi-
ler. 

Firavunun uyrukları 
arasında ileri ge-
lenler Doğrusu, çok 
şey bilen usta bir 
sihirbazmış bu de-
diler, 

7. 
    istiyor=ي ِريد ِ,, 110

ك مِْ,,أ نِْ ي ْخِرج  =sizi,,çıkarmak    

أ ْرِضك ْمِ ,,ِمنِْ =yurdunuzdan    

اذ ا ونِ ,,ف م  ر  ت أْم  =ne,,buyurursunuz? 

Sizi yurdunuz-
dan çıkarmak is-
tiyor. Peki ne 
buyurursunuz? 

“        “         “ Sizi yurdu-
nuzdan çı-
karmak istiyor. 
Firavun: O 
halde ne bu-
yurursunuz? 

sizi yerinizden et-
mek isteyen biri! 
(Firavun:) Peki, ne 
öneriyorsunuz? di-
ye sordu. 

7. 
    Onu..da..beklet=أ ْرِجهِْ    dediler=ق ال وا.. 111

اه ِ أ خ  أ ْرِسلِْ    kardeşini..de=و      yolla=و 

د ائِنِِ..فِي اْلم  =şehirlere    

اِشِرينِ   toplayıcılar=ح 

Onu kardeşi ile 
birlikte oyala ve 
bütün kentlere 
adam toplaya-
cak elçiler gön-
der. 

Onu kardeşiyle be-
raber alıkoy, şehir-
lere toplayıcılar 
gönder. 

Dediler ki: 
Onu ve karde-
şini alıkoy, 
şehirlere top-
layıcılar yolla. 

Şöyle cevap verdi-
ler: Onu ve karde-
şini bir süre alıkoy 
ve şehirlere davet-
çiler gönder, 

7. 
112 ,, ت وكِ ي أِْ =sana,,getirsinler    ِِ بِك ل=bütün    

ِليمِ     büyücüleri=س اِحرِ   bilgili=ع 

Bütün bilgili bü-
yücüleri sana 
getirsinler. 

Mahir sihirbazların 
hepsini sana getir-
sinler" cevabını 
verdiler. 

Bütün bilgin 
sihirbazları 
sana getirsin-
ler. 

bütün usta ve bilgin 
sihirbazları senin 
huzuruna toplayıp 
getirsinler. 

7. 
113 .. اءِ  ج  ة ِ    gelip=و  ر      büyücüler=الَسح 

    dediler=ق ال وا    Fir’avn’a=فِْرع ْونِ 

    bize=ل ن ا    elbet=إِنَِ

    bir..mükâfat..var..(değil..mi?)=ْل  ْجًرا

    biz=ن ْحنِ     olursak=ك نَا    eğer=إِنِْ

 üstün..gelen=اْلغ اِلبِينِ 

Firavun´un bü-
yücüleri geldiler. 
«Eğer biz yene-
cek olursak, bize 
bir ödül verile-
cek, değil mi?» 
dediler. 

Sihirbazlar Fira-
vun'un karşısına 
çıkarak "Galebe 
çalanlar biz olur-
sak elbette bizlere 
mükafat var ya?" 
diye sordular. 

Sihirbazlar Fi-
ravun´a geldi 
ve dediler ki: 
Eğer galibler 
biz olursak; 
şüphesiz bize 
bir mükafat 
var, değil mi? 

Ve sihirbazlar Fira-
vuna gelip: Eğer 
üstün gelen biz 
olursak dediler o 
zaman büyük bir 
ödül hak etmiş olu-
ruz. 

7. 
114 ,,     evet=ن ع مِْ    dedi=ق الِ 

إِنَك مِْ     hem,,de,,siz=و 

ق َربِينِ ,,ل ِمنِ  اْلم  =yakınlar(ım)dansınız 

Firavun: «Evet, 
yakın adamlarım 
arasına girecek-
siniz» dedi. 

"Evet, ondan baş-
ka emin olun ki 
benim gözdelerim-
siniz" dedi. 

Evet, hem siz 
muhakkak 
gözdeler ola-
caksınız, dedi. 

(Firavun): Elbette 
diye karşılık verdi, 
üstelik, o zaman 
gözdelerimizin ara-
sına katılmış ola-
caksınız. 

7. 
    Ey=ي ا    dediler..ki=ق ال وا.. 115

وس ىَِٰ     Musa=م 

ت ْلِقيِ ..أ نِْ..إَِما =önce..sen..mi..atacaksın    

إَِما ن ك ونِ ..أ نِْ    yoksa=و  =olalım    

ْلِقينِ     biz..(mi)=ن ْحنِ   atanlar..(önce)=اْلم 

Büyücüler: Ya 
Musa, önce sen 
mi hünerini orta-
ya koyacaksın, 
yoksa biz mi ön-
ce hünerimizi or-
taya atalım» de-
diler. 

"Yâ Mûsa! İlkin 
sen mi hünerini or-
taya atacaksın, 
yoksa atanlar biz 
mi olacağız?" dedi-
ler. 

Dediler ki: Ey 
Musa, sen mi 
atacaksın, 
yoksa atanlar 
biz mi olalım? 

Sihirbazlar (Musa-
ya): Ey Musa! dedi-
ler, Önce sen mi 
atacaksın (asanı) 
yoksa biz mi ata-
lım? 

7. 
116 ,,     siz,,atın=أ ْلق واِ     dedi=ق الِ 

أ ْلق ْوا,,ف ل َما =atınca    

وا ر      gözlerini=أ ْعي نِ     büyülediler=س ح 

    insanların=النَاِسِ

اْست ْره ب وه مِْ     onları,,ürküttüler=و 

Musa, ´Önce siz 
atın´ dedi. Büyü-
cüler hünerlerini 
ortaya atınca, 
insanların gözle-
rini büyülediler, 
onları ürküttüler 
ve müthiş bir bü-
yü gösterisi ger-

"Siz atın!" dedi. 
Bunlar da neleri 
varsa ortaya attık-
ları zaman halkın 
gözlerini bağladı-
lar. Kendilerini kor-
kuya düşürdüler. 
Hâsılı büyük bir si-
hir gösterdiler. 

Siz atın, dedi. 
Atınca; halkın 
gözlerini büyü-
lediler, onlara 
korku saldılar 
ve büyük bir 
sihir getirmiş 
oldular. 

(Musa): (Önce) siz 
atın! dedi. Ve onlar 
(asalarını) yere at-
tıkları zaman, in-
sanların gözlerini 
büyüyle bağladılar 
ve onları korkuyla 
şaşkına çevirdiler. 
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وا اء  ج      ve,,getirdiler=و 

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,büyü=بِِسْحرِ 

çekleştirdiler. 

7. 
ْين ا.. 117 أ ْوح      biz..de..vahyettik=و 

وس ىَِٰ..إِل ىَِٰ م  =Musa’ya    ِْأ ن=diye    

اك ِ     at=أ ْلقِِ     Asanı=ع ص 

    o=ِهيِ     bir..de..baktılar..ki=ف إِذ ا

    yakalayıp..yutuyor=ت ْلق فِ 

ا ي أْفِك ونِ ..م  =onların..uydurduklarını 

Biz de Musa´ya 
´Elindeki değne-
ği yere at´ diye 
vahyettik, değ-
nek onların bü-
tün göz boyayı-
cılıklarını yutu-
verdi. 

Bizler Mûsa'ya 
"Asânı yere at!" di-
ye vahyettik. Bir de 
baktılar ki sihirbaz-
ların uydurdukları 
o şeylerin hepsini 
yutuyor! 

Biz de Mu-
sa´ya: Asanı 
bırak, diye 
vahyettik. Bir 
de ne görsün-
ler; onların 
uydurduklarını 
yalayıp yutu-
yor. 

Ve (o zaman) Biz 
de Musaya: Asanı 
yere at! diye vah-
yettik. Oo! (bir de 
ne görsünler) bu, 
onların bütün o al-
datıcı düzeneklerini 
yutmasın mı! 

7. 
118 ,, ق عِ  قُِّ    ortaya,,çıktı=ف و      gerçek=اْلح 

ب ط لِ      ve,,batıl,,oldu=و 

ا ل ونِ ,,ان واكِ ,,م  ي ْعم  =onların,,bütün,,yaptı

kları 

Böylece gerçek 
ortaya çıktı ve 
onların bütün 
marifetleri boşa 
çıktı. 

Artık hak meydana 
çıktı, yaptıklarının 
butlânı anlaşıldı. 

Böylece hak 
yerini buldu ve 
onların yap-
makta oldukla-
rı şeyler de 
boşa gitti. 

Böylece gerçek 
kendini göstermiş, 
berikilerin bütün o 
yapıp becerdikleri-
nin boş olduğu or-
taya çıkmış oldu. 

7. 
    orada=ه ن اِلكِ     yenildiler=ف غ ِلب وا.. 119

اْنق ل ب وا اِغِرينِ     düştüler=و   küçük=ص 

Orada yenilgiye 
uğradılar ve bu-
runları (onurları) 
kırılıverdi. 

İşte o zaman mağ-
lup oldular, zelîl bir 
halde yurtlarına 
döndüler (işte o 
zaman mağlup ola-
rak zillet içinde 
kaldılar).  

İşte orada ye-
nildiler, hor ve 
hakir geri 
döndüler. 

Ve (yine) böylece 
onlar yenilmiş, 
adamakıllı küçük 
düşmüş oldular. 

7. 
120 ,, أ ِ ْلِقيِ و  =ve,,kapandılar    

ة ِ ر      büyücüler=الَسح 

 secdeye=س اِجِدينِ 

Bütün büyücüler 
secdeye kapan-
dılar. 

Sihirbazlar da he-
men secdeye ka-
pandılar. 

Sihirbazlar da 
hep birden 
secdeye ka-
pandılar. 

Sihirbazlar (he-
men) diz çöküp ye-
re kapanarak: 

7. 
نَا    dediler=ق ال وا.. 121     inandık=آم 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=بِر 

Tüm varlıkların 
Rabbine inandık 
dediler. 

(121-122) "Bizler 
Rabbü'l-âlemîn'e, 
Mûsa'nın, 
Hârun'un Rabbine 
iman getirdik" de-
diler.  

Dediler ki: 
Alemlerin 
Rabbına iman 
ettik. 

Biz (artık) inandık 
alemlerin Rabbine, 

7. 
ب ِِ,, 122 وس ىَِٰ    Rabbine=ر      Musa=م 

ونِ  ه ار   ve,,Harun’un=و 

Musa ile Ha-
run´un Rabbine. 

“        “         “ Musa ve Ha-
run´un Rabbı-
na. 

Musa ve Harunun 
Rabbine! dediler. 

7. 
123 ..     Fir’avn=فِْرع ْونِ     dedi=ق الِ 

ْنت ِ مِْآم  =inandınız..mı?    ِِبِه=ona    

آذ نِ ..أ نِْ    önce=ق ْبلِ  =ben..izin..vermeden    

ْمِ  ذ ا    muhakkak=إِنَِ    size=ل ك      bu=ه َٰ

ْكرِ      bir..tuzaktır=ل م 

وه ِ ك ْرت م      kurduğunuz=م 

ِدين ةِِ..فِي اْلم  =şehirde    

وا     çıkarmak..için=ِلت ْخِرج 

ا اِ     oradan=ِمْنه      halkını=أ ْهل ه 

    ama..yakında=ف س ْوفِ 

ونِ   bileceksiniz=ت ْعل م 

Firavun onlara 
dedi ki; «Ben 
izin vermeden 
O´na inandınız, 
öyle mi? Bu, bu 
kentin halkını 
buradan çıkara-
bilmek için daha 
önceden burada 
tekrarladığınız 
bir komplodur, 
ama yakında 
başınıza neler 
geleceğini öğre-
neceksiniz!» 

Firavun dedi ki: 
"Ben size izin ver-
meden tuttunuz da 
ona iman getirdi-
niz, bu hiç şüphe 
yok sahiplerini çı-
karmak için şehir-
de kurduğunuz bir 
tuzak. Ben size 
gösteririm (yakında 
anlayacaksınız).  

Firavun dedi 
ki: Ben size 
izin vermeden 
mi ona inan-
dınız? Doğru-
su bu; halkı 
şehirden çı-
karmanız için 
düşündüğü-
nüz bir hiledir. 
Fakat yakında 
bilirsiniz siz. 

Firavun: Ben size 
izin vermeden ona 
inandınız, öyle mi? 
dedi, Bakın, bu si-
zin yaptığınız sin-
sice hazırlanmış bir 
tuzak; hem de bu 
(benim kendi) şeh-
rimde, böylelikle 
ahalisini çekip gö-
türmek için... Ama 
(bekleyin) yakında 
göreceksiniz: 

7. 
ع نَِ,, 124     elbette,,keseceğim=ْل  ق ط ِ

    ellerinizi=أ ْيِدي ك مِْ

ل ك مِْ أ ْرج      ve,,ayaklarınızı=و 

فِ ,,ِمنِْ ِخَل  =çaprazlama    ِ مَِث =sonra    

ب نَك مِْ ل ِ     asacağım=ْل  ص 

ِعينِ   hepinizi=أ ْجم 

Andolsun ki, 
sağlı-sollu birer 
el ve ayağınızı 
kesecek ve ar-
kasından tümü-
nüzü asacağım. 

İyi bilin ki ellerinizi, 
ayaklarınızı çap-
razlamasına kese-
ceğim, sonra hepi-
nizi birden çare 
yok asacağım!"  

Elbette ve el-
bette ellerinizi 
ve ayaklarınızı 
çaprazlama 
keseceğim. 
Sonra da he-
pinizi asaca-
ğım. 

bu dönekliğiniz yü-
zünden, mutlaka, 
(içinizden) pek ço-
ğunun ellerini 
ayaklarını budaya-
cağım; ve yine 
mutlaka (içinizden) 
pek çoğunu toplu-
ca asacağım! 

7. 
    biz..zaten=إِنَا    dediler..ki=ق ال وا.. 125

ب ِن ا..إِل ىَِٰ ر  =Rabbimize    

ْنق ِلب ونِ   döneceğiz=م 

Büyücüler de 
dediler ki, «Biz 
zaten Rabbimize 
döneceğiz. 

Dediler ki: "Bizler 
Rabbimize döne-
ceğimizden eminiz.  

Dediler ki: Biz, 
şüphesiz 
Rabbımıza 
dönenleriz. 

(Berikiler:) (Bundan 
ne çıkar), biz de 
Rabbimize döneriz! 
dediler, 

7. 
126 ,, ا م  ت ْنِقمِ ,,و  =öc,,alıyorsun    ِمنَا=bizden    

نَا,,أ نِْ    için=إِلَِ آم  =inandığımız    

ب ِن ا    ayetlerine=بِآي اتِِ     Rabbimizin=ر 

تْن اِ ,,ل َما اء  ج  =bize,,gelmiş,,olan    

بَن ا     boşalt=أ ْفِرغِْ    Rabbimiz=ر 

ل ْين ا ْبًرا    üzerimize=ع      sabır=ص 

فَن ا ت و      ve,,bizi,,öldür=و 

ْسِلِمينِ   Müslümanlar,,olarak=م 

Sen ancak Rab-
bimizin ayetleri 
bize gelince on-
lara inandık diye 
bizden öç alıyor-
sun. ´Ey Rabbi-
miz, üzerimize 
sabır yağdır ve 
müslüman ola-
rak al canımı-
zı.´» 

Senin hoşuna git-
meyen hâlimiz de 
Rabbimizin âyetleri 
bize gelince (Rab-
bimizin âyetlerini 
görünce) iman ge-
tirmemizden başka 
bir şey değil. Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! 
Sen bizim üzerimi-
ze sebat indir! 
Canlarımızı da 
Senin birliğine bo-
yun eğdiğimiz hal-
de al" ("Sen bizim 
üzerimize sebat 
indir ve bizleri 
mü'min olduğumuz 
halde öldür!")  

Sen; bizden, 
sırf Rabbımı-
zın ayetleri 
gelince ona 
inandık diye 
intikam alıyor-
sun. Rabbı-
mız; üzerimize 
sabır yağdır 
ve bizi müs-
lümanlar ola-
rak öldür. 

Çünkü, yalnızca, 
bize ulaşır ulaşmaz 
Rabbimizin ayetle-
rine inandık diye 
bize hınç duyuyor-
sun. Ey Rabbimiz, 
dar zamanda sana 
bağlanan kimseler 
olarak canımızı al! 

7. 
127 .. ق الِ      dedi..ki=و 

ِل  ِ     ileri..gelen..bir..topluluk=اْلم 

مِِق وِْ..ِمنِْ =kavminden    

    Fir’avn=فِْرع ْونِ 

    ?bırakacak..mısın=أ ت ذ رِ 

وس ىَِٰ ه ِ    Musa’yı=م  ق ْوم      ve..kavmini=و 

    bozgunculuk..yapsınlar..diye=ِلي ْفِسد وا

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

كِ  ي ذ ر      seni..terk..edip=و 

ت ك ِ  آِله      dedi=ق الِ     ve..tanrılarını=و 

ن ق ت ِلِ      biz..öldüreceğiz=س 

ه مِْ     onların..oğullarını=أ ْبن اء 

ن ْست ْحيِي     sağ..bırakacağız=و 

ه مِْ إِنَا    kadınlarını=نِس اء      biz..daima=و 

مِْ     onların..üstünde=ف ْوق ه 

ونِ   eziciler..olacağız=ق اِهر 

Soydaşlarının 
ileri gelenleri Fi-
ravun´a dediler 
ki, Musa ile soy-
daşlarını top-
lumda kargaşalık 
çıkarsınlar, seni 
ve ilâhlarını boş-
lukta bıraksınlar 
diye mi bıraka-
caksın? Firavun 
dedi ki; Hayır on-
ların erkeklerini 
öldürecek, ka-
dınlarını sağ bı-
rakacağız. Onla-
rı ezici baskımız 
altında tutaca-
ğız.» 

Firavunun kavmin-
den bir cemaat: 
"Sen Mûsa ile 
kavmini bir taraftan 
yeryüzünde fesat 
çıkarmaları için, 
diğer taraftan da 
kendisinin sana ve 
senin ilâhlarına 
ibadeti bırakması 
için böyle başları 
boş bırakacak mı-
sın?" dediler. "Yine 
oğlan çocuklarını 
öldürür, kızlarını 
diri bırakırız. Bizler 
elbette onların 
üzerinde kahrımızı 
yürütmeye kâdiriz!" 
cevabını verdi.  

Firavun´un 
kavminin ileri 
gelenleri: Mu-
sa´yı ve kav-
mini yeryü-
zünde fesad-
çılık etsinler, 
seni de, tanrı-
larını da ter-
ketsinler diye 
mi bırakıyor-
sun? dediler. 
Dedi ki: Oğul-
larını öldürtü-
rüz, kadınları-
nı sağ bırakı-
rız. Elbette 
biz, onları ezi-
cileriz. 

Ve Firavun uyruk-
ları arasından önde 
gelenler: Peki, de-
diler, Musa ve hal-
kının ülkede karı-
şıklık çıkarıp (uy-
ruklarını) senden 
ve senin toprakla-
rından uzak-
laş(tır)malarına göz 
mü yumacaksın? 
(Firavun): Onların 
çocuklarından ço-
ğunu öldürecek ve 
(yalnız) kadınları 
sağ bırakacağız: 
Çünkü, gerçekten 
onların üzerinde 
ezici bir gücümüz 
var! dedi. 

7. 
128 ,, وس ىَِٰ    dedi=ق الِ      Musa=م 

    kavmine=ِلق ْوِمهِِ

ن وااْست ِعي =yardım,,isteyin    

واِ     Allah’tan=بِاّلَلِِ اْصبِر      sabredin=و 

Musa soydaşla-
rına dedi ki; Al-
lah´tan yardım 
isteyiniz ve sab-
rediniz. Yeryüzü 
Allah´ındır. Orayı 
dilediği kullarına 
miras kılar. Mut-

Bunun üzerine 
Mûsa kendi kav-
mine "Allah'ın yar-
dımına sığının ki 
sonra da taham-
mül edin. İyi bilin ki 
yeryüzü Allah'ındır, 
ona kulları arasın-

Musa kavmine 
dedi ki: Al-
lah´tan yardım 
isteyin ve sab-
redin. Yeryüzü 
muhakkak ki 
Allah´ındır. 
Kullarından di-

(ve) Musa kendi 
halkına: Yardım 
için Allaha sığının 
ve (dar günde) sa-
bırlı olun dedi, Bilin 
ki, bütün bir yeryü-
zü Allaha aittir: 
onu, kullarından 
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    yeryüzü=اْْل ْرضِ     şüphesiz=إِنَِ

ِِ ا    Allah’ındır=ّلِلَ     onu,,verir=ي وِرث ه 

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğine    

ِعب اِدِهِ ,,ِمنِْ =kullarından    

اْلع اقِب ة ِ     sonuç=و 

تَِقينِ   korunanlarındır=ِلْلم 

lu sonuç, günah-
lardan sakınan-
larındır.» 

dan dilediğini vâris 
kılar. Âkıbet ise Al-
lah'tan korkanların" 
dedi. 

lediğini ona 
mirasçı kılar 
ve akıbet müt-
takilerindir. 

kimi dilerse ona mi-
ras bırakır; ve ge-
lecek Allaha karşı 
sorumluluk bilinci-
ne sahip olanların-
dır! 

7. 
    dediler=ق ال وا.. 129

    bize..işkence..edildi=أ وِذين ا

ق ْبلِِ..ِمنِْ =önce..de    

ت أْتِي ن ا..أ نِْ =sen..bize..gelmezden    

ِمنِْ ب ْعدِِ..و  =sonra..da    

ا ِجئْت ن اِ ..م  =sen..bize..geldikten    

    umulur..ki=ع س ىَِٰ    dedi=ق الِ 

بُّك مِْ ي ْهِلكِ ..أ نِْ    Rabbiniz=ر  =yok..eder    

    düşmanınızı=ع د َوك مِْ

ي ْست ْخِلف ك مِْ     ve..sizi..hakim..kılar=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzüne    

    nasıl=ك ْيفِ     böylece..bakar=ف ي ْنظ رِ 

ل ونِ   hareket..edeceğinize=ت ْعم 

Soydaşları dedi-
ler ki; Sen gel-
mezden önce de 
geldikten sonra 
da işkence çek-
tik. Musa dedi ki, 
«Umulur ki, Allah 
düşmanınızı yok 
eder ve sizleri 
onların yerine 
geçirir de nasıl 
hareket edece-
ğinize bakar.» 

"Sen içimize gel-
meden önce de 
aramıza geldikten 
sonra da işkence-
ye uğradık" dedi-
ler. "Umulur ki 
Rabbiniz hasmınızı 
helâk ederek sizle-
ri yeryüzünde hali-
fe kılacak da nasıl 
hareket edeceğini-
ze bakacak" dedi.  

Dediler ki: 
Sen, bize 
gelmezden 
önce de, gel-
dikten sonra 
da eziyyet 
edildik. Dedi 
ki: Rabbınızın, 
düşmanınızı 
yok etmesi ve 
yeryüzünde 
sizi onların ye-
rine getirmesi 
umulur. Ve o 
zaman nasıl 
davranacağı-
nıza bakacak-
tır. 

(Fakat İsrailoğulla-
rı:) Biz, sen gelme-
den önce de çok 
eziyet çektik, gel-
dikten sonra da! 
dediler. (Musa ce-
vaben): Belki de, 
Rabbiniz düşmanı-
nızı yok edip yer-
yüzüne sizi varis 
kılacak: Ve sonra 
sizin nasıl (ve ne-
ler) yaptığınıza ba-
kacak! 

7. 
ل ق دِْ,, 130 ْذن ا    andolsun=و      biz,,tuttuk=أ خ 

    Fir’avn=فِْرع ْونِ     ailesini=آلِ 

نِينِ  ِ    yıllarca=بِالس ِ ن ْقص      darlığıyla=و 

اتِِ,,ِمنِ  ر  الثَم  =ve,,ürünleri    

مِْ     belki=ل ع لَه 

ونِ   öğüt,,alırlar,,diye=ي ذََكر 

Andolsun ki, biz 
Firavunoğulla-
rı´nı ola ki, akıl-
ları başlarına ge-
lir diye yıllarca 
süren kuraklığa 
ve ürün kıtlığına 
uğrattık. 

Evet, Bizler Âl-i Fi-
ravunu ibret alsın-
lar diye kıtlık sene-
leriyle, sonra mah-
sullerin azlığı ile 
imtihana çektik. 

Andolsun ki; 
Biz, Firavun 
hanedanını 
düşünüp ibret 
alırlar diye yıl-
larca kuraklık 
ve mahsulleri-
nin kıtlığıyla 
tutup sıktık. 

Gerçekten de Fira-
vunun halkını ku-
raklık ve ürün kıtlı-
ğıyla kıskıvrak ya-
kaladık ki akıllarını 
başlarına toplar da 
ders alırlar. 

7. 
مِ     zaman=ف إِذ ا.. 131 تْه  اء      onlara..geldiği=ج 

ن ة ِ س      derler=ق ال وا    bir..iyilik=اْلح 

ِذِهِ     bizimdir=ل ن ا إِنِْ    bu=ه َٰ     eğer=و 

    kendilerine..ulaşırsa=ت ِصْبه مِْ

ي ِئ ة ِ     bir..kötülük=س 

واي َطيَِ ر  =uğursuz..sayarlardı    

وس ىَِٰ     Musa=بِم 

نِْ م  ..و 
ع ه ِ  م  =ve..beraberindekileri    

ا    iyi..bilin..ki=أ لِ      ancak=إِنَم 

ه مِْ     onların..uğursuzluğu=ط ائِر 

    Allah=اّلَلِِ    katındadır=ِعْند ِ

ِكنَِ ل َٰ ه مِْ    fakat=و      çokları=أ ْكث ر 

ونِ ي عِْ..لِ  ل م  =bilmezler 

Onlar bir iyilikle 
karşılaşınca «bu 
kendimizden 
kaynaklanıyor» 
derler. Fakat 
eğer başlarına 
bir kötülük gele-
cek olursa, bunu 
Musa ile arka-
daşlarının uğur-
suzluğuna yorar-
lar. Oysa onların 
kaderlerini belir-
leme yetkisi sırf 
Allah´ın tekelin-
dedir, fakat çoğu 
bunu bilmiyor. 

Kendilerine iyilik 
gelirse "Bu bizim 
hakkımız" derler; 
bir belâ erişecek 
olursa, Mûsa ile 
yanındakilerin 
uğursuzluğuna ve-
rirlerdi. Haberiniz 
olsun ki hayrı, şerri 
ancak Allah'ın 
elinde, lâkin çokları 
bilmiyorlar. (Habe-
riniz olsun ki onla-
rın kendi uğursuz 
işleri Allah'a ma-
lum, lâkin çokları 
bunu bilmezler).  

Onlara bir iyilik 
geldiğinde: 
Bu, bizim için-
dir, dediler. 
Şayet kendile-
rine bir kötülük 
gelirse; Musa 
ile beraberin-
dekilere uğur-
suzluk yükler-
di. Dikkat 
edin, onların 
uğursuzluğu 
ancak Allah 
katındadır, fa-
kat çoğu bil-
mezler. 

Fakat onlar, kendi-
lerine ne zaman bir 
iyilik erişse Bu (za-
ten) bizim hakkı-
mızdı! derler, ne 
zaman da başları 
dara düşse bunu 
Musa ve onun 
yandaşlarının 
uğursuzluğuna ve-
rirlerdi. Yoo! Şüp-
hesiz, onların 
uğur(suzluk)ları Al-
lah tarafından ön-
görülmüştür; ne var 
ki, çoğu (bunu) 
bilmez. 

7. 
ق ال وا,, 132 ا    ve,,dediler,,ki=و  ْهم      ne,,kadar=م 

بِهِِ,,ت أْتِن ا =getirirsen,,getir    

آي ةِ ,,ِمنِْ =mucize    

ن ا ر  ا,,ِلت ْسح  بِه  =bizi,,büyülemek,,için    

ا     sana=ل كِ     biz=ن ْحنِ     değiliz=ف م 

ْؤِمنِينِ   inanacak=بِم 

Musa´ya bizi bü-
yülemek üzere 
ne kadar mucize 
gösterirsen gös-
ter, sana kesin-
likle inanmaya-
cağız dediler. 

Bunlar Mûsa’ya 
"Gözlerimizi onun-
la bağlamak için 
bize nasıl bir âyet 
getirirsen getir, 
imkânı yok sana 
inanacak değiliz" 
dediler. 

Dediler ki: Bizi 
büyülemek 
için ne kadar 
mucize göste-
rirsen göster; 
biz, sana ina-
nanlardan ol-
mayacağız. 

(Musaya) şöyle 
dediler: Bizi büyü-
lemek için her ne 
işaret ortaya ko-
yarsan koy, sana 
inanmayacağız! 

7. 
133 .. ن اف أ ْرس لِْ =biz..de..gönderdik    

ل ْيِهمِ      onların..üzerine=ع 

اد ِ    tufan=الطُّوف انِ  ر  اْلج      çekirge=و 

اْلق َملِ      kımıl..(haşerat)=و 

الَضف اِدعِ      kurbağalar=و 

الدَمِ      mucizeler..olarak=آي اتِ     ve..Kan=و 

تِ  ف َصَل      ayrı..ayrı=م 

وا ama..yine..büyüklük..tasladıla=ف اْست ْكب ر 

r    ك ان وا     ve..oldular=و 

ْجِرِمينِ     bir..topluluk=ق ْوًما  suçlu=م 

Biz de onlara, 
ayrı ayrı birer 
mucize olarak su 
baskını, çekirge 
sürüsü, zararlı 
böcek salgını, 
kurbağalar ve 
kan gönderdik. 
Yine de burun 
kıvırarak gü-
nahkâr bir top-
lum oldular. 

Bizler de kudreti-
mizin ayrı ayrı 
âyetleri olmak üze-
re kendilerine tufan 
gönderdik, çekirge 
gönderdik, haşerat 
gönderdik, kurba-
ğalar gönderdik, 
kan gönderdik. 
İmanı azametlerine 
yediremediler. Gü-
nahkâr bir kavim 
oldular. 

Bunun üzeri-
ne, biz de bir-
birinden ayrı 
mucizeler ola-
rak başlarına 
tufan, çekirge, 
haşerat, kur-
bağalar ve 
kan gönder-
dik. Yine de 
büyüklük tas-
layıp suçlular 
güruhu oldu-
lar. 

Bunun üzerine, Biz 
de onlara selleri, 
çekirge (baskınla-
rını), haşereleri, 
kurbağaları ve 
kan(a dönüşen su-
yu) musallat ettik; 
(hepsi de) apaçık 
ayetler/alametlerdi 
(onlar için): ama 
burunlarını dikip 
kurumlandılar; 
çünkü günaha gö-
mülüp gitmiş bir 
topluluktu onlar. 

7. 
134 ,, ل َما ق عِ ,,و  و  =çökünce    

ل ْيِهمِ  ْجزِ     üzerlerine=ع      azab=الر ِ

وس ى    Ey=ي ا    dediler=ق ال وا     Musa=م 

    bizim,,için=ل ن ا    dua,,et=اْدعِ 

بَكِ  ا    Rabbine=ر  ع ِهد ِ,,بِم  =söz,,üzerine    

    eğer=ل ئِنِْ    sana,,verdiği=ِعْند ك ِ 

نَا    kaldırırsan=ك ش ْفتِ      bizden=ع 

ْجزِ      azabı=الر ِ

    muhakkak,,inanacağız=ل ن ْؤِمن نَِ

    sana=ل كِ 

ل ن ْرِسل نَِ     ve,,mutlaka,,göndereceğiz=و 

ع كِ      oğullarını=ب نِي    seninle,,beraber=م 

ائِيلِ   İsrail=إِْسر 

Azap başlarına 
çökünce; «Ey 
Musa sana ver-
diği peygamber-
lik payesine da-
yanârak, bizim 
için Rabbine dua 
et. Eğer bu aza-
bı başımızdan 
savarsan, an-
dolsun ki, sana 
inanacak ve İs-
railoğulları´nı 
seninle birlikte 
göndereceğiz» 
dediler. 

Nihayet azap üzer-
lerine çökünce de-
diler ki: "Ya Mûsa! 
Allah'ın sana ver-
diği ahdi hürmetine 
olsun bizim için 
O'na yalvar." (Yâ 
Mûsa! Allah'ın sa-
na verdiği ahdine 
tevessül ederek 
bizim için O'na 
yalvar! / Yâ Mûsa! 
Bizim için Rabbine 
yalvar. Allah'ın sa-
na verdiği ahdine 
yemin ederiz ki) Bu 
azâbı üzerimizden 
sıyırırsan kat'iyyen 
sana iman ederiz, 
Benî İsrail'i de mu-
hakkak seninle be-
raber yollarız (Ka-
sem ederiz ki bu 
azâbı üzerimizden 
sıyırırsan kat'iyyen 
sana iman ede-
riz...).  

Üzerlerine 
azab çökünce, 
dediler ki: Ey 
Musa, sana 
olan ahdine 
göre Rabbına 
dua et. Eğer 
bu azabı biz-
den kaldırır-
san; andolsun 
ki, sana ina-
nacağız ve İs-
railoğullarını 
seninle birlikte 
göndereceğiz. 

Ve başlarına ne 
zaman bir bela/bir 
musibet gelse, Ey 
Musa derlerdi, Se-
ninle yaptığı (pey-
gamberlik) ahdine 
dayanarak bizim 
için Rabbine dua 
et! Eğer bu musi-
beti bizden uzak-
laştırırsa sana ina-
nacağız ve İsrailo-
ğullarının seninle 
gitmesine izin ve-
receğiz! 

7. 
ْفن ا    ne..zaman=ف ل َما.. 135     biz..kaldırsak=ك ش 

مِ  ْنه  ْجزِ     onlardan=ع      azabı=الر ِ

لِ ..إِل ىَِٰ أ ج  =bir..süreye..kadar    

ب اِلغ وه ِ..ه مِْ =geçirecekleri    إِذ ا=hemen    

ي ْنك ث ونِ ..ه مِْ =yeminlerini..bozarlar 

Fakat o azabı 
günün birinde 
dolduracakları 
belirli bir sürenin 
sonuna kadar 
başlarından sa-
var- savmaz 
hemen sözlerin-
den dönüverdi-
ler. 

Vaktâ ki varacakla-
rı zamana kadar 
azâbı üzerlerinden 
sıyırdık, verdikleri 
ahdi hemen çiğne-
diler. 

Onların erişe-
cekleri bir sü-
reye kadar 
azabı üzerle-
rinden kaldı-
rınca; bir de 
bakarsın, on-
lar sözlerinden 
cayıyorlardı. 

Ama ne zaman ki 
sözlerini gereğince 
yerine getirmeleri 
için kendilerine sü-
re verip de bu mu-
sibeti üzerlerinden 
kaldırsak, (hemen) 
sözlerinden geri 
dönerlerdi. 

7. 
136 ,, اف اْنت ق ْمن ِ =biz,,de,,öc,,aldık    

Sonunda onlar-
dan öç aldık. 
Ayetlerimizi ya-

Bizler de âyâtımıza 
yalan diyerek on-
lardan büsbütün 

Bu yüzden; 
Biz de onlar-
dan intikam 

Ve işte bu yüzden 
Biz de bunun acı 
karşılığını onlardan 
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مِْ     onlardan=ِمْنه 

ْقن اه مِْ     onları,,boğduk=ف أ ْغر 

اْلي م ِِ,,فِي =yemm(su)da    

    çünkü,,onlar=بِأ نَه مِْ

    yalanlamışlardı=ك ذَب وا

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

ك ان وا ا    ve,,olmuşlardı=و      onları=ع ْنه 

 umursamaz=غ افِِلينِ 

lanladıkları, on-
ları umursama-
dıkları için kendi-
lerini denizde 
boğduk. 

gafil durdukları için 
kendilerinden inti-
kam aldık. Hepsini 
denizde boğduk. 

aldık. Ve ayet-
lerimizi yalan-
layıp umur-
samadıkları 
için hepsini 
denizde boğ-
duk. 

çıkardık: ayetleri-
mize yalan gözüyle 
bakıp ilgisiz kaldık-
ları için denizde 
boğduk onları; 

7. 
ثْن ا.. 137 أ ْور      ve..mirasçı..kıldık=و 

ك ان وا..الَِذينِ     milleti..de=اْلق ْومِ  =olan    

    hor..görülüp..ezilmekte=ي ْست ْضع ف ونِ 

ش اِرقِ      yerin=اْْل ْرِضِ    doğularına=م 

ا غ اِرب ه  م      ve..batılarına=و 

ْكن ا..الَتِي ب ار  =bereketlendirdiğimiz    

اِ فِِ يه  =içini    ِْت َمت     tam..yerine..geldi=و 

تِ  ب ِكِ     verdiği..söz=ك ِلم      Rabbinin=ر 

ْسن ىَِٰ     güzel=اْلح 

ب نِي..ع ل ىَِٰ =oğullarına    

ائِيلِ  ا    İsrail=إِْسر      yüzünden=بِم 

واِ  ب ر      sabretmeleri=ص 

د َمْرن ا ا    ve..yıktık=و      şeyleri=م 

ي ْصن عِ ..ك انِ  =yapageldiği    

    Fir’avn’ın=فِْرع ْونِ 

ه ِ ق ْوم      ve..kavminin=و 

ا م  ك ان وا..و  =ve..oldukları    

 yükselttikleri..(sarayları)=ي ْعِرش ونِ 

O güne kadar 
horlanan, ezilen 
toplumu (yahudi-
leri) bereketlerle 
donattığımız top-
rakların doğusu-
na ve batısına 
mirasçı kıldık. İs-
railoğulları´nın 
sabırlarına karşı-
lık, Rabbinin on-
lara verdiği güzel 
söz gerçekleşti. 
Firavun´un ve 
soydaşlarının or-
taya koydukları 
eserleri ve yük-
selttikleri yapıları 
yıkıp yok ettik. 

Sonra o zilletler 
içinde ezilip duran 
kavmi yeryüzünün 
bereketler yağdır-
dığımız şarkına, 
garbına vâris kıl-
dık. Yâ Muham-
med! işte Rabbinin 
Benî İsrail hakkın-
daki parlak va'di, 
gösterdikleri ta-
hammül sebebiyle 
artık yerini buldu. 
Firavun ile kavmi-
nin vücuda getir-
dikleri mamureleri, 
yükselttikleri bina-
ları da yerlere ser-
dik. 

Hor görülmüş 
olan kavmi de, 
bereketlendir-
diğimiz yerin 
doğularına ve 
batılarına mi-
rasçı kıldık. 
Rabbının İs-
railoğullarına 
vukü bulan 
güzel sözü de 
onların sab-
retmelerinden 
dolayı yerini 
buldu. Fira-
vun´un da, 
kavminin de 
yapmakta ve 
yükselmekte 
oldukları şey-
leri harab et-
tik. 

(Vaktiyle) hor görü-
len/güçsüz bırakı-
lan insanları ise 
kutlu kıldığımız ül-
kenin doğu ve batı 
taraflarına mirasçı 
kıldık. Ve Rabbini-
zin İsrailoğullarına 
verdiği söz, onların 
darlıkta gösterdik-
leri sabrın karşılığı 
olarak (işte böyle-
ce) gerçekleşmiş 
oldu; Firavun ve 
halkının özenle iş-
lediklerini, yapıp 
yükselttiklerini ise, 
hepsini, hepsini 
yerle bir ettik. 

7. 
ْزن ا,, 138 او  ج      oğullarını=بِب نِي    geçirdik=و 

ائِيلِ      denizden=اْلب ْحرِ     İsrail=إِْسر 

    rastladılar=ف أ ت ْوا

ق ْومِ ,,ع ل ىَِٰ =bir,,kavme     ِي ْعك ف ون=tapan    

أ ْصن امِ ,,ع ل ىَِٰ =putlara    

ْمِ      Ey=ي ا    dediler=ق ال وا    kendilerine=ل ه 

وس ى     yap=اْجع لِْ    Musa=م 

ًها    bize,,de=ل ن ا ا    bir,,tanrı=إِل َٰ     öyle=ك م 

مِْ ِ    bunların,,var=ل ه 
ة       tanrıları=آِله 

    siz,,gerçekten=إِنَك مِْ    dedi=ق الِ 

ل ونِ     bir,,toplumsunuz=ق ْومِ   cahil=ت ْجه 

İsrailoğulları´nı 
denizden karşı-
ya geçirdik. Yol-
da putlarına ta-
pan bir topluma 
rastladılar, bu-
nun üzerine «Ey 
Musa, bu adam-
ların nasıl ilâhları 
varsa bize de 
öyle ilâhlar yap» 
dediler. Musa da 
onlara «Siz ger-
çekten cahil bir 
toplumsunuz.» 

Bizler Benî İsrail'e 
denizi geçirdik, yol-
ları bir kavmin üze-
rine uğradı ki çe-
kilmişler kendi put-
larına tapıyorlardı. 
(yolları bir kavmin 
üzerine uğradı ki, 
kapanmışlar kendi 
putlarına tapıyor-
lardı.) "Yâ Mûsa, 
şunların birçok 
ilâhları olduğu gibi 
sen de bizim için 
bir ilâh yap" dedi-
ler. "Siz gerçekten 
cahil bir kavim 
imişsiniz.  

İsrailoğullarını 
denizden ge-
çirdik. Onlar, 
gönülden put-
lara tapagelen 
bir topluluğa 
rastladılar ve 
dediler ki: Ey 
Musa; onların 
tanrıları oldu-
ğu gibi bize de 
bir tanrı yap. 
O da dedi ki: 
Siz gerçekten 
cahil topluluk-
sunuz. 

Ve İsrailoğullarını 
denizden geçirdik; 
derken, birtakım 
putlara tapınıp du-
ran bir toplulukla 
karşılaştılar. (İsrai-
loğulları): Ey Musa, 
dediler, Bize de on-
ların tanrıları gibi 
bir tanrı yapıver! 
(Musa): gerçekten 
de siz (eğri doğru 
nedir) bilmeyen bir 
toplumsunuz! dedi, 

7. 
ءِِ    şüphesiz=إِنَِ.. 139 ل  ؤ      şunların=ه َٰ

ت بَرِ  ا    yıkılmıştır=م      bulundukları..(din)=م 

فِيهِِ..ه مِْ =içinde    

ب اِطلِ      ve..boşa..çıkmıştır=و 

ا ك ان وا..م  =şeyler     ِل ون  yaptıkları=ي ْعم 

Bunların uyduk-
ları sapık din yo-
kolmaya 
mahkûmdur, iş-
ledikleri ameller 
de geçersizdir. 

Bu gördükleriniz 
yok mu, işte bunla-
rın bulundukları din 
parça parça olma-
ya mahkûm. İbadet 
namına işledikleri 
ise baştan başa 
bâtıl" dedi. 

Şüphesiz ki 
bunların içinde 
bulundukları; 
yok olmaya 
mahkumdur 
ve yapmakta 
oldukları şey 
de batıldır. 

Bunlara gelince, 
şüphe yok ki ya-
şama tarzları onları 
kaçınılmaz biçimde 
yok oluşa götüre-
cek; çünkü yaptık-
ları her şey boş ve 
değersiz! 

7. 
140 ,, ْيرِ     dedi=ق الِ      ?başka,,mı=أ غ 

    size,,arayayım=أ ْبِغيك مِْ    Allah’tan=اّلَلِِ

ًها ه وِ     bir,,tanrı=إِل َٰ     O=و 

    sizi,,üstün,,yapmış,,iken=ف َضل ك مِْ

اْلع ال ِمينِ ,,ع ل ى =alemlere 

Dedi ki; «Allah 
sizi bütün varlık-
lara üstün kıl-
mışken ben size 
Allah dışında bir 
ilâh mı araya-
yım?» 

"Allah sizleri bütün 
âlemlerin üstüne 
geçirmişken ben 
tutup da sizin için 
O'ndan başka bir 
ilâh mı arayaca-
ğım?!" dedi. 

Dedi ki: Ben, 
sizin için bir 
tanrı olarak Al-
lah´tan başka-
sını mı araya-
cak mışım? 
Halbuki O, sizi 
alemlere üs-
tün kılmıştır. 

(Ve) şöyle ekledi: 
Sizin için Allahtan 
başka bir tanrı ara-
yayım, öyle mi, 
hem de O sizi diğer 
bütün insanlara üs-
tün çıkardığı hal-
de? 

7. 
إِذِْ.. 141     hani=و 

ْين اك مِْ     biz..sizi..kurtarmıştık=أ ْنج 

آلِِ..ِمنِْ =ailesinden     ِفِْرع ْون=Fir’avn    

ون ك مِْ     onlar..size..yapıyorlardı=ي س وم 

    azabın=اْلع ذ اِبِ     en..kötüsünü=س وءِ 

    öldürüyor=ي ق ت ِل ونِ 

ك مِْ     oğullarınızı=أ ْبن اء 

ي ْست ْحي ونِ      sağ..bırakıyorlardı=و 

ْمِ  ك  فِي    kadınlarınızı=نِس اء      bunda=و 

ِلك مِْ ءِ     size..vardı=ذ َٰ     imtihan=ب َل 

ب ِك مِْ    tarafından=ِمنِْ     Rabbiniz=ر 

 büyük..bir=ع ِظيمِ 

Hani sizi firavun 
hanedanından 
kurtardık. Onlar 
size ağır eziyet-
ler çektiriyor, er-
keklerinizi öldü-
rüp kadınlarınızı 
sağ bırakıyorlar-
dı. Bu olaylar 
Rabbinizin size 
yönelik büyük bir 
sınavıdır. 

Ey İsrail oğulları! 
Hani Âl-i Firavun 
size işkencenin en 
şiddetlisini tarhe-
der, oğlan çocukla-
rınızı öldürür, kız-
larınızı diri bırakır-
ken sizi kurtarmış-
tık ki, Rabbiniz ta-
rafından bu sizin 
için büyük bir imti-
han idi. 

Hani sizi, iş-
kencenin en 
kötüsüne uğ-
ratan, kadınla-
rınızı sağ bı-
rakıp, oğulla-
rınızı öldüren 
Firavun hane-
danından kur-
tarmıştık. 
Bunda size 
Rabbınızdan 
büyük bir imti-
han vardır. 

Ve Hani, size da-
yanılmaz acılar 
çektiren; kadınları-
nızı sağ bırakıp bö-
lük bölük oğulları-
nızı katleden Fira-
vun toplumunun 
elinden kurtarmış-
tık sizi! Bu, Rabbi-
nizin büyük bir sı-
namasıydı size (di-
yerek Allahın söz-
lerini hatırlattı onla-
ra). 

7. 
اع ْدن ا,, 142 و  وس ىَِٰ    sözleştik=و      Musa,,ile=م 

ثِينِ      gece=ل ْيل ةًِ    otuz=ث َل 

ْمن اه ا أ تْم      ve,,buna,,kattık=و 

    on,,(gece,,daha)=بِع ْشرِ 

    böylece,,tamamlandı=ف ت مَِ

ب ِهِِ    tayin,,ettiği,,vakit=ِميق اتِ      Rabbinin=ر 

    kırk=أ ْرب ِعينِ 
    geceye=ل ْيل ةًِ 

ق الِ  وس ىَِٰ    dedi,,ki=و      Musa=م 

ِخيهِِِْل ِ =kardeşi     ِون     Harun’a=ه ار 

    içinde=فِي    benim,,yerime,,geç=اْخل ْفنِي

أ ْصِلحِْ    kavmim=ق ْوِمي     ıslah,,et=و 

لِ  ت تَبِعِْ,,و  =uyma     ِبِيل     yoluna=س 

ْفِسِدينِ   bozguncuların=اْلم 

Musa ile otuz 
geceliğine söz-
leştik, buna on 
gece daha ekle-
dik, böylece 
Rabbinin belirle-
diği buluşma sü-
resi kırk geceye 
ulaştı. Musa 
kardeşi Harun´a 
dedi ki; «Soy-
daşlarım arasın-
da benim yerimi 
tut, kötülükleri 
düzelt, bozgun-
cuların yoluna 
girme.» 

Bizler Mûsa için 
otuz geceyi mîad 
edinmişken bunu 
on ile tamama er-
dirdik. Rabbinin 
[mîkâtı] -kırk gece 
olmak üzere- 
kemâl buldu. Mûsa 
kardeşi Hârun'a 
"Kavmimin üzerine 
benim halifem ol. 
Daima ıslaha çalış, 
ifsad edenlerin 
mesleğini tutma!" 
dedi. 

Musa´ya otuz 
gece vade 
verdik. Sonra 
bunu on ile 
tamamladık. 
Böylece Rab-
bının ta´yin et-
tiği vakit, kırk 
gece olarak 
tamamlandı. 
Musa kardeşi 
Harun´a dedi 
ki: Kavmim 
içinde, benim 
yerime geç. 
Islah et ve fe-
sadçıların yo-
luna uyma. 

Ve (Sonra) Musa 
için (Sina Dağında) 
otuz gecelik bir sü-
re belirledik; ve 
buna bir on gece 
daha ekledik, ki 
böylece Rabbinin 
belirlediği süre kırk 
geceye tamamlan-
dı. Ve Musa karde-
şi Haruna şöyle 
dedi: Halkının ara-
sında benim yerimi 
al; dürüst (ve er-
demli) davran; 
bozguncuların yo-
lunu tutma. 

7. 
143 .. ل َما اءِ ..و  ج  =gelip..de    َِٰوس ى     Musa=م 

    tayin..ettiğimiz..vakitte=ِلِميق اتِن ا

Musa, tayin etti-
ğimiz vakitte ge-
lip Rabb’i onunla 
konuştuktan 
sonra: “Rabbim, 

Mûsa bizim 
[mîkâtımız] üzerine 
gelerek Rabbi de 
onu kelâm-ı 
ilâhîsiyle yükseltin-

Musa ta´yin 
ettiğimiz vakit-
te gelince ve 
Rabbı onunla 
konuşunca; 

Ve Musa belirledi-
ğimiz vakitte, belir-
lediğimiz yere (Si-
na Dağına) varın-
ca, Rabbi onunla 
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ه ِ ك لَم  بُّه ِ    ona..konuşunca=و      Rabbi=ر 

ب ِِ    dedi=ق الِ      Rabbim=ر 

    bakayım=أ ْنظ رِْ    bana..görün=أ ِرنِي

    dedi..ki=ق الِ     sana=إِل ْيك ِ 

انِي..ل نِْ ت ر  =sen..beni..göremezsin    

ِكنِِ ل َٰ     bak=اْنظ رِْ    fakat=و 

ب لِِ..إِل ى اْلج  =dağa    ِِف إِن=eğer    

ك ان ه ِ    durursa=اْست ق رَِ     yerinde=م 

    o..zaman=ف س ْوفِ 

انِيِ      sen..de..beni..göreceksin=ت ر 

لَىَِٰ..ف ل َما ت ج  =görününce    ِ بُّه     Rabbi=ر 

ب لِِ ع ل ه ِ    dağa=ِلْلج      onu..etti=ج 

رَِ    darmadağın=د كًّا خ      ve..bayılarak=و 

وس ىَِٰ ِعقًاِ     Musa=م      düştü=ص 

أ ف اقِ ..ف ل َما =ayılınca     ِق ال=dedi    

ان كِ      Sen..yücesin=س ْبح 

    sana=إِل ْيكِ     tevbe..ettim=ت ْبتِ 

أ ن ا     ilkiyim=أ َولِ     ben=و 

ْؤِمنِينِ   inananların=اْلم 

bana kendini 
göster, sana ba-
kayım” dedi. Al-
lah: “Sen beni 
göremeyeceksin, 
ama dağa bak, 
eğer o yerinde 
kalırsa sen de 
beni görürsün” 
buyurdu. Rabbi 
dağa teveccüh 
edince onu yerle 
bir etti ve Musa 
baygın düştü; 
ayılınca: “Ya 
Rabbi, münez-
zehsin, sana 
tevbe ettim, ben 
iman edenlerin 
ilkiyim” dedi. 

ce (... Rabbi de 
ona kelâm-ı 
ilâhîsiyle hitap 
edince) "Rabbim 
bana görün ki Sa-
na bakayım" dedi. 
"Beni asla göre-
mezsin (Beni gör-
mene imkân yok), 
lâkin dağa bak, 
eğer yerinde duru-
yorsa demek sen 
de Beni görecek-
sin" buyurdu. 
Vaktâ ki Rabbi da-
ğa tecellî kıldı, onu 
hurdahaş etti (pâre 
pâre etti), Mûsa ise 
baygın düştü. Ayıl-
dığı zaman "Yâ 
Rabbe'l-âlemîn! 
Seni tenzih ederim 
söylediğim sözden, 
işte Sana rücû et-
tim, azametine 
iman edenlerin ilki-
yim!" dedi. 

dedi ki: Rab-
bım; bana, 
kendini göster. 
Sana baka-
yım. Buyurdu 
ki: Beni 
kat´iyyen gö-
remezsin. 
Ama dağa 
bak; eğer o 
yerinde kalır-
sa, sen de 
Beni görürsün. 
Rabbı dağa 
tecelli edince; 
onu param-
parça etti ve 
Musa da bay-
gın düştü. Ayı-
lınca dedi ki: 
Tenzih ederim 
Seni, Sana 
tevbe ettim ve 
ben, 
mü´minlerin il-
kiyim. 

konuştu. (Musa 
da:) Ey Rabbim 
dedi, göster bana 
(Kendini) ki seni 
göreyim! (Allah): 
Beni asla göre-
mezsin. Ama yine 
de (istersen) şu 
dağa bir bak; eğer 
o öylece yerinde 
kalırsa, o zaman, 
ancak o zaman, 
beni görebilirsin! 
Ve Rabbi şavkını 
dağa gösterir gös-
termez onu toza 
toprağa çevirdi; ve 
Musa da bayılıp 
düştü; uyanıp ken-
dine geldiği zaman 
Ne sınırsız bir yü-
celik seninki? Piş-
manlık içinde sana 
sığınıyorum; ve 
(bundan böyle da-
ima) inanların ilki 
olacağım! 

7. 
144 ,, وس ىَِٰ    Ey=ي ا    dedi,,ki=ق الِ      Musa=م 

    şüphesiz,,ben=إِن ِي

    başına=ع ل ى    seni,,seçtim=اْصط ف ْيت كِ 

    insanların=النَاِسِ

تِي     mesajlarımla=بِِرس ال 

ِمي بِك َل  ذِْ    ve,,konuşmamla=و      al=ف خ 

ا آت ْيت كِ ,,م  =sana,,verdiğimi    ِْك ن     ve,,ol=و 

الَشاِكِرينِ ,,ِمنِ  =şükredenlerden 

Allah dedi ki; 
«Ey Musa, me-
sajlarımla ve 
aracısız konuş-
mamla sana di-
ğer insanlar üze-
rinde seçkin bir 
konum bağışla-
dım. Sana ver-
diklerimi al ve 
şükredenlerden 
ol.» 

"Yâ Mûsa! Ben 
seni vahiylerimle, 
sonra kelâmımla 
insanların üzerine 
geçirdim. Sana her 
ne verdimse onu 
alarak şükreden-
lerden ol!" buyur-
du. 

Buyudu ki: Ey 
Musa; risale-
tim ve kela-
mımla seni in-
sanlar arasın-
dan seçtim. 
Sana verdiği-
mi al ve şük-
redenlerden 
ol. 

(Allah): Ey Musa 
dedi, (sana) ayetler 
vahyederek ve 
(seninle) konuşa-
rak sana insanların 
arasında üstün bir 
yer ayırdım; sana 
bahşettiklerime sıkı 
sıkı sarıl öyleyse; 
ve şükreden kim-
selerden ol! 

7. 
ت ْبن ا.. 145 ك      O’nun..(Musa)..için=ل ه ِ    yazdık=و 

احِِ..فِي ْلو 
اْْل  =levhalara    

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ِمنِْ =ne..varsa..hepsini    

ْوِعظ ةًِ     öğüte=م 

ت ْفِصيًَلِ     ve..açıklamasına..dair=و 

ش ْيءِ ..ِلك ل ِِ =her..şeyin    

ا ْذه      kuvvetle=بِق َوة ِ    bunları..tut=ف خ 

رِْ أْم  كِ     emret=و      kavmine..de=ق ْوم 

ذ وا     tutsunlar=ي أْخ 

اِ  نِه      bunların..en..güzelini=بِأ ْحس 

أ ِريك مِْ     size..göstereceğim=س 

    yurdunu=د ارِ 

 yoldan..çıkmışların=اْلف اِسِقينِ 

Bu levhalarda, 
Musa´ya her ko-
nuya ilişkin öğüt, 
her konuda ay-
rıntılı açıklama 
yazdık. «Bunlara 
sımsıkı sarıl ve 
soydaşlarına da 
onlara en güzel 
biçimde uymala-
rını emret. Yol-
dan çıkmışların 
yurtlarının ne ha-
le geldiğini ya-
kında size gös-
tereceğim. 

Bizler [levhalarda] 
ona herşeyi, 
[mev'iza] ve 
ahkâmın tafsiline 
dair muhtaç olduk-
ları herşeyi yazdık 
ve dedik ki: "Ken-
din buna dört el ile 
sarıl, kavmine de 
emret: Onun o gü-
zel ahkâmına sa-
rılsınlar. Ben sizle-
re fâsıkların yur-
dunu gösterece-
ğim" (taatimderı 
uzaklaşanların yı-
kık yurtlarını sizle-
re göstereceğim).  

Biz, ona lev-
halarda her-
şeyden bir 
öğüt yazdık ve 
herşeyi uzun 
uzadıya açık-
ladık. Öyleyse 
sen, bunları 
kuvvetle al, 
kavmine de 
emret. Onları 
en güzel şe-
kilde tutsunlar. 
İlerde size fa-
sıklar yurdunu 
göstereceğim. 

Ve levhalara onun 
için her konuda 
öğüt ve her şey 
hakkında yeterli 
açıklamalar yazdık. 
Ve (ona): Onlara 
kuvvetle sarıl ve 
halkına emret elle-
rinden gelen en 
güzel bir biçimde 
onlar da sıkıca sa-
rılsınlar! (dedik). 
Size günaha bat-
mış kimselerin git-
tiği yolu (da) göste-
receğim. 

7. 
146 ,,     uzaklaştıracağım=س أ ْصِرفِ 

آي اتِيِ ,,ع نِْ =ayetlerimden    

ونِ ,,الَِذينِ  ي ت ك بَر  =büyüklenenleri    

ْرِضِاْْل ِ,,فِي =yeryüzünde    

ق ِِ    yere=بِغ ْيرِِ إِنِْ    haksız=اْلح      eğer=و 

ْوا     her=ك لَِ    onlar,,görseler,,de=ي ر 

ي ْؤِمن وا,,لِ     ayeti=آي ةِ  =yine,,inanmazlar    

ا إِنِْ    ona=بِه  ْوا    eğer=و      görseler=ي ر 

بِيلِ  ْشدِِ    yolu=س      doğru=الرُّ

ِخذ وه ِي تَِ,,لِ  =onu,,edinmezler    

إِنِْ    yol=س بِيًَلِ     ama,,eğer=و 

ْوا بِيلِ     görseler=ي ر      yolunu=س 

ِِ     onu,,edinirler=ي تَِخذ وه ِ    azgınlık=اْلغ ي 

بِيًَلِ  ِلكِ     yol=س      ,Öyle=ذ َٰ

    yalanladılar=ك ذَب وا    çünkü,,onlar=بِأ نَه مِْ

ك ان وا    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا     ve,,oldular=و 

ا  umursamaz=غ افِِلينِ     onları=ع ْنه 

Dünyadaki hak-
sız yere büyük-
lük taslayanları 
ayetlerimden 
uzak düşürece-
ğim. Onlar göre-
cekleri hiçbir 
ayete inanmaz-
lar, eğer doğru 
yolu görseler de 
o yola girmezler, 
fakat sapık yolu 
görünce hemen 
ona koyulurlar. 
Bunun sebebi 
onların ayetleri-
mizi yalanlama-
ları, umursama-
malarıdır. 

Yeryüzünde hakla-
rı olmaksızın bü-
yüklenenleri kudre-
timin delâilini gö-
rebilmekten uzak-
laştıracağım. Artık 
bütün âyetleri gör-
seler ona iman et-
mezler. Reşâdın 
yolunu görseler 
onu kendilerine 
meslek edinmezler 
de dalâlin yolunu 
görseler onu ken-
dilerine meslek 
edinirler. Bu da 
âyetlerimize yalan 
demeleri, onları 
gafletle geçiştirme-
leri yüzündendir. 

Yeryüzünde 
haksız yere 
büyüklük tas-
layanları ayet-
lerimden çevi-
receğim. On-
lar, her ayeti 
görseler yine 
de inanmaz-
lar. Doğru yolu 
görseler, onu 
yol edinmez-
ler. Azgınlık 
yolunu görse-
ler, hemen» 
onu yol edinir-
ler. Bu, ayetle-
rimizi yalan-
lamış olmala-
rından ve on-
dan gafil bu-
lunmaların-
dandır. 

Yeryüzünde haksız 
yere büyüklük tas-
layanları ayetle-
rimden uzak tuta-
cağım: çünkü onlar 
(hakikatin) her türlü 
belirtisini görseler 
de ona inanmazlar; 
ve (yine) onlar doğ-
ruluğa götüren yolu 
pekala görüyor ol-
salar bile, onu izle-
necek yol olarak 
seçmezler; tersine, 
eğri yolu görseler 
onu hemen kendi-
lerine yol edinirler. 
Ayetlerimizi yalan 
saymalarından ve 
onlara karşı ilgisiz 
kalmalarındandır 
bu. 

7. 
147 .. الَِذينِ  ك ذَب وا..و  =yalanlayanların    

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

ِلق اءِِ ةِِ    ve..kavuşmayı=و      ahirete=اْْلِخر 

بِط تِْ     boşa..çıkmıştır=ح 

ْمِ  ال ه      eylemleri=أ ْعم 

ْونِ ..ه لِْ ي ْجز  =onlar..cezalanmıyorlar..mı

    yalnız=إِلَِ    ?

ا ل ونِ ..ك ان وا..م  ي ْعم  =yaptıklarıyla 

Ayetlerimizi ve 
ahiret karşılaş-
masını, hesap-
laşmasını yalan-
layanların tüm 
amelleri boşa 
gitmiştir. Göre-
cekleri ceza iş-
lediklerinin karşı-
lığından başka 
bir şey mi olacak 
ki. 

Sonra bizim âyet-
lerimizi ve kendile-
rinin âhirete vara-
caklarını inkâr 
edenlerin hayır 
nâmına bütün işle-
dikleri heder olu-
yor. Bunlar isyan-
larının cezasını 
görmezler de ne 
görürler? 

Ayetlerimizi ve 
ahirete ka-
vuşmayı ya-
lanlayanların 
işledikleri bo-
şa gitmiştir. 
Onlar; işledik-
lerinden başka 
bir şeyle mi 
cezalandırıla-
caklardı? 

Öyle ya, ayetleri-
mizi ve ahiret ger-
çeğini yalan sayan-
lar; böylece yapıp 
ettikleri boşa gi-
denler, bu yaptıkla-
rından başka bir 
şeyle mi ödüllendi-
rileceklerdi? 

7. 
ذ ِ,, 148 اتَخ      kavmi=ق ْومِ     benimsediler=و 

وس ىَِٰ     Musa’nın=م 

ب ْعِدهِِ,,ِمنِْ =kendisinden,,sonra    

ِلي ِِهمِْ,,ِمنِْ ح  =zinetlerinden,,yapılmış    

س دًا    bir,,buzağı=ِعْجًَلِ     heykelini=ج 

ار ِ ,,ل ه ِ و  خ  =böğürmesi,,olan    

ْوا,,ل مِْأ ِ ي ر  =görmediler,,mi,,ki    ِ أ نَه=o    

ه مِْ,,لِ  ل ِم  ي ك  =ne,,kendilerine,,söz,,söylüyor    

لِ  ي ْهِديِهمِْ,,و  =ne,,de,,onlara,,gösteriyor    

بِيًَلِا ذ وه ِ    yol=س      Onu,,benimsediler=اتَخ 

Soydaşları, Mu-
sa´nın ardından, 
ziynet eşyaların-
dan yapılmış, 
böğürme sesi 
verebilen bir bu-
zağı heykelini 
ilâh edindiler. 
Oysa görmüyor-
lar mıydı ki, O 
onlarla ne konu-
şabiliyor ve ne 
de kendilerine 
bir yol gösterebi-
liyor? Onlar bu 
heykeli ilâh edi-
nerek, zalimler-
den oldular. 

Mûsa'nın arkasın-
dan kavmi kendile-
rinin madenî ziy-
netlerinden bir ta-
ne [böğüren] [da-
na] bir heykel dö-
kerek onu ilâh 
edindiler. Heyhat, 
görmediler mi ki ne 
kendilerine söz 
söylemeye, ne yol 
göstermeye kâdir 
değil. İşte onu ilâh 
edindiler. Bununla 
beraber zaten ne-
fislerine zulmet-
mişlerden idiler. 

Musa´nın 
kavmi; onun 
ardından, zi-
net takımla-
rından can-
lıymış gibi bö-
ğüren bir bu-
zağı heykeli 
edindiler. 
Onun kendile-
riyle konuş-
madığını ve 
bir yol da gös-
termediğini 
görmediler mi 
ki, tanrı edin-
diler de zalim-
lerden oldu-
lar? 

Ve Musa'nın halkı, 
onun yokluğunda, 
süs eşyalarından 
(yaptıkları), içinden 
boğuk bir ses çıka-
ran bir buzağı hey-
keline tapmaya 
başladılar. Bunun 
kendileriyle ne ko-
nuşabileceğini ne 
de onlara hiçbir bi-
çimde yol göste-
remeyeceğini gör-
müyorlar mıydı 
sanki? (Öyleyken 
yine de) ona tap-
maya devam etti-
ler, çünkü zalim 
kimselerdi onlar: 
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ك ان وا     ve,,oldular=و 

 zalimler(den)=ظ اِلِمينِ 

7. 
ل َما.. 149     düşürüldü=س ِقطِ     ne..zaman..ki=و 

    ellerinin..(başları)=أ ْيِديِهمِْ    arasına=فِي

أ ْوا ر      ve..gör(üp..anla)dılar=و 

مِْ     gerçekten=ق دِْ    kendilerinin=أ نَه 

لُّوا     sapmış..olduklarını=ض 

    eğer=ل ئِنِْ    dediler..ki=ق ال وا

ْمن ا..ل مِْ ي ْرح  =bize..acımaz    

بُّن ا     Rabbimiz=ر 

ي ْغِفرِْ     bizi=ل ن ا    ve..bağışlamazsa=و 

    elbette..oluruz=ل ن ك ون نَِ

اِسِرينِ ..ِمنِ  اْلخ  =ziyana..uğrayanlardan 

Fakat başları el-
lerinin arasına 
düştüğünde 
(yaptıklarına 
pişman oldukla-
rında), sapıtmış 
olduklarını gör-
düklerinde «Eğer 
Rabbimiz bize 
acımaz, bizi ba-
ğışlamaz ise, 
kesinlikle hüsra-
na uğrayanlar-
dan, mahvolan-
lardan oluruz» 
dediler. 

Vaktâ ki pişman 
oldular, vaktâ ki 
dalâle düştüklerini 
gözleriyle gördüler, 
"Yemin ederiz 
Rabbimiz hâlimize 
acımaz, isyanımızı 
bağışlamazsa 
kat'iyyen hüsranı 
boylayanlardan 
olacağız!" dediler. 

Elleri böğrün-
de, çaresiz ka-
lıp kendilerinin 
de sapıtmış 
olduklarını gö-
rünce; dediler 
ki: Rabbımız 
bize merha-
met etmezse 
ve bizi bağış-
lamazsa mu-
hakkak ki hüs-
rana uğrayan-
lardan olaca-
ğız. 

(sonradan) yoldan 
çıktıklarını fark 
ederek pişmanlık 
içinde ellerini dizle-
rine vurup da, Doğ-
rusu, Rabbimiz 
acıyıp da bağışla-
mazda, biz gerçek-
ten ziyana uğramış 
kimselerden olaca-
ğız! deseler bile. 

7. 
150 ,, ل َما عِ ,,و  ج  ر  =dönünce    َِٰوس ى     Musa=م 

ق ْوِمهِِ,,إِل ىَِٰ =kavmine     ِغ ْضب ان=kızgın    

    dedi=ق الِ     ve,,üzgün,,bir,,halde=أ ِسفًا

ا     ?ne,,kötü,,işler,,yaptınız=بِئْس م 

ونِي ل ْفت م      arkamdan=خ 

ب ْعِديِ ,,ِمنِْ =benden,,sonra    

    ?acele,,mi,,ettiniz=أ ع ِجْلت مِْ

    emrini,,(beklemeyip)=أ ْمرِ 

ْمِ  ب ِك  أ ْلق ى    Rabbinizin=ر      yere,,attı=و 

احِ  ذ ِ    levhaları=اْْل ْلو  أ خ      ve,,tutup=و 

أِْسِ     kardeşinin=أ ِخيهِِ    başını=بِر 

ه ِ رُّ     çekmeye,,başladı=ي ج 

    dedi,,(Kardeşi)=ق الِ     kendine,,doğru=إِل ْيِهِ 

    gerçekten=إِنَِ    anamın=أ مَِ    oğlu=اْبنِ 

    bu,,insanlar=اْلق ْومِ 

    beni,,hırpaladılar=اْست ْضع ف ونِي

ك اد وا     az,,daha=و 

    beni,,öldürüyorlardı=ي ْقت ل ون نِي

ِ ت ْشِمتِْ,,ف َل  =güldürme     ِبِي=üstüme    

    düşmanları=اْْل ْعد اءِ 

لِ  ت ْجع ْلنِي,,و  =beni,,tutma    

عِ      bu,,kavimle=اْلق ْومِِ    beraber=م 

 zalim=الَظاِلِمينِ 

Musa kızgın ve 
üzgün olarak 
soydaşlarının 
yanına dönünce 
«Benim arkam-
dan yokluğumda 
ne kötü işler 
yapmışsınız? 
Yoksa Rabbini-
zin hükmünü 
öne almaya mı 
kalkıştınız?» de-
di, levhaları yere 
attı ve kardeşi-
nin başını tutup 
kendine doğru 
çekti. Kardeşi 
ise, «Ey ana-
moğlu, soydaşla-
rım beni sayma-
dılar, horladılar, 
neredeyse beni 
öldüreceklerdi, 
beni düşmanları 
güldürecek bi-
çimde hırpala-
ma, zalimlerle bir 
tutma» dedi. 

Mûsa pek kızgın 
bir halde (hem kız-
gın, hem müteessir 
bir halde) kavminin 
yanına dönünce, 
"Benden sonra şu 
bana ettiğiniz ne 
kötü bir haleflik! 
Rabbinizin emrin-
den daha mı evvel 
davranmak istedi-
niz?!" diyerek el-
vâhı yere attı. Kar-
deşinin başından 
yakalayıp onu 
kendine doğru 
çekmeğe başladı, 
o da "Anacığımın 
oğlu! Emin ol ki he-
rifler beni hırpala-
dılar, az kaldı öldü-
rüyorlardı. Gel, 
benim yüzümden 
düşmanları sevin-
dirme. Hem öyle 
nefislerine zul-
metmiş bir kavim 
ile beni bir tutma!" 
dedi.  

Musa; kavmi-
ne kızgın ve 
üzgün dönün-
ce; benden 
sonra arkam-
dan ne kötü 
işler yapmış-
sınız? Rabbı-
nızın emrinin 
çabucak gel-
mesini mi is-
tediniz? dedi 
ve levhaları 
attı. Kardeşi-
nin başından 
tutup kendisi-
ne doğru çeki-
yordu: Ey 
anamın oğlu, 
bu kavim beni 
gerçekten za-
yıf gördüler. 
Az kalsın öl-
dürüyorlardı. 
Sen de bana 
düşmanları 
sevindirecek 
harekette bu-
lunma ve beni 
zalimler güru-
hu ile bir tut-
ma, dedi. 

Ve Musa, halkına 
döndüğünde, öfke 
ve üzüntü içinde 
onlara, Benim yok-
luğumda ne kötü 
bir yol tutmuşsunuz 
böyle! dedi, Rabbi-
nizin buyruğunu bir 
kenara attınız, öyle 
mi? Ve (Kanun) 
levhalarını yere at-
tı, kardeşinin ba-
şından yakalayıp 
kendine doğru çek-
ti. Harun: Ey ana-
mın oğlu diye sız-
landı, halk beni 
güçsüz gördü ve 
neredeyse öldüre-
ceklerdi beni: bu-
nun için benim 
acımla düşmanla-
rımı sevindirme ve 
beni zalimler toplu-
luğuyla bir tutma! 

7. 
151 .. ب ِِ    dedi..(Musa)=ق الِ      Rabbim=ر 

    beni=ِلي    bağışla=اْغِفرِْ

ِْل ِخي     ve..kardeşimi=و 

أ ْدِخْلن ا     içine=فِي    bizi..sok=و 

تِك ِ  ْحم  أ ْنتِ     rahmetinin=ر      sensin=و 

مِ      en..merhametlisi=أ ْرح 

 merhametlilerin=الَراِحِمينِ 

Musa dedi ki; 
«Ey Rabbim, 
beni ve kardeşi-
mi bağışla, bizi 
rahmetinin kap-
samına al, sen 
merhametlilerin 
en merhametlisi-
sin.» 

Mûsa: "Yâ Rabbi! 
Hem benim, hem 
kardeşimin suçla-
rımızı bağışla, her 
ikimizi rahmetinin 
harîmine sokulan-
lardan et! Sen ki 
Erhamü'r 
Râhimînsin!" diye-
rek yalvardı. 

Dedi ki: Rab-
bım, beni ve 
kardeşimi ba-
ğışla. Bizi 
rahmetinin içi-
ne al. Sen 
merhametlile-
rin en merha-
metlisisin. 

(Musa): Ey Rab-
bim! dedi, Beni ve 
kardeşimi bağışla 
ve bizi rahmetine 
kabul et: çünkü sen 
merhametlilerin en 
merhametlisisin! 

7. 
    muhakkak=إِنَِ,, 152

ذ وا,,الَِذينِ  اتَخ  =(tanrı,,diye),,benimseyenl

ere     ِاْلِعْجل=buzağıyı    

ي ن ال ه مِْ بِ     erişecektir=س      bir,,öfke=غ ض 

ب ِِ,,ِمنِْ ِهمِْر  =Rablerinden    

ِذلَة ِ     ve,,bir,,alçaklık=و 

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında     ِالدُّْني ا=dünya    

ِلكِ  ك ذ َٰ     işte,,biz,,böyle=و 

    cezalandırırız=ن ْجِزي

ْفت ِرينِ   iftiracıları=اْلم 

Buzağıyı ilâh 
edinenler ise ke-
sinlikle Rabbleri-
nin öfkesine ve 
dünya hayatında 
alçaklığa uğra-
yacaklardır. Biz 
Allah hakkında 
asılsız iddialar 
ileri sürenleri, iş-
te böyle ceza-
landırırız. 

Danayı ilâh edinen 
kimseler yok mu, 
işte onlara kendile-
rinin Rabbi tarafın-
dan hem gazap, 
hem bu dünya diri-
liğinde zillet erişe-
cek (... onlara 
Rabbü'l-âlemîn'in 
gazabı erişeceğin-
den başka bu dün-
ya diriliğinde zillete 
uğrayacaklar). Biz-
ler müfterilere böy-
le ceza ederiz.  

Muhakkak ki 
buzağıyı tanrı 
edinenlere; 
Rabblarından 
bir gazab ve 
dünya haya-
tında bir hor-
luk erişecektir. 
Biz, işte böy-
lece cezalan-
dırırız iftira 
edenleri. 

(Haruna şöyle de-
di:) (Altın) buzağı-
ya tapınanlara ge-
lince, hiç şüphe 
edilmesin ki, Rab-
lerinin gazabı onla-
rı bulacak ve dün-
ya hayatında da 
alçaklık (olacak on-
ların payı)! Biz işte 
böyle cezalandırı-
rız düzmece (şey-
ler) uyduranları. 

7. 
153 .. الَِذينِ  ع ِمل وا..و  =ama..yaptıktan    

    sonra=ث مَِ    kötülükler=الَسي ِئ اتِِ

    tevbe..edip=ت اب وا

ب ْعِده ا..ِمنِْ =ardından    

ن وا آم      inananlar(a..karşı)=و 

بَكِ     muhakkak..ki=إِنَِ     Rabbin=ر 

ب ْعِده ا..ِمنِْ =o(tevbe..ve..ima)ndan..sonra    

    elbette..bağışlayandır=ل غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Çeşitli kötülükler 
işledikten sonra, 
arkasından tev-
be edip, iman 
edenlere gelin-
ce, kuşku yok ki, 
Rabbi o aşama-
dan sonra bağış-
layıcı ve mer-
hametlidir. 

Kötülükleri işleyip 
de arkasından Al-
lah'a rücû ile iman 
getirenlere gelince, 
şüphe yok ki Rab-
bin ondan sonra 
da yine gafûr, yine 
rahîmdir. 

Kötülükleri iş-
leyip sonra 
ardından tev-
be ve iman 
edenlere ge-
lince şüphesiz 
ki Rabbın; 
bundan sonra 
elbette Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Ancak, kötü işler 
yapan ve sonra 
pişmanlık duyup 
(hakka) inananlara 
gelince doğrusu, 
böyle bir tevbeden 
sonra şüphesiz se-
nin Rabbin çok 
acıyıp esirgeyen 
gerçek bağışlayıcı-
dır! 

7. 
154 ,, ل َما س ك تِ ,,و  =dinince    

وس ى,,ع نِْ م  =Musa’nın    

بِ  ذ ِ    öfkesi=اْلغ ض      aldı=أ خ 

اح ِ اْْل ِ ْلو  =levhaları    فِي     vardı=و 

ا تِه      onlardaki,,yazıda=ن ْسخ 

    yol,,gösterme=ه دًى

ة ِ ْحم  ر      için=ِللَِذينِ     ve,,rahmet=و 

ب ِِهمِْ    onlar=ه مِْ     Rablerinden=ِلر 

 korkanlar=ي ْره ب ونِ 

Musa´nın öfkesi 
yatışınca attığı 
levhaları yerden 
aldı. Bu levha-
larda Rabblerin-
den korkanlar 
için doğru yolu 
gösteren, rahmet 
niteliğinde yazı-
lar vardı. 

Vaktâ ki Mûsa'nın 
gazabı dindi, el-
vâhı yerden aldı. 
Onun üzerindeki 
yazılarda Rabbü'l-
âlemîn'den korkan-
lar için hidayet 
vardı, rahmet var-
dı. 

Öfkesi dinip, 
sükun hasıl 
olunca; Musa 
levhaları aldı. 
Onlardaki 
nüshasında 
Rabblarından 
korkanlara hi-
dayet ve rah-
met vardı. 

Ve öfkesi yatışın-
ca, Musa, üzerinde 
Rablerinden kor-
kanlar için yol gös-
terici, rahmet vaat 
eden öğretiler yazı-
lı levhaları yerden 
kaldırdı. 

7. 
155 .. اْخت ارِ  وس ىَِٰ    seçti=و      Musa=م 

ه ِ ْبِعينِ     kavminden=ق ْوم      yetmiş=س 

ًَلِ ج      adam=ر 

Musa belirledi-
ğimiz buluşma 
için soydaşların-
dan yetmiş kişi 
seçti. Bunlar bir 
sarsıntıya tutu-
lunca Musa dedi 

Mûsa [mîkâtımıza] 
getirmek için kav-
minden yetmiş kişi 
ayırmıştı. Bunlar 
tepeden tırnağa tit-
remeğe başlayınca 
(bunları bir titre-

Musa, ta´yin 
ettiğimiz vakit 
için kavmin-
den yetmiş ki-
şi seçti. Onları 
titreme tutun-
ca dedi ki: 

Sonra Bizim belir-
lediğimiz bir vakit 
(ve yere) gelmek 
(ve bağışlanma için 
dua etmek üzere) 
halkı içinden yet-
miş adam seçti. Ve 
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    bizimle..buluşma..vakti..için=ِلِميق اتِن اِ 

مِ ..ف ل َما ذ تْه  أ خ  =onları..yakalayınca    

    dedi..ki..(Musa)=ق الِ     sarsıntı=الَرْجف ة ِ

ب ِِ وِْل ِ    Rabbim=ر  =şayet    

    dileseydin=ِشئْتِ 

مِْ     bunları..da..helak..ederdin=أ ْهل ْكت ه 

ق ْبلِ ..ِمنِْ =daha..önce     ِ إِيَاي     beni..de=و 

    ?bizi..helak..mı..edeceksin=أ ت ْهِلك ن ا

ا     yaptıklarından=ف ع لِ     ötürü=بِم 

اءِ      bazı..beyinsizlerin=السُّف ه 

اِ ِمنَِ =içimizden    ِِْهيِ ..إِن =bu..(iş)    

    başka..bir..şey..değildir=إِلَِ

    senin..imtihanından=فِتْن ت كِ 

ا    şaşırtırsın=ت ِضلُِّ     onunla=بِه 

نِْ ت ش اءِ ..م  =dilediğini    

ت ْهِدي     yol..gösterirsin=و 

نِْ ت ش اء ِ ..م  =dilediğine     ِأ ْنت=sen    

ِليُِّ ن او  =bizim..velimizsin    ِْف اْغِفر=bağışla    

ْمن اِ     bizi=ل ن ا اْرح      bize..acı=و 

أ ْنتِ  ْيرِ     Sen=و      en..iyisisin=خ 

 bağışlayanların=اْلغ افِِرينِ 

ki; «Ey Rabbim, 
eğer dileseydin 
onları da beni de 
daha önce yo-
kederdin. Ara-
mızdaki beyin-
sizlerin yaptıkla-
rından dolayı bi-
zi yok eder mi-
sin? Bu senin bir 
sınavından baş-
ka bir şey değil-
dir. Bu sınav 
aracılığı ile dile-
diğini saptırır, di-
lediğini de doğru 
yola iletirsin. Sen 
bizim dostumuz, 
efendimizsin. O 
halde bizi bağış-
la, bize merha-
met et, sen ba-
ğışlayıcıların en 
hayırlısısın.» 

medir alınca) dedi 
ki: "Yâ Rabbi! Di-
lemiş olaydın onla-
rı da, beni de daha 
evvel helâk eder-
din. İçimizdeki be-
yinsizlerin ettikleri 
yüzünden Sen biz-
leri helâk eder mi-
sin?! Evet, o başka 
bir şey değil, an-
cak Senin tarafın-
dan bir belâ ki Sen 
onunla dilediğini 
yoldan çıkarırsın, 
dilediğini yola geti-
rirsin. Sen bizim 
efendimizsin (sa-
hibimizsin). Suçla-
rımızı bağışla, 
hâlimize acı ki, 
Sen bağışlayanla-
rın en hayırlısısın."  

Rabbım; dile-
seydin önce 
onalrı da he-
lak ederdin, 
beni de. İçi-
mizdeki be-
yinsizlerin iş-
ledikleri yü-
zünden bizi 
helak eder mi-
sin? Bu, Senin 
imtihanından 
başka birşey 
değildir. 
Onunla diledi-
ğini dalalete 
düşürür, dile-
diğini de hida-
yete götürür-
sün. Sen, bi-
zim dostu-
muzsun. O 
halde bizi ba-
ğışla, merha-
met et bize. 
Sen bağışla-
yanların en 
hayırlısısın. 

işte o zaman onları 
bir sarsıntı yakala-
dığında, Ey Rab-
bim! diye duada 
bulundu, Eğer dile-
seydin, daha önce 
de onları yok eder-
din ve (onlarla be-
raber) beni de. İçi-
mizden birtakım 
dar kafalıların yap-
tıklarından ötürü 
bizi yok edecek 
misin (şimdi)? (Bü-
tün) insanlar Senin 
bir sınamandan 
başka bir şey değil; 
ki onunla dilediği-
nin sapmasına fır-
sat verir, dilediğini 
de doğru yola so-
karsın. Bizim veli-
miz/yakınımız sen-
sin: öyleyse bağış-
la, bize acı, çünkü 
bağışlayanların en 
hayırlısı sensin! 

7. 
اْكت بِْ,, 156 ِذهِِ,,فِي    bize=ل ن ا    yaz=و  ه َٰ =bu    

ن ةًِ    dünyada,,da=الدُّْني ا س      iyilik=ح 

فِي ةِِ,,و  اْْلِخر  =ahirette,,de    إِنَا=biz    

    sana=إِل ْيك ِ     yöneldik=ه ْدن ا

    buyurdu,,ki,,(Alah)=ق الِ 

    azabıma=ع ذ ابِي

بِهِِ,,أ ِصيبِ  =uğratırım    

نِْ أ ش اء ِ ,,م  =dilediğimi    

تِي ْحم  ر      rahmetim,,ise=و 

ِسع تِْ     kaplamıştır=و 

ش ْيء ِ ,,ك لَِ =her,,şeyi    

ا أ ْكت ب ه      onu,,yazacağım=ف س 

ي تَق ونِ ,,ِللَِذينِ  =korunanlara    

ي ْؤت ونِ      zekatı=الَزك اة ِ    verenlere=و 

الَِذينِ      onu=ه مِْ    ve=و 

    ayetlerimize=بِآي اتِن ا

 inananlara=ي ْؤِمن ونِ 

Bize bu dünyada 
da ahirette de iyi 
olanı yaz. Biz 
sana yöneldik.» 
Allah dedi ki, 
«Azabıma dile-
diğimi çarptırı-
rım. Fakat rah-
metim her şeyi 
kapsamına al-
mıştır. Onu gü-
nahlardan sakı-
nanlara, zekâtı 
verenlere ve 
ayetlerimize ina-
nanlara yazaca-
ğım.» 

Sen bizim için hem 
bu dünyada, hem 
âhirette iyilik yaz 
(Sen bizlere gerek 
bu dünya için, ge-
rek âhiret için iyilik 
yaz). İşte bizler 
Sana rücû ettik!" 
Buyurdu ki: "Aza-
bıma Ben dilediği-
mi uğratırım, rah-
metime gelince o 
herşeyi kucakla-
mıştır (kuşatmış-
tır). Ben onu o 
kimseler için yaza-
cağım ki Bana is-
yandan çekinirler, 
zekâtı verirler. O 
kimseler için ki 
âyetlerimize iman 
getirirler.  

Ve bize; hem 
bu dünyada 
bir iyilik yaz, 
hem de ahiret-
te. Biz sana 
döndük. Bu-
yurdu ki: Ben, 
kimi dilersem 
onu azabıma 
uğratırım. 
Rahmetim ise 
her şeyi ku-
şatmıştır. Ben, 
onu sakınan-
lara, zekâtı 
verenlere ve 
âyetlerimize 
inananlara; iş-
te onlara ya-
zacağım. 

Bizim için bu dün-
yada da, ahirette 
de iyi ve güzel ola-
nı yaz. Bak işte, 
pişmanlık içinde 
Sana yöneldik! (Al-
lah) şöyle karşılık 
verdi: Azabıma di-
lediğim kimseyi uğ-
ratabilirim, ama 
rahmetim her şeyi 
kuşatır, bunun 
içindir ki onu Bana 
karşı sorumluluk 
bilincine sahip 
olan, arınmak için 
verilmesi gerekeni 
veren ve ayetleri-
mize inanan kimse-
lere pay olarak ayı-
racağım; 

7. 
157 ..     uyarlar=ي تَبِع ونِ     onlar..ki=الَِذينِ 

    o..Elçi’ye=الَرس ولِ 

يَِ    o..Peygamber’e=النَبِيَِ     ümmi=اْْل م ِ

ي ِجد ون ه ِ..الَِذي =buldukları    

ْكت وبًا     yanlarındaki=ِعْند ه مِْ    yazılı=م 

اةِِ..فِي التَْور  =Tevrat    

ْنِجيلِِ اْْلِ     ve..İncil’de=و 

ه مِْ ر      kendilerine..emreder=ي أْم 

وفِِ ْعر      iyiliği=بِاْلم 

اه مِْ ي ْنه      kendilerini..meneder=و 

ْنك رِِ..ع نِِ اْلم  =kötülükten    

ي ِحلُِّ مِ     helal..kılar=و      onlara=ل ه 

    güzel..şeyleri=الَطي ِب اتِِ

مِ  ر ِ ي ح  ل ْيِهمِ     ve..haram..kılar=و      onlara=ع 

ب ِ ائِثِ اْلخ  =çirkin..şeyleri    

عِ  ي ض      kaldırıp..atar=و 

مِْ ه مِْ..ع ْنه  إِْصر  =üzerlerindeki..ağırlıkları    

لِ  اْْل ْغَل      zincirleri=و 

ل ْيِهْمِ ..ك ان تِْ..الَتِي ع  =sırtlarındaki    

ن وا..ف الَِذينِ  آم  =inanan    ِِبِه=O’na    

وه ِ ع َزر      O’na..saygı..gösteren=و 

وه ِ ر  ن ص      O’na..yardım..eden=و 

اتَب ع وا     nura=النُّورِ     ve..uyanlar=و 

أ ْنِزلِ ..الَِذي =indirilen    

ع ه ِ  ئِكِ     O’nunla..beraber=م      işte=أ ول َٰ

ونِ     onlardır=ه مِ  ْفِلح   felaha..erenler=اْلم 

“Onlar ki yanla-
rındaki Tevrat’ta 
ve İncil’de yazılı 
gördükleri, oku-
ma yazması ol-
mayan peygam-
bere tabi olurlar, 
o peygamber on-
lara iyiliği emre-
der, onları kötü-
lükten nehyeder, 
tertemiz ve iyi 
olan şeyleri he-
lal, kötü ve za-
rarlı şeyleri ha-
ram eder, onla-
rın sırtlarındaki 
ağır yükü kaldı-
rır, onların zincir-
lerini kırar; o 
peygambere 
inanıp ona saygı 
gösteren, yardım 
eden, onunla bir-
likte gönderilen 
ışığa uyanlar 
yok mu, murada 
erenler işte on-
lardır” buyurdu. 

Onlar ki adını sa-
nını kendilerinin 
Tevrat ile İncil'de 
yazılı buldukları o 
Kitap sahibi ümmî 
Peygamberin izin-
ce giderler. O ken-
dilerine iyiliği em-
reder, o kendilerini 
kötülükten nehye-
der. Pâk şeyleri 
kendileri için helâl 
kılar, murdar şey-
leri (soysuz şeyle-
ri) kendileri için ha-
ram kılar. Sırtların-
daki yükleri, üzer-
lerindeki zincirleri 
indirir. O kimseler 
ki ona iman getirir-
ler, onu teyid eder-
ler, ona yardımda 
bulunurlar. Nübüv-
vetiyle beraber in-
dirilen ışığınca yü-
rürler. İşte felâha 
erecekler bunlar-
dır." 

Onlar ki; yan-
larındaki Tev-
rat´ta ve İn-
cil´de yazılı 
bulacakları; 
okuma, yazma 
bilmeyen ve 
nebi olan Ra-
sule tabi olur-
lar. O, kendile-
rine ma´rufu 
emreder, 
münkerden 
nehyeder. 
Temiz şeyleri 
helal kılar, 
murdar şeyleri 
de haram 
eder. Onların 
ağır yüklerini 
ve üzerlerin-
deki bağları, 
zincirleri indi-
rir. İşte ona 
iman edenler, 
onu ta´zim 
edenler, ona 
yardım eden-
ler ve onunla 
birlikte indiri-
len nura tabi 
olanlar, işte 
onlar; felaha 
erenlerin ken-
dileridir. 

onlar ki, ellerindeki 
Tevratta ve (daha 
sonra da) İncilde 
tanımlanmış bula-
cakları Elçinin, 
okuması yazması 
olmayan Haberci-
nin izinden gide-
cekler; (ve o Elçi 
ki) onlara yapılma-
sı doğru olanı bu-
yurup yapılması 
yanlış olanı yasak-
layacak; yine onla-
ra temiz ve hoş 
şeyleri helal, kötü 
ve çirkin şeyleri ha-
ram kılacak; onla-
rın sırtlarına vurul-
muş yükü indirip 
boyunlarına geçi-
rilmiş zincirleri çö-
zecek. Ve sonuç 
olarak, ona inanan, 
onu yüce tutup 
destekleyen ve yü-
celerden bahşedi-
len ışığın ardına 
onunla birlikte dü-
şenler; işte böylele-
ri, nihai kurtuluşa, 
esenliğe erişen 
kimseler olacak. 

7. 
ا,,ي ا    de,,ki=ق لِْ,, 158 أ يُّه  =Ey    

    muhakkak,,ben=إِن ِي    insanlar=النَاسِ 

س ولِ رِ  =Elçisiyim    ِِاّلَل=Allah’ın    

ِميعًا    sizin=إِل ْيك مِْ     hepinize=ج 

ْلكِ ,,ل ه ِ,,الَِذي م  =sahibi,,olan    

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ     bulunmayan=لِ     ve,,yerin=و 

ه ِ     kendisinden=ه وِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

    yaşatan=ي ْحيِي
ي ِميت ِ      öldüren=و 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    gelin,,inanın=ف آِمن وا

س وِلهِِ ر      ve,,O’nun,,Elçisine=و 

ِِ ِِ    peygamberi=النَبِي  ي      ümmi=اْْل م ِ

    inanmaktadır=ي ْؤِمنِ     ki,,o=الَِذي

De ki; «Ey insan-
lar, ben Allah´ın 
hepinize gönde-
rilmiş elçisiyim. 
O ki, göklerin ve 
yerin egemenliği 
tekelindedir, O 
kendisinden 
başka ilâh yok-
tur, diriltir ve öl-
dürür. Geliniz Al-
lah´a ve O´nun o 
okuma yazması 
olmayan (ümmi) 
peygamberine, 
Allah´a ve O´nun 
sözlerine inanan 
Peygamberine 
inanınız, O´na 
uyunuz ki, doğru 
yolu bulasınız.» 

Yâ Muhammed, 
şöyle de: "Ey in-
sanlar! Haberiniz 
olsun, ben Allah'ın 
hepinize birden 
peygamberiyim. O 
Allah'ın ki göklerin, 
yerin mülkü O'nun, 
Kendisinden başka 
ilâh yok. Can ve-
ren O, öldüren O. 
Gelin, Allah'a iman 
getirin. Sonra 
O'nun ümmî bir 
nebî olan o Pey-
gamberine iman 
edin ki, Allah'a 
inanır, bütün kitap-
larına inanır. Gelin, 
onun izince yürü-
yün ki doğru yolu 
tutabilesiniz." 

De ki: Ey in-
sanlar; ben 
gerçekten 
göklerin ve ye-
rin mülkü ken-
disinin olan, 
O´ndan başka 
hiçbir tanrı bu-
lunmayan, 
hem dirilten, 
hem öldüren 
Allah´ın hepi-
niz için gön-
derdiği pey-
gamberiyim. 
Şu halde Al-
lah´a ve 
O´nun ümmi 
peygamberi 
olan elçisine 
inanın: Ki o da 
Allah´a ve 
O´nun sözleri-
ne inanmak-
tadır. Ve ona 

De ki (ey Muham-
med): Ey insanlar, 
şüphesiz, ben Al-
lahın hepinize 
gönderdiği bir elçi-
yim; O (Allah) ki, 
göklerin ve yerin 
egemenliği Ona 
aittir! Ondan başka 
tanrı yoktur; hayatı 
ve ölümü bahşe-
den Odur! Öyleyse 
artık inanın Allaha 
ve Onun Elçisine! 
Okuması-yazması 
olmayan, Allaha ve 
Onun sözlerine 
inanan Haberciye. 
Ona uyun ki doğru 
yolu bulasınız! 
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    Allah’a=بِاّلَلِِ

اتِهِِ ك ِلم      ve,,O’nun,,sözlerine=و 

اتَبِع وه ِ     belki=ل ع لَك مِْ    O’na,,uyun,,ki=و 

 doğru,,yolu,,bulursunuz=ت ْهت د ونِ 

uyun ki hida-
yete eresiniz. 

7. 
159 .. ِمنِْ ق ْومِِ..و  =kavminde    

وس ىَِٰ     Musa’nın=م 

    bir..topluluk..vardır=أ َمة ِ

    hakka..götüren=ي ْهد ونِ 

ق ِِ بِهِِ    doğrulukla=بِاْلح      ve..(hak)..ile=و 

 adalet..yapan=ي ْعِدل ونِ 

Musa´nın soy-
daşlarından in-
sanları hakka ile-
ten ve hakka 
uygun, adil hü-
kümler veren bir 
grup vardı. 

Mûsa'nın kavmi 
içinden bir ümmet 
de vardı ki yolu 
dosdoğru gösteri-
yor, hükmü dos-
doğru veriyor. 

Musa´nın 
kavminden bir 
topluluk vardır 
ki; irşad eder-
ler ve onunla 
hükmederler. 

Musa'nın (görev-
lendirildiği) halk 
içinde (ötekilere) 
doğru yolu göste-
ren ve onun ışığı 
altında adaletle 
davranan insanlar 
vardı 

7. 
160 ,, ق َطْعن اه مِ      biz,,onları,,ayırdık=و 

ة ِ,,اثْن ت يِْ ع ْشر  =oniki    أ ْسب اًطا=torun    

ًماِ  ْين ا    kabileye=أ م  أ ْوح      vahyettik=و 

وس ىَِٰ,,إِل ىَِٰ م  =Musa’ya    

اْست ْسق اه ِ,,إِذِِ =su,,isteyince    

ه ِ اْضِربِْ,,أ نِِ    kavmi=ق ْوم  =vur    

اكِ  ر ِ     asanla=بِع ص  ج      taşa=اْلح 

س تِْ     fışkırdı=ف اْنب ج 

    ondan,,(taştan)=ِمْنه ِ

ة ِ,,اثْن ت ا ع ْشر  =oniki     ِْينًا     göze=ع 

ِلمِ     şüphesiz=ق دِْ     her=ك لُِّ    bildi=ع 

ِ ْمِ     kabile=أ ن اس  ب ه  ْشر      içeceği,,yeri=م 

لَْلن ا ظ      gölge,,yaptık=و 

ل ْيِهمِ  امِ     üzerlerine=ع      bulutla=اْلغ م 

ْلن ا أ ْنز  ل ْيِهمِ     ve,,indirdik=و      onlara=ع 

نَِ     kudret,,helvasıyla=اْلم 

 ِ ىَٰ الَسْلو      yiyin=ك ل وا    bıldırcın,,eti=و 

ط ي ِب اتِِ,,ِمنِْ =güzel    

ا ْقن اك ْمِ ,,م  ز  ر  =size,,verdiğimiz,,rızıklardan    

ا م  ون ا,,و  ظ ل م  =ama,,onlar,,bize,,zulmetme

diler    ِكْنك ان واك ان وا ل َٰ     fakat=و 

مِْ     kendi,,kendilerine=أ ْنف س ه 

ونِ   zulmediyorlardı=ي ْظِلم 

Biz İsrailoğulla-
rını oymaklar ha-
linde on iki toplu-
luğa ayırdık. 
Kavmi Musa’dan 
su isteyince ona: 
“Asanla taşa vur” 
diye vahyettik; 
taştan on iki pı-
nar fışkırdı, her-
kes içeceği yeri 
öğrendi. Bulutla 
üzerlerine gölge 
yaptık. Onlara 
kudret helvası 
ve bıldırcın in-
dirdik. “Size ver-
diğimiz rızıkların 
temiz olanların-
dan yiyin” dedik. 
Onlar, karşı 
gelmekle bize 
değil kendilerine 
zulmediyorlardı. 

Onları Bizler on iki 
boya (sıbta), o ka-
dar ümmete ayır-
dık. Mûsa’ya da 
kavmi kendisinden 
su bulmasını iste-
yince, "Asan ile ta-
şa vur!" diye vah-
yettik. Hemen için-
den on iki pınar 
akmağa başladı. 
Her kabile kendi 
içeceği pınarı bili-
yordu. Sonra üzer-
lerine buluttan göl-
ge çektik. Kendile-
rine kudret helvası 
ile bıldırcın indir-
dik. "Merzûk oldu-
ğunuz pâk nimetle-
rimizden yeyin!" 
dedik. Onlar zulmü 
Bize etmiyorlardı, 
lâkin zulmü nefisle-
rine ediyorlardı.  

Biz, onları on 
iki oymağa, 
ümmetlere 
ayırdık. Kavmi 
ondan su iste-
diği zaman 
Musa´ya vah-
yettik ki: Asanı 
taşa vur. On-
dan on iki pı-
nar fışkırdı. 
Herkes içece-
ği yeri belledi. 
Ve onların 
üzerine bulutla 
gölge yaptık. 
Onlara kudret 
helvası ve bıl-
dırcın indirdik. 
Size rızık ola-
rak verdikleri-
mizin temiz ve 
güzel olanla-
rından yeyin. 
Onlar bize 
zulmetmediler, 
ancak kendile-
rine zulmedi-
yorlardı. 

Derken Biz İsrailo-
ğullarını on iki bo-
ya, (ya da) oymağa 
ayırdık. Ve halkı 
Musadan su istedi-
ğinde, ona, Asanla 
taşa vur! diye vah-
yettik. Ve o (taş)tan 
on iki göze fışkırdı, 
ki her topluluk ken-
di su içeceği yeri 
bilsin. Ve onları bu-
lutlarla gölgelen-
dirdik; üzerlerine 
kudret helvası ve 
bıldırcın indirdik 
(ve onlara): Size 
sağladığımız rızık-
ların temiz ve hoş 
olanlarından yarar-
lanın! dedik. Ve 
(bütün o günahkar 
davranışlarıyla) Bi-
ze bir zarar vermi-
yorlar, ama (yal-
nızca) kendilerine 
yazık etmiş oluyor-
lardı. 

7. 
161 .. إِذِْ قِيلِ ..و  =denildi     ِم     onlara=ل ه 

ِذهِِ    oturun=اْسك ن وا     şu=ه َٰ

ك ل وا    kentte=اْلق ْري ة ِ     yiyin=و 

امِِ ْنه  =orada     ِْيث     yerden=ح 

ق ول وا    dilediğiniz=ِشئْت مِْ     deyin=و 

ل وا    affet=ِحَطة ِ اْدخ      girin..ki=و 

    kapıdan=اْلب ابِ 

    ve..secde..ederek=س َجدًا

    sizin=ل ك مِْ    bağışlayalım=ن ْغِفرِْ

ْمِ  ِطيئ اتِك      hatalarınızı=خ 

ن ِزيد ِ     biz..daha..fazlasını..da..vereceğiz=س 

ْحِسنِينِ   iyilik..edenlere=اْلم 

Hani onlara 
denmişti ki; «Şu 
kasabada oturu-
nuz, orada ne is-
terseniz yiyiniz, 
kasabanın kapı-
sından girerken, 
başlarınızı eğe-
rek ´Bağışla bizi´ 
deyiniz ki, gü-
nahlarınızı affe-
delim ve iyilik 
edenlerin 
mükâfatını arttı-
ralım.» 

Hani onlara şöyle 
buyurulmuştu: "Bu 
şehre yerleşin, 
içindeki nimetler-
den istediğiniz ka-
dar yeyin, yalnız 
'Yâ Rabbi, Senden 
dileğimiz boynu-
muzdaki vebali in-
dirmendir’ deyin. 
Bir de kapıdan 
secde-i şükrana 
kapanarak girin ki 
suçlarınızı bağış-
layalım, ihlâsı 
olanlarınızın seva-
bını arttıralım."  

Hani onlara 
denilmişti ki: 
Şu şehirde 
oturun, diledi-
ğiniz gibi ye-
yin, için. «Af-
fet» deyin ve 
kapısından 
secde ederek 
girin ki; yanıl-
malarınızı ba-
ğışlayalım. İh-
san edenlere 
daha da arttı-
racağız. 

Hani, size şöyle 
dendiği zaman(ı 
hatırlayın): Bu ül-
kede yerleşin ve 
oranın ürünlerin-
den dilediğiniz gibi 
yararlanın; ve (bu-
nu yaparken) Biz-
den günahlarımızın 
yükünü kaldır! diye 
niyaz edin. Ve al-
çak gönüllülükle 
(şehrin) ka-
pı(sın)dan girin; (ki, 
böylece) sizin gü-
nahlarınızı bağış-
layalım (ve) iyilik 
yapanları kat kat 
ödüllendirelim! 

7. 
162 ,,     değiştirdiler=ف ب دَلِ 

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenler    

مِْ     sözü=ق ْولًِ    içlerinden=ِمْنه 

ْيرِ      başkasıyla=غ 

قِيلِ ,,الَِذي =söylenenden    

مِْ     kendilerine=ل ه 

ْلن ا     biz,,de,,gönderdik=ف أ ْرس 

ل ْيِهمِْ     bir,,azab=ِرْجًزا    üzerlerine=ع 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ا     dolayı=بِم 

    ettiklerinden=ك ان وا

ونِ   haksızlık=ي ْظِلم 

Fakat yahudile-
rin zalimleri o 
sözü kendilerine 
söylenmeyen 
başka bir sözle 
değiştirdiler. Biz 
de zalimliklerin-
den ötürü o za-
limlere gökten 
ağır bir azap in-
dirdik. 

Bunun üzerine iç-
lerinden yolsuzluk 
edenler kendilerine 
söylenen sözü 
başka şekle koy-
dular. Bizler de on-
ların yolsuzluk et-
melerine karşılık 
gökten üzerlerine 
azap indirdik. 

İçlerinden 
zulmedenler, 
kend, lerine 
söylenen sözü 
başkasıyla 
değiştirdiler. 
Biz de onlara, 
zulmeder ol-
duklarından 
dolayı gökten 
azab indirdik. 

Ama (ne yazık ki), 
onlardan kötülüğe 
eğilimli olanlar 
kendilerine söyle-
nen sözü başka bir 
sözle değiştirdiler: 
ve bu yüzden Biz 
de, yaptıkları bütün 
kötülüklerin karşılı-
ğı olarak onların 
üzerine gökten bir 
bela, bir afet gön-
derdik. 

7. 
مِْ.. 163 اْسأ ْله      onlara..sor=و 

اْلق ْري ةِِ..ع نِِ =kent(halkın)ın..durumunu    

ك ان تِْ..الَتِي =bulunan    

ة ِ اِضر      deniz=اْلب ْحرِِ    kıyısında=ح 

    hani=إِذِْ

    onlar..haddi..aşıyorlardı=ي ْعد ونِ 

الَسْبتِِ..فِي =Cumartesine    

ت أْتِيِهمِْ..إِذِْ =onlara..gelirdi    

مِْ     günü=ي ْومِ     balıkları=ِحيت ان ه 

ْبتِِهمِْ     akın..akın=ش َرًعا    cumartesi=س 

ي ْومِ      gün..ise=و 

ي ْسبِت ون ِ ..لِ  =cumartesi..dışındaki    

ت أْتِيِهْمِ ..لِ  =gelmezlerdi     ِِلك     böylece=ك ذ َٰ

    biz..onları..sınıyorduk=ن ْبل وه مِْ

ا     ötürü=بِم 

ي ْفس ق ونِ ..ك ان وا =yoldan..çıkmalarından 

Onlara deniz kı-
yısındaki kasa-
banın halkının 
yaptığını sor. 
Hani onlar cu-
martesi yasağını 
çiğniyorlardı. 
Çünkü cumartesi 
yasağına uyduk-
ları gün onlara 
akın akın balık 
geliyordu, fakat 
cumartesi yasa-
ğını çiğnedikleri 
gün onlara hiç 
balık gelmiyordu. 
Öteden beri fa-
sık oldukları için, 
biz onları böyle-
ce sınavdan ge-
çiriyorduk. 

Yâ Muhammed! 
Onlara denizin ya-
nı başında bulunan 
şehrin başına ge-
leni sor. Hani cu-
martesinin hürme-
tini çiğniyorlardı. 
Hani cumartesine 
tazim ettikleri gün 
balıkları suyun yü-
züne çıkmış olarak 
kendilerine geliyor 
da cumartesine ta-
zim etmedikleri 
gün gelmiyordu. İş-
te tâatten uzak-
laşmış olmaları 
yüzünden onları 
biz böyle imtihana 
çekeriz. 

Onlara; deni-
zin kıyısındaki 
o kasabanın 
durumunu sor. 
Hani onlar, 
cumartesi gü-
nünü ihlal 
ederek haddi 
aşmışlardı. Zi-
ra cumartesi 
günleri balıkla-
rı sürüyle geli-
yor, cumartesi 
tatili yapma-
yacakları gün 
ise gelmiyor-
du. İşte biz, 
fasıklık eder 
oldukları için 
onları böylece 
imtihan edi-
yorduk. 

(Sözgelimi,) onlara 
denizin kıyısındaki 
o kasaba hakkında 
sor; ahalisi, (av için 
gözledikleri) balık-
ların (nedense) 
hep vecibelerine 
uymaları gereken 
Sebt günü suları 
yararak çıkageldik-
lerini görünce, Sebt 
günü dışında orta-
ya çıkmıyorlar ba-
hanesiyle tutup, 
Sebt gününün ör-
fünü nasıl çiğner-
lerdi! Biz onları iş-
ledikleri kötülükler 
sebebiyle işte böy-
le deniyorduk. 

7. 
إِذِْ,, 164 تِْق ال ِ    artık=و  =dedi    

مِْ    bir,,topluluk=أ َمة ِ     içlerinden=ِمْنه 

    öğüt,,veriyorsunuz=ت ِعظ ونِ     ne,,diye=ِلمِ 

Hani o kasabalı-
lardan bir grup 
«Allah´a yoke-
deceği ya da 
ağır bir azaba 
çarptıracağı bir 

İçlerinden bir üm-
met dediler ki: 
"Neden kendilerini 
Allah'ın helak ede-
ceği, yahut şiddetli 
bir azap ile tazip 

Hani, içlerin-
den bir toplu-
luk demişti ki: 
Allah´ın kendi-
lerini helak 
edeceği veya 

Ve ne zaman onla-
rın içinden bazıları, 
(Sebt günü boz-
guncularını dur-
durmaya çalışan 
kimselere): Allahın 
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    Allah’ın=اّلَل ِ    bir,,kavme=ق ْوًماِ 

مِْ ْهِلك ه      yahut=أ وِْ    helak,,edeceği=م 

مِْ ب ه  ع ذ ِ     azabedeceği=م 

اِ ش ِديدًِ    bir,,azapla=ع ذ ابًا =şiddetli    

    dediler,,ki=ق ال وا

ةًِ ْعِذر      mazeret,,(beyan,,edebilmek),,için=م 

ب ِك مِْ,,إِل ىَِٰ ر  =Rabbinize    

مِْ ل ع لَه      bir,,de,,belki=و 

 korunurlar,,diye=ي تَق ونِ 

topluma ne diye 
öğüt veriyorsu-
nuz» dedi de 
öğüt verenler 
«Rabbinize karşı 
haklı bir mazere-
timiz olsun ve 
ola ki kötülükten 
sakınırlar» dedi-
ler. 

eyleyeceği böyle 
bir kavme nasihat 
veriyorsunuz?" 
Bunlar da, "Rabbi-
nizin yanında ma-
zur olmaklığımız 
için, bir de kendile-
ri belki Allah'tan 
korkarlar diye veri-
yoruz" dediler. 

çetin bir azab 
ile cezalandı-
racağı bir 
kavme ne diye 
öğüt veriyor-
sunuz? Onlar 
da: Rabbınıza 
karşı mazeret 
olsun ve belki 
sakınırlar diye, 
demişlerdi. 

zaten ortadan kal-
dırmak yahut (en 
azından) zorlu bir 
azapla cezalan-
dırmak üzere oldu-
ğu bir topluluğa ne 
diye öğüt veriyor-
sunuz diye sorduk-
larında, bu erdemli 
kişiler şöyle cevap 
verdiler: Rabbinizin 
katında sorumlu 
olmayalım diye; ve 
(bir de, bu bozgun-
cular) belki böylece 
Allaha karşı sorum-
luluk bilincine eri-
şirler diye! 

7. 
    ne..zaman..ki=ف ل َما.. 165

    onlar..unuttular=ن س وا

ا وا..م  ر  ذ ك ِ =..hatırlatılanı    

ْين ا    kendilerine=بِهِِ     biz..de..kurtardık=أ ْنج 

ْونِ ..الَِذينِ  ي ْنه  =menedenleri    

السُّوءِِ..ع نِِ =kötülükten    

ْذن ا أ خ      yakaladık=و 

وا..الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenleri..de    

ِ    bir..azab..ile=بِع ذ ابِ      çetin=ب ئِيس 

ا     yüzünden=بِم 

ي ْفس ق ونِ ..ك ان وا =yoldan..çıkmaları 

Onlar kendilerine 
yapılan hatırlat-
maları unutunca 
kötülükten sa-
kındıranları kur-
tardık ve zalimle-
ri, yoldan çıkmış-
lıkları yüzünden 
ağır bir azaba 
uğrattık. 

Bunun üzerine 
vaktâ ki ayrılmaları 
maksadıyla söyle-
nilen sözleri bırak-
tılar, Bizler o kötü-
lükten nehy eden-
leri kurtardık da 
nefislerine zulm 
eyleyenleri, tâatten 
uzaklaşmaları yü-
zünden şiddetli 
azaba uğrattık. 

Onlar, kendile-
rine verilen 
öğüdü unu-
tunca; Biz, kö-
tülükden 
men´edenleri 
kurtardık, 
zulmedenleri 
ise fasıklık 
eder oldukları 
için şiddetli bir 
azab ile yaka-
ladık. 

Ve böylece, o (gü-
nahkarlar) kendile-
rine yapılan bütün 
uyarıları bir kenara 
atınca, Biz de, kötü 
eylemleri önlemeye 
çalışan (bu) kimse-
leri kurtardık; kötü-
lük yapmaya eği-
limli olanları yaptık-
ları bütün o uygun-
suz işlerden ötürü 
çok ağır bir azapla 
tepeledik; 

7. 
166 ,, ت ْوا,,ف ل َما ع  =vazgeçmeyince    

ا,,ع نِْ م  =şeylerden    ن ه وا=yasak,,kılınan    

    dedik=ق ْلن ا    kendilerine=ع ْنه ِ

مِْ     olun=ك ون وا    onlara=ل ه 

د ةًِ اِسئِينِ     maymunlar=قِر   aşağılık=خ 

Sakındırıldıkları 
kötülüğü ısrarla 
ve küstahça iş-
lemeye devam 
edince kendileri-
ne «birer aşağı-
lık maymun olu-
nuz» dedik. 

Vaktâ ki nehyedil-
dikleri meâsîden 
vazgeçmek aza-
metlerine dokundu, 
Bizler de kendileri-
ne "Maymun kesi-
lin! Cehennem 
olun!" dedik. 

Böylece onlar, 
serkeşlik ede-
rek yasak edi-
leni yapmakta 
ısrar edince; 
aşağılık may-
munlar olun, 
dedik. 

ve sonra da, kendi-
lerine yasak edilen 
şeyleri yapmakta 
küstahça direttikleri 
zaman onlara: 
Aşağılık maymun-
lar gibi olun! dedik. 

7. 
إِذِْ.. 167     ilan..etmişti=ت أ ذَنِ     diye=و 

بُّكِ      Rabbin=ر 

    elbette..gönderecektir=ل ي ْبع ث نَِ

ل ْيِهمِْ     kadar=إِل ىَِٰ    onlara=ع 

ةِِ    gününe=ي ْومِِ     kıyamet=اْلِقي ام 

نِْ مِْ    kimseler=م  ه      yapacak=ي س وم 

    azabın=اْلع ذ اِبِ     en..kötüsünü=س وءِ 

بَكِ     doğrusu=إِنَِ     Rabbin=ر 

    ceza..verendir=اْلِعق اِبِ     çabuk=ل س ِريعِ 

إِنَه ِ ورِ ل غ ف ِ    ve..O=و  =çok..bağışlayan    

ِحيمِ   çok..esirgeyendir=ر 

Hani Rabbin 
açıkça bildirdi ki, 
işkencelerin en 
ağırını tattıracak 
zorbaları kıya-
met gününe ka-
dar yahudilerin 
başlarına musal-
lat edecektir. Hiç 
kuşkusuz Rabbi 
çabuk cezalan-
dırandır ve yine 
O, hiç kuşkusuz 
bağışlayıcı ve 
merhametlidir. 

Yâ Muhammed! 
Hani Rabbin kıya-
met gününe kadar 
onların üzerine da-
ima kendilerine iş-
kencelerin en 
fecîini tarhedecek 
olanları gönder-
mek için ahdetmiş-
ti. Şüphe yok ki 
Rabbinin ikâbı çok 
serî', yine şüphe 
yok ki O'nun 
gufranı hadsiz, 
rahmeti pâyânsız. 

Hani Rabbın; 
onları kıyamet 
gününe kadar 
azabın en kö-
tüsüne uğra-
tacak olanları, 
muhakkak 
göndereceğini 
ilan etmişti. 
Şüphesiz ki 
Rabbın; ceza-
yı çabuk ve-
rendir. Ve 
muhakkak ki 
O; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Ve Rabbin, ta Kı-
yamet Gününe ka-
dar, onların üzerine 
mutlaka kendilerini 
çetin bir azaba ko-
şacak kimseler sa-
lacağını da bildir-
mişti: doğrusu, se-
nin Rabbin ceza 
vermekte çabuktur, 
ama O aynı za-
manda çok esirge-
yen, gerçek bağış-
layıcıdır. 

7. 
ق َطْعن اه مِْ,, 168     onları,,ayırdık=و 

ِضِاْْل رِْ,,فِي =yeryüzünde    

ًماِ  مِ     topluluklara=أ م      onlardan,,kimi=ِمْنه 

ونِ      iyi,,kişilerdi=الَصاِلح 

مِْ ِمْنه  ِلك ِ ,,د ونِ     kimi,,de=و  ذ َٰ =alçak    

ب ل ْون اه مِْ     onları,,sınadık=و 

س ن اتِِ     iyiliklerle,,de=بِاْلح 

الَسي ِئ اتِِ     kötülüklerle,,de=و 

مِْل ِ ع لَه  =belki,,diye     ِي ْرِجع ون=dönerler 

Biz yahudileri 
yeryüzünde çe-
şitli gruplara 
ayırdık. Kimileri 
iyi kimselerdir, 
kimileri öyle de-
ğildir. Ola ki doğ-
ru yola dönerler 
diye onları iyilik-
ler ile ve kötülük-
ler ile sınavdan 
geçirdik. 

Sonra onları bizler 
yeryüzünde ce-
maat cemaat da-
ğıttık. İçlerinden 
salihleri olduğu gibi 
diğer türlüleri de 
var. Başkaca ken-
dilerini hakka rücû 
etmeleri için kâh 
nimetlerle, kâh 
musibetlerle imti-
hana çektik. 

Biz; onları, 
yeryüzünde 
cemaatlere 
ayırdık. İçle-
rinden kimisi 
salihlerdi, ki-
misi de onlar-
dan aşağıdır-
lar. Belki dö-
nerler diye on-
ları güzellikler 
ve kötülüklerle 
denedik. 

Ve onları (ayrı top-
luluklar halinde 
yeryüzüne dağıttık; 
onlardan bazıları 
dürüst ve erdemli 
kimselerdi; bazıla-
rıysa böyle değildi: 
bu sonrakileri hem 
bağış ve bolluk ile 
hem de darlık ve 
sıkıntı ile sınadık, 
ki belki doğru yola 
dönerler. 

7. 
169 .. ل فِ      ardından=ف خ 

ب ْعِدِهمِْ..ِمنِْ =sonra..onların    

ْلفِ      yerlerine..geçip=خ 

ِرث وا     Kitaba=اْلِكت ابِ     varis..olanlar=و 

ذ ونِ      alıyorlar=ي أْخ 

ضِ ع رِ  =menfaatini    ذ ا     şu=ه َٰ

    alçak(dünyan)ın=اْْل ْدن ىَِٰ

ي ق ول ونِ      diyorlar..ki=و 

ي ْغف رِ      bağışlanacağız..(nasıl..olsa)=س 

إِنِْ    biz=ل ن ا     eğer=و 

    kendilerine..gelse=ي أْتِِهمِْ

ضِ      bir..menfaat..daha=ع ر 

    ona..benzer=ِمثْل ه ِ

ذ ِ وه ِ ي أْخ  =onu..da..alırlar    

ذِْ..أ ل مِْ ي ْؤخ  =peki..alınmamış..mıydı?    

ل ْيِهمِْ     misakı=ِميث اقِ     kendilerinden=ع 

    Kitap=اْلِكت ابِِ

ي ق ول وا..لِ ..أ نِْ =söylememeleri..hususund

a    ع ل ى=hakkında    ِِاّلَل=Allah    

قَِ    başkasını=إِلَِ     gerçekten=اْلح 

س وا د ر      ?ve..öğrenmediler..mi=و 

ا فِيِهِ ..م  =onun..içindekini     ِالدَار     yurdu=و 

ة ِ ْيرِ     Âhiret=اْْلِخر      daha..hayırlıdır=خ 

ي تَق ون ِ ..ِللَِذينِ  =korunanlar..için    

ِ ت ْعِقل ونِ ..أ ف َل  =düşünmüyor..musunuz? 

Onlardan sonra 
gelen kötü bir 
nesil Kitab’a mi-
rasçı oldu. “Biz 
nasıl olsa affedi-
leceğiz” diyerek 
Kitab’ın hüküm-
lerini değiştirme 
karşılığı bu de-
ğersiz dünyanın 
mallarını alırlar. 
Yine ona benzer 
geçici bir şey 
kendilerine ge-
lince onu da alır-
lar. Onlardan, Al-
lah’a karşı ancak 
gerçeği söyleye-
ceklerine dair Ki-
tab üzerine ahd 
alınmamış mıy-
dı? Kitab’da on-
ları okumamışlar 
mıydı? Allah’a 
karşı gelmekten 
sakınanlar için 
ahiret yurdu da-
ha hayırlıdır. 
Daha aklınızı 
başınıza alma-
yacak mısınız? 

Arkalarından yerle-
rine birtakım nâ-
halefler (soysuzlar) 
geldiler. Tevrat'a 
vâris oldular. Bir 
halde ki bu şeref-
siz dünyanın 
metâını alıyorlar 
da yine "Bizim gü-
nahımız bağışla-
nacak" diyorlar. 
Bununla beraber 
ellerine öyle bir 
metâ daha geçse 
yine alacaklar. 
Bunların Allah'a 
karşı haktan başka 
bir şey söylemeye-
ceklerine Kitap'tan 
kendilerinden mi-
sak alınmış değil 
miydi? Sonra için-
dekini okumadılar 
mıydı? Halbuki 
âhiret evi Allah'tan 
korkanlar için daha 
hayırlı, siz bunu 
akıl etmez misiniz?  

Onlardan kötü 
kimseler gelip 
onların yerine 
geçmiş, kitaba 
varis olmuş-
lardı. Dünya-
nın geçici me-
ta´ını alıyorlar 
ve: İleride af-
fedileceğiz di-
yorlardı. Onla-
ra buna ben-
zer bir meta´ 
gelse onu da 
alıyorlar. On-
lardan; Allah´a 
karşı ancak 
hakkı söyle-
yeceklerine 
dair kitab üze-
rine ahd alın-
mamış mıydı? 
Ahiret yurdu, 
Allah´tan kor-
kanlar için da-
ha hayırlıdır. 
Hala aklınızı 
başınıza al-
mayacak mı-
sınız? 

Ve ardından ilahi 
kitabın mirasçısı 
(oldukları halde) bu 
değersiz dünyanın 
geçici tatlarına sa-
rılan (yeni) kuşak-
lar aldı onların ye-
rini; ve Nasıl olsa 
sonunda affedile-
ceğiz diyerek karşı-
larına çıkan bu ka-
bil geçici şeylere 
sarılan (günahkar) 
kimseler olup çıktı-
lar. (Oysa), onlar-
dan Allaha yalnız-
ca doğru ve gerçek 
olanı isnat edecek-
lerine dair ilahi ki-
tap üzerine söz 
alınmamış mıydı? 
Onda (yazılı) olanı 
tekrar tekrar oku-
mamışlar mıydı? 
Allaha karşı sorum-
luluk bilinci duyan 
herkes için (iki ha-
yattan) en iyisi, en 
üstünü ahiret haya-
tı olduğuna göre 
artık aklınızı kul-
lanmayacak mısı-
nız? 

7. 
170 ,, الَِذينِ      Onlar,,ki=و 

ك ونِ  س ِ     sımsıkı,,sarılırlar=ي م 

وا    Kitaba=بِاْلِكت ابِِ أ ق ام      ve,,kılarlar=و 

ة ِ     elbette,,biz=إِنَا    namazı=الَصَل 

ن ِضيعِ ,,لِ  =zayi,,etmeyiz     ِأ ْجر=ecrini    

Onlar ki, Kitab´a 
sımsıkı sarılırlar 
ve namazı kılar-
lar! Hiç kuşkusuz 
biz iyi amel işle-
yenlerin mükâfa-
tını kayba uğ-
ratmaksızın tam 
olarak veririz. 

O kimseler ki Al-
lah'ın Kitabı'na sa-
rılırlar, namazlarını 
kılarlar. Elbette 
bizler salâha uğra-
şanların ecrini hiç-
bir zaman zâyi et-
meyiz. 

Onlar ki; kita-
ba sımsıkı sa-
rılırlar ve na-
mazı dosdoğ-
ru kılarlar. El-
bette Biz, ıs-
lah edenlerin 
mükafatını za-
yi´ etmeyiz. 

Ve kitaba o sımsıkı 
sarılanlarla namazı 
dosdoğru ve de-
vamlı yerine geti-
renler(i elbette 
ödüllendireceğiz); 
dürüst ve erdemli 
olmayı benimseyen 
ve bunu öğütleyen 
kimselerin hakkını 
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ْصِلِحينِ   iyiliğe,,çalışanların=اْلم 
elbette ziyan etme-
yeceğiz! 

7. 
إِذِْ.. 171     kaldırmıştık=ن ت ْقن ا    hani=و 

ب لِ  مِْ    dağı=اْلج      üzerlerine=ف ْوق ه 

أ نَه ِ     bir..gölge=ظ لَة ِ    sanki..gibi=ك 

ظ نُّوا     onlar=أ نَه ِ    sanmışlardı=و 

اقِعِ  بِِهمِْ..و  =üstlerine..düşecek    

ذ وا ا    tutun=خ      şeyi..(Kitabı)=م 

    kuvvetle=بِق َوة ِ    size..verdiğim=آت ْين اك مِْ

وا اْذك ر      ve..hatırlayın=و 

ا فِيهِِ..م  =içinde..olanı    ِْل ع لَك م=belki    

 korunursunuz=ت تَق ونِ 

Hani o dağı (Tur 
Dağı´nı) başları 
üzerine çıkar-
mıştık, onlar da-
ğın üzerlerine 
düşeceğini san-
mışlardı. Bu du-
rumda kendileri-
ne «Size verdi-
ğimiz Kitab´a 
sımsıkı sarılınız 
ve içindeki me-
sajları sürekli ak-
lınızda tutunuz. 

Hani Bizler dağı bir 
gölgelik imiş gibi 
üzerlerine gerdik 
de tepelerine dü-
şeceğini görmeleri 
üzerine "Verdiği-
miz Kitab'a dört el-
le sarılın, içinde 
olanı daima anın ki 
meâsîden kurtula-
bilesiniz" dedik. 

Hani, Biz dağı 
üzerlerine 
gölgelik gibi 
kaldırmıştık 
da, onlar tepe-
lerine düşecek 
sanmışlardı. 
Size verdiği-
mizi kuvvetle 
tutun. Ve onda 
olanı düşünün 
ki; sakınası-
nız. 

Ve Sina Dağını, 
adeta bir gölge gibi 
İsrailoğullarının te-
pesinde salladığı-
mız ve onların da 
dağın üzerlerine 
yıkılacağını düşün-
dükleri zaman (on-
lara dememiş miy-
dik:) Size bahşetti-
ğimiz kitaba sıkıca 
sarılın ve onun 
içindekileri aklınız-
da iyi tutun, ki Alla-
ha karşı sorumlu-
luk bilincine erişe-
siniz? 

7. 
إِذِْ,, 172 ذ ِ    hani=و  بُّكِ     almış=أ خ      Rabbin=ر 

ب نِي,,ِمنِْ =oğullarından     ِآد م=Adem    

ظ ه وِرِهمِْ,,ِمنِْ =bellerinden    

مِْ يَت ه      zürriyetlerini=ذ ر ِ

د ه مِْ أ ْشه      ve,,şahid,,tutmuştu=و 

أ ْنف ِسِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =onları,,kendilerine    

    ?ben,,değil,,miyim=أ ل ْستِ 

ْمِ  ب ِك      dediler=ق ال وا    sizin,,Rabbiniz=بِر 

 ِ     şahidiz=ش ِهْدن اِ     evet=ب ل ىَٰ

ت ق ول وا,,أ نِْ =demeyesiniz     ِي ْوم=günü    

ةِِ     idik=ك نَا    biz=إِنَا    kıyamet=اْلِقي ام 

ذ ا,,ع نِْ ه َٰ =bundan     ِغ افِِلين=habersiz 

Hani Rabbin, 
Ademoğulla-
rı´ndan onların 
bellerinden soy-
larını dışarı aldı 
ve Ben sizin 
Rabbiniz değil 
miyim? diyerek 
kendilerini birbi-
rine şahit tut-
muştu da onlar 
da «Evet şahi-
diz» demişlerdi. 
Allah kıyamet 
günü şöyle di-
yemeyesiniz di-
ye bunu böyle 
yaptı; «bizim 
bundan haberi-
miz yoktu.» 

Hani Rabbin Âdem 
oğullarından, onla-
rın sulblerinden 
nesillerini çıkar-
mıştı da, "Ben si-
zin Rabbiniz değil 
miyim?" diye onları 
kendilerine karşı 
işhad etmişti. On-
lar şöyle dediler: 
"Evet, şehadet 
ediyoruz!" Tâ ki kı-
yamet günü "biz 
bundan gafil idik" 
demeyesiniz; 

Hani Rabbın; 
ademoğulları-
nın sülbünden 
soyunu çıkar-
mış ve kendi-
lerini nefisleri-
ne şahid tut-
muş. Ben, si-
zin Rabbınız 
değil miyim? 
demişti. Onlar 
da demişlerdi-
ki: Evet, biz 
buna şahidiz. 
Kıyamet günü: 
Bizim bundan 
haberimiz yok-
tu, demeyesi-
niz. 

Ve senin rabbin, 
her ne zaman 
Ademoğullarının 
sulblerinden onla-
rın soylarını çıka-
racak olsa, onları 
kendileri hakkında 
tanıklık etmeye ça-
ğırır: Ben sizin 
Rabbiniz değil mi-
yim? Onlar, ceva-
ben: Elbette! der-
ler, Buna tanıklık 
ederiz! (Bunu, böy-
lece hatırlatıyoruz 
ki) Kıyamet Gü-
nünde, Doğrusu, 
bizim bundan ha-
berimiz yoktu de-
meyesiniz, 

7. 
    demeyesiniz=ت ق ول وا    yahut=أ وِْ.. 173

ا كِ     şüphesiz=إِنَم      ortak..koştu=أ ْشر 

ن ا     babalarımız=آب اؤ 

ق ْبلِ ..ِمنِْ =daha..önce    

ك نَا يَةًِ    biz..de..olduk=و      bir..nesil=ذ ر ِ

ب ْعِدِهْمِ ..ِمنِْ =onlardan..sonra..gelen    

    ?bizi..helak..mı..ediyorsun=أ ف ت ْهِلك ن ا

ا     yaptıkları=ف ع لِ     yüzünden=بِم 

ْبِطل ونِ   iptal..edenlerin=اْلم 

´Ya da şöyle di-
yemeyesiniz di-
ye; «Vaktiyle 
atalarımız müş-
rik olmuşlardı, 
biz onlardan 
sonra gelen ku-
şaklardık, bizi 
eğri yola sapan-
ların yaptıkların-
dan dolayı mı 
mahvedecek-
sin?» 

yahut "müşrik olan 
yalnız vaktiyle bi-
zim atalarımızdı, 
bizlerse onlardan 
sonra gelmiş bir 
nesil idik. Sen but-
lanın revacına ça-
lışanların ettikleri 
yüzünden bizleri 
helak eder misin?" 
demeyesiniz. 

Veya daha 
önce sadece 
atalarımız şirk 
koşmuştu, biz 
ise onların ar-
dından gelen 
bir nesiliz, bizi 
batıl işleyenle-
rin yaptıkları 
yüzünden he-
lak eder mi-
sin? demeye-
siniz. 

yahut: Aslında, ön-
ce (biz değil,) ata-
larımızdı Allahtan 
başkasına tanrısal 
nitelikler yakıştıran-
lar; biz sadece on-
ların izinden yürü-
yen bir kuşağız; 
öyleyse, batılı ih-
das edenlerin işle-
diklerinden dolayı 
bizi mi helak ede-
ceksin? demeyesi-
niz. 

7. 
174 ,, ِلكِ  ك ذ َٰ     işte,,böyle=و 

لِ ن ِ ف ص ِ =biz,,açıklıyoruz    

    ayetleri=اْْلي اتِِ

مِْ ل ع لَه      artık,,herhalde=و 

 döner(yola,,gelir)ler=ي ْرِجع ونِ 

İşte ayetlerimizi 
böyle ayrıntılı bi-
çimde anlatıyo-
ruz, ola ki, doğru 
yola dönerler. 

İşte hakka rücû 
etmeleri için kendi-
lerine âyetlerimizi 
böyle ayrı ayrı bil-
diriyoruz. 

İşte Biz ayet-
leri böyle uzun 
uzadıya açık-
larız. Belki 
dönerler diye. 

İşte Biz de bu ayet-
leri böyle açık açık 
dile getiriyoruz ki 
(günah işlemiş 
olanlar) belki (Biz-
den yana) döner-
ler. 

7. 
175 .. اتْلِ  ل ْيِهمِْ    oku=و      onlara=ع 

    ki=الَِذي    haberini=ن ب أ ِ

    kendisine..verdik=آت ْين اه ِ

    ayetlerimizi=آي اتِن ا

ا    sıyrıldı,..çıktı=ف اْنس ل خِ      onlardan=ِمْنه 

    onu..peşine..taktı=ف أ تْب ع ه ِ

    böylece..oldu=ف ك انِ     şeytan=الَشْيط انِ 

اْلغ اِوينِ ..ِمنِ  =azgınlardan 

Onlara şu ada-
mın olayını an-
lat: Adama ayet-
lerimizi sunduk, 
fakat o onların 
içinden sıyrılıp 
çıktı. Arkasından 
onu şeytan pe-
şine taktı da az-
gınlardan oldu. 

Yâ Muhammed! 
Sen onlara o kim-
senin başına gele-
ni (kıssasını / va-
kasını) oku ki âyet-
lerimizi kendisine 
sunduğumuz halde 
hepsinden sıyrıldı, 
sonra yanına şey-
tan sokuldu. Artık 
dalâle düşenlerden 
oldu.  

Kendisine 
ayetlerimizi 
verdiğimiz 
halde, onlar-
dan sıyrılan ve 
şeytanın arka-
sına taktığı 
sonunda da 
azgınlardan 
olan o kimse-
nin haberini 
anlat. 

Ve kendisine me-
sajlarımızı lütfetti-
ğimiz halde onları 
bir kenara atan 
kimsenin başına 
gelecek olanı anlat 
onlara: Şeytan ye-
tişip yakalar onu ve 
o da, başka niceleri 
gibi, vahim bir sa-
pışla sapıp gider. 

7. 
ل وِْ,, 176     dileseydik=ِشئْن ا    şayet=و 

ف ْعن اه ِ     elbette,,onu,,yükseltirdik=ل ر 

ا ِكنَه ِ    onlarla,,(ayetlerle)=بِه  ل َٰ     fakat,,o=و 

اْْل ْرِضِ,,إِل ى    saplandı=أ ْخل د ِ =yere    

اتَب عِ      ve,,peşine,,düştü=و 

اه ِ  ث ل ه ِ    hevesinin=ه و      onun,,durumu=ف م 

ث لِِ     durumuna,,benzer=ك م 

    şu,,köpeğin=اْلك ْلبِِ

ت ْحِملِْ,,إِنِْ =varsan,,da    ِِل ْيه     üstüne=ع 

    veyahut=أ وِْ    dilini,,sarkıtıp,,solur=ي ْله ثِْ

ْكه ِ     onu,,bıraksan,,da=ت تْر 

ْثِ      dilini,,sarkıtıp,,solur=ي ْله 

ِلكِ  ث لِ     işte,,budur=ذ َٰ     durumu=م 

    toplumların=اْلق ْومِِ

ب واك ذَِ,,الَِذينِ  =yalanlayan    

    anlat=ف اْقص ِصِ    ayetlerimizi=بِآي اتِن اِ 

مِْ    bu,,kıssayı=اْلق ص صِ      belki=ل ع لَه 

ونِ   düşünürler=ي ت ف َكر 

Eğer dileseydik 
bu ayetler aracı-
lığı ile onun dü-
zeyini yükseltir-
dik, fakat o yere 
saplandı kaldı. 
Onun durumu 
üstüne varsan 
da, kendi haline 
bıraksan da dilini 
sarkıtıp hırlaya-
rak soluyan kö-
peğin durumu 
gibidir. İşte ayet-
lerimizi yalanla-
yanların durumu 
budur. Bu 
hikâyeyi onlara 
anlat, ola ki, 
üzerinde düşü-
nürler. 

Bizler dileseydik 
onu yükseltirdik, 
lâkin kendisi top-
raklara kapandı, 
hevesâtına kapıldı. 
Herifin hâli tıpkı 
köpeğin hâli: Üze-
rine varırsan dilini 
çıkarır, solur; bıra-
kırsan yine dilini 
çıkarır, solur. Bu, 
işte âyâtımızı ya-
lancı çıkaranların 
hâli. Yâ Muham-
med, sen kıssayı 
kendilerine söyle, 
belki düşünür his-
se alırlar. 

Dileseydik 
onu, bununla 
yükseltirdik. 
Fakat o; yere 
saplandı ve 
hevesine uy-
du. Artık onun 
hali; o köpeğin 
hali gibidir ki, 
üstüne varsan 
da dilini sarkı-
tıp solur, kendi 
haline bırak-
san da dilini 
sarkıtıp solur. 
İşte ayetleri-
mizi yalanla-
yan kavmin 
hali böyledir. 
Sen, kıssayı 
anlat. Belki 
düşünürler. 

İmdi, Biz eğer dile-
seydik, onu ayetle-
rimizle yüceltir, üs-
tün kılardık: fakat o 
hep dünyaya sarıl-
dı ve yalnızca ken-
di arzu ve hevesle-
rinin peşinden gitti. 
Bu bakımdan, böy-
le birinin durumu 
(kışkırtılan) bir kö-
peğin durumu gibi-
dir: öyle ki, onun 
üzerine korkutarak 
varsan da dilini 
sarkıtıp hırlar, ken-
di haline bıraksan 
da. Bizim ayetleri-
mizi yalanmaya 
kalkan kimselerin 
hali işte böyledir. 
Öyleyse, bu kıssa-
yı anlat, ki belki de-
rin derin düşünür-
ler. 

7. 
177 .. ث ًَلِ    ne..kötüdür=س اءِ      durumu=م 

    topluluğun=اْلق ْومِ 

ك ذَب وا..الَِذينِ  =yalanlayan    

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

مِْ أ ْنف س ه      ve..kendilerine..de=و 

ونِ ..ك ان وا ي ْظِلم  =zulmeden 

Ayetlerimizi ya-
lanlayan ve ken-
dilerine zulme-
den toplumun 
durumu ne kötü 
bir örnektir. 

Hâli ne yamandır o 
kavmin ki, âyetle-
rimize yalan derler, 
kendi nefislerine 
zulmederlerdi 
(..âyetlerimize ya-
lan diyerek nefisle-
rine zulmediyorlar-
dı).  

Ayetlerimizi 
yalanlayarak 
kendilerine 
zulmeden 
kavmin misali 
ne kötüdür. 

Ayetlerimizi yalan-
lamaya kalkan top-
lumun hali ne kö-
tüdür: çünkü işle-
dikleri haksızlıklar 
(sadece) kendileri-
ni yıkıma götürür. 

7. 
نِْ,, 178     yol,,gösterirse=ي ْهدِِ    kime=م 

وِ     Allah=اّلَل ِ     işte,,odur=ف ه 

ْهت ِديِ  نِْ    yolu,,bulan=اْلم  م      kimi,,de=و 

ِللِْي ضِْ =saptırırsa    

ئِكِ      işte,,onlardır=ف أ ول َٰ

Allah kimi doğru 
yola iletirse o 
doğru yolda olur, 
kimleri saptırırsa 
işte onlar, hüs-
rana uğrayanlar-
dır. 

Allah kime hidayet 
verirse doğru yolu 
tutan işte o; kimleri 
de saptırırsa hüs-
rana düşenler işte 
onlar. 

Allah; kimi hi-
dayete erdirir-
se; odur hida-
yete eren. Ki-
mi de saptırır-
sa; işte onlar-
dır hüsrana 
uğrayanların 
kendileri. 

Allah kime yol gös-
terirse, gerçekten 
doğru yola erişen 
işte odur: Onun 
sapıklık içinde bı-
raktığı kimselere 
gelince, büyük ka-
yıp içinde olanlar 
da işte böyleleridir! 
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ونِ ,,ه مِ  اِسر  اْلخ  =ziyana,,uğrayanlar 

7. 
ل ق دِْ.. 179 أْن ا    andolsun=و      yarattık=ذ ر 

نَمِ  ه  ثِيًرا    cehennem..için=ِلج      birçok=ك 

اْلِجن ِِ..ِمنِ  =cin    ِ ْنِس اْْلِ     ve..insan=و 

مِْ     kalbleri=ق ل وبِ     vardır=ل ه 

ي ْفق ه ونِ ..لِ  =fakat..anlamazlar    

ا مِْ    onlarla=بِه  ل ه      vardır=و 

    gözleri=أ ْعي نِ 

ونِ ..لِ  ي ْبِصر  =fakat..görmezler    

ا مِْ    onlarla=بِه  ل ه      vardır=و 

    kulakları=آذ انِ 

ع ونِ ..لِ  ي ْسم  =fakat..işitmezler    

اِ  ئِكِ     onlarla=بِه      işte..onlar=أ ول َٰ

    hatta=ب لِْ    hayvanlar..gibidir=ك اْْل ْنع امِِ

ِ..ه مِْ
لُّ  أ ض  =daha..da..sapık    

ئِكِ      onlardır=ه مِ     ve..işte=أ ول َٰ

 gafiller=اْلغ افِل ونِ 

Andolsun ki, bir-
çok cini ve insa-
nı cehennemlik 
olarak yarattık. 
Onların kalpleri 
var. Fakat anla-
mazlar, gözleri 
var, fakat gör-
mezler, kulakları 
var, fakat işit-
mezler. Onlar 
hayvanlar gibi-
dirler. Hatta hay-
vanlardan da 
sapıktırlar. Onlar 
gaflet içindedir-
ler. 

Bizler cinden, ins-
den birçoğunu 
(çoğunu) cehen-
nem için yarattık 
(cehennemlik ya-
rattık). Bunların öy-
le kalpleri var ki 
onunla duymazlar, 
öyle gözleri var ki 
onlarla görmezler. 
Öyle kulakları var 
ki onlarla işitmez-
ler, İşte bunlar 
behîmeler gibi 
(hayvanlar gibi), 
hayır bunlar daha 
yaman bir dalâl 
içindeler. Tama-
mıyla gafil olanlar 
işte bunlar. 

Andolsun ki; 
Biz cinn ve in-
sanlardan bir 
çoğunu ce-
hennem için 
yarattık. Onla-
rın kalbleri 
vardır; anla-
mazlar, gözleri 
vardır; gör-
mezler, kulak-
ları vardır; 
duymazlar. 
Onlar; hay-
vanlar gibidir-
ler, hatta daha 
da sapıktırlar. 
İşte onlar; ga-
fillerin kendi-
lerdir. 

Gerçek şu ki, Biz, 
cehennem için, 
kalpleri olup da 
gerçeği kavraya-
mayan, gözleri 
olup da göreme-
yen, kulakları olup 
da işitmeyen gö-
rünmez varlıklar-
dan ve insanlardan 
çok canlar ayırmı-
şızdır. Hayvan sü-
rüsü gibidir bunlar; 
hayır hayır, doğru 
yolu kavramakta 
onlardan da aşağı: 
Körcesine dalıp 
gitmiş olanlar işte 
böyleleridir. 

7. 
180 ,,ِِ ّلِلَ اءِ     Allah’ındır=و      isimler=اْْل ْسم 

ْسن ىَِٰ     en,,güzel=اْلح 

    o,,halde,,O’na,,dua,,edin=ف اْدع وه ِ

اِ  وا    onlarla=بِه  ذ ر      ve,,bırakın=و 

ي ْلِحد ونِ ,,الَِذينِ  =eğriliğe,,sapanları    

ائِِهِ     hakkında=فِي     O’nun,,isimleri=أ ْسم 

ْونِ      onlar,,cezasını,,çekeceklerdir=س ي ْجز 

ا ل ونِ ,,ك ان وا,,م  ي ْعم  =yaptıklarının 

En güzel isimler 
Allah´ınkilerdir. 
O´na o isimler ile 
dua ediniz. 
O´nun isimleri 
konusunda eğri-
liğe sapanları 
sapıklıkları ile 
başbaşa bırakı-
nız. Onlar yap-
tıklarının ceza-
sını ilerde çeke-
ceklerdir. 

En güzel isimler 
Allah'ın, onun için 
sizler Kendisini on-
larla çağırın, hak-
tan ayrılanların 
verdikleri isimleri 
bırakın (,.. Kendi-
sini onlarla çağırın, 
yoksa Allah'a ver-
dikleri isimlerde 
haktan ayrılanlara 
uymayın). Bunlar 
ettiklerinin cezasını 
bulacaklar.  

En güzel isim-
ler Allah´ındır. 
Öyleyse O´na 
bunlarla dua 
edin. O´nun 
isimleri konu-
sunda eğriliğe 
sapanları bı-
rakın. Onlar, 
yaptıklarının 
cezalarını gö-
receklerdir. 

Yetkinlik ve kusur-
suzluğa dair nitelik-
ler (yalnızca) Alla-
ha aittir. Öyleyse, 
bu niteliklerle artık 
yalnız Allahı çağı-
rın. Ve Onun nite-
liklerinin anlamını 
eğip büken kimse-
lerden uzak durun: 
Böyleleri yapıp et-
tiklerinden ötürü er 
geç cezalandırıla-
caklardır! 

7. 
ِمَمنِْ.. 181     vardır=و 

ل ْقن ا     yarattıklarımız..içinde=خ 

    bir..ümmet..de=أ َمة ِ

    doğruya..götüren=ي ْهد ونِ 

ق ِِ بِهِِ    hak..ile=بِاْلح      ve..onunla=و 

 adalet..yapan=ي ْعِدل ونِ 

Yarattığımız in-
sanlar içinde 
başkalarını hak-
ka ileten ve hak-
ka uygun, adil 
hükümler veren 
bir kesim varılır. 

Evet, yarattıkları-
mızın içinde öyle 
ümmet de var ki 
yolu dosdoğru gös-
terirler, hükmü 
dosdoğru verirler. 

Yarattıkları-
mızdan öyle 
bir ümmet 
vardır ki; onlar 
hakkı gösterir-
ler ve onunla 
adaleti uygu-
larlar. 

Yarattıklarımız 
arasında (başkala-
rına) doğru yolu 
gösteren ve onun 
ışığında adaletle 
davranan insanlar 
da vardır. 

7. 
182 ,, الَِذينِ  ك ذَب وا,,و  =yalanlayanları    

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

مِْ ه  ن ْست ْدِرج  yavaş,,yavaş,,helake,,yakl=س 

aştıracağız    ِْيِْ,,ِمن ثِ ح  =yerden    

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =hiç,,bilmeyecekleri 

Ayetlerimizi ya-
lanlayanları hiç 
farkına varma-
yacakları biçim-
de yavaş yavaş 
kötü akıbetlerine 
yaklaştıracağız. 

Ayetlerimiz için ya-
lan diyenlere ge-
lince, hiç bilmeye-
cekleri surette 
kendilerini yavaş 
yavaş helâke 
(azâba) yaklaştıra-
cağız.  

Ayetlerimizi 
yalanlayanlara 
gelince; Biz, 
onları bilme-
yecekleri nok-
tadan derece 
derece helake 
yaklaştırırız. 

Ama ayetlerimizi 
yalanlamaya kalkı-
şan kimselere ge-
lince; onları, ne 
olup bittiğinden 
haberleri olmadan 
adım adım alçalta-
cağız: 

7. 
أ ْمِلي.. 183 ْمِ     mühlet..veriyorum=و      onlara=ل ه 

    benim..tuzağım=ك ْيِدي    şüphesiz=إِنَِ

تِينِ   sağlamdır=م 

Onlara mühlet 
veririm. Çünkü 
benim tuzağım 
sağlamdır. 

Hem Ben onlara 
meydan vermekte-
yim. Evet, Benim 
[keyd'imin] kuvvetli 
olduğu aşikâr. 

Ben, onlara 
mühlet veririm. 
Muhakkak ki 
Benim düze-
nim çetindir. 

çünkü onları bir sü-
re kendi hallerine 
bıraksam bile, bilin 
ki Benim ince terti-
bim çok sağlamdır! 

7. 
184 ,, ل مِْ واِ ,,أ و  ي ت ف َكر  =düşünmediler,,mi,,ki    

ا اِحبِِ    yoktur=م  ِهمِْبِص  =arkadaşlarında    

,,ِمنِْ
ِجنَة ِ  =hiçbir,,delilik    ِْه وِ ,,إِن =o    

    bir,,uyarıcıdır=ن ِذيرِ     ancak=إِلَِ

بِينِ   apaçık=م 

Düşünmüyorlar 
mı ki, arkadaşla-
rı Muhammed´in 
deli olması söz-
konusu değildir. 
O sadece açık 
bir uyarıcıdır. 

Bunlar düşünmü-
yorlar mı ki, arka-
daşlarında cünun-
dan eser yok?! 
Kendisi açık suret-
te âkıbeti veren 
peygamberden 
başka bir şey de-
ğil. 

Düşünmüyor-
lar mı ki; ar-
kadaşlarında 
hiçbir delilik 
yoktur. O, an-
cak apaçık bir 
uyarıcıdır. 

Peki (çocukluğun-
dan beri tanıdıkları) 
(bu) arkadaşların-
da cinnetten eser 
olmadığı hiç mi 
akıllarına gelmiyor. 
Oysa, o sadece 
açıktan açığa uya-
ran biri. 

7. 
185 .. ل مِْ وا..أ و  ي ْنظ ر  =bakmadılar..mı?    

ل ك وتِِ..فِي م  =melekutuna    

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ا    ve..yerin=و  م      ve=و 

ل قِ      Allah’ın=اّلَل ِ    yarattığı=خ 

ش ْيءِ ..ِمنِْ =şeylere    ِْأ ن     ve=و 

    belki..de=ع س ىَِٰ

ي ك ونِ ..أ نِْ =olabileceğine    

بِ     muhakkak=ق دِِ     yaklaşmış=اْقت ر 

ْمِ  ل ه  ِِ    ecellerinin=أ ج      peki..hangi=ف بِأ ي 

ِديثِ      bundan..sonra=ب ْعد ه ِ    söze=ح 

ونِ ي ْؤِمن ِ =inanacaklar 

Göklerin ve yerin 
görkemli meka-
nizmasını, Al-
lah´ın yaşattığı 
her şeyi ve ecel-
lerinin gerçekten 
yaklaşmış olabi-
leceğini düşün-
müyorlar mı? 
Kur´an´dan son-
ra hangi söze 
inanacaklar? 

Bunlar göklerin 
melekûtuna, yerin 
melekûtuna, hâsılı 
Allah'ın yarattığı 
şeylerin hiçbirine 
bakmıyorlar mı? 
Sonra şuna, şu 
ecellerinin yaklaş-
mış olması ihtima-
line bir kere dönüp 
de bakmıyorlar 
mı? Artık buna 
iman etmedikten 
sonra acaba hangi 
söze inanırlar?! 

Onlar; göklerin 
melekutuna, 
Allah´ın yarat-
tığı herhangi 
bir şeye ve 
ecellerinin 
yaklaşmış ol-
ması ihtimali-
ne hiç bak-
mazlar mı? 
Bundan sonra 
artık hangi sö-
ze inanacak-
lar? 

Peki, (Allahın) gök-
lerdeki ve yerdeki 
mutlak egemenliği-
ni, yarattığı bütün o 
nesneleri hiç gözö-
nüne almıyorlar 
mı? Ve (sormuyor-
lar mı kendilerine) 
ya vakit erişip ecel-
leri gelmişse? Artık 
bundan sonra, 
başka hangi habe-
re inanacaklar? 

7. 
نِْ,, 186     saptırırsa=ي ْضِللِِ    kimi=م 

ِ    Allah=اّلَل ِ     artık,,olmaz=ف َل 

    yol,,gösteren=ه اِديِ 
    onun,,için=ل ه ِ 

ه مِْ ي ذ ر      ve,,bırakır,,onları=و 

ط ْغي انِِهمِْ,,يفِِ =azgınlıkları,,içinde    

ه ونِ   bocalayıp,,dururlar=ي ْعم 

Allah´ın saptırdı-
ğı kulu hiç kimse 
doğru yola ilet-
mez. O sapıkları, 
azgınlıklar içinde 
debelenmeye bı-
rakır. 

Kimi Allah saptırır-
sa onu yola getire-
cek olamaz. O 
böylelerini kendi 
azgınlıkları içinde 
serseri bırakır. 

Kimi, Allah 
saptırırsa; onu 
doğru yola gö-
türecek yok-
tur. O, bunları 
taşkınlıkları 
içinde serseri 
bir halde bıra-
kır. 

Allahın sapıklık 
içinde bıraktığı 
kimseler için yol 
gösterici yoktur. Al-
lah, onları körcesi-
ne sağa sola sen-
deleyip dururken o 
kurumlu azgınlıkla-
rı içinde bırakacak-
tır. 

7. 
187 ..     sana..soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ 

الَساع ةِِ..ع نِِ =saat(in)den    

    ne..zaman..diye=أ يَانِ 

اِ  ْرس اه      de..ki=ق لِْ    gelip..çatması=م 

ا ا    ancak=إِنَم  ه      onun..bilgisi=ِعْلم 

د ِِعنِْ =yanındadır     ِب ِي     Rabbimin=ر 

ا..لِ  ل ِيه  ي ج  =Onu..açığa..çıkaramaz    

ا ْقتِه      başkası=إِلَِ    tam..zamanında=ِلو 

    O..ağır..gelmiştir=ث ق ل تِْ    O’ndan..=ه و  ِ

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklere..de    

اْْل ْرِض ِ     yere..de=و 

Sana kıyamet 
anı hakkında so-
rarlar, ne zaman 
gelip çatacak di-
ye. De ki, «onun 
bilgisi rabbimin 
tekelindedir. 
Vakti gelince, 
onu gerçekleşti-
rip açığa çıkara-
cak olan O´dur.» 
Göklerin ve yerin 
ağırlığını kaldı-
ramayacağı bu 
olay başınıza 
ansızın gelecek-
tir. Sanki sen bu 
konuyu sürekli 
kurcalıyormuş-
sun gibi, sana 
onu soruyorlar. 
De ki; «onun bil-

Yâ Muhammed, 
sana "İstikrarı ne 
zaman?" diye kı-
yamet zamanını 
soruyorlar. Şöyle 
de: "Onun ilmi yal-
nız Rabbimde, 
vakti gelince mey-
dana getirecek an-
cak Kendisidir. 
Sorduğunuzun 
dehşeti göklere, 
yere ağır gelmek-
te. O sizin üzerini-
ze ansızın çöke-
cek, başka türlü 
değil." Yâ Mu-
hammed! Güya 
onu bilmeye müş-
tak imişsin gibi sa-
na soruyorlar, de 
ki: "Onun ilmi an-

Sana kıyame-
tin ne zaman 
gelip çataca-
ğını soruyor-
lar. De ki: 
Onun bilgisi, 
ancak Rabbı-
mın katında-
dır. Onun vak-
tini kendisin-
den başkası 
açıklayamaz. 
Onun ağırlığı-
nı gökler de, 
yer de kaldı-
ramaz. O, size 
ansızın gelir. 
Sen, onu bili-
yormuşsun gi-
bi sana soru-
yorlar. De ki: 
Onun bilgisi 

(Ey Peygamber), 
sana Son Saatten 
soracaklar, ne za-
man gelip çatacak? 
diye. De ki: Doğru-
su, buna dair ger-
çek bilgi ancak 
Rabbimin katında-
dır. Onun vaktini 
Ondan başka açı-
ğa vuracak kimse 
de yoktur. (O Saat) 
göklere ve yere bü-
tün ağırlığıyla çö-
kecek ve sizi mut-
laka umulmadık bir 
anda yakalayacak. 
Sana sanki bu 
(sırr)ın ısrarla pe-
şine düşmekle bel-
li-belirsiz içsel bir 
bilgi elde etmiş ol-
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ت أْتِيك مِْ..لِ  =O..size..gelecektir    َِإِل=ancak    

    ansızın=ب ْغت ةًِ 

    sana..soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ 

أ نَكِ      sanki..sen=ك 

ِفيِ  اِ     biliyormuşsun..gibi=ح  ْنه      onu=ع 

ا    de..ki=ق لِْ     muhakkak=إِنَم 

ا ه      yanındadır=ِعْند ِ    onun..bilgisi=ِعْلم 

ِكنَِ    Allah’ın=اّلَلِِ ل َٰ     çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

    insanların=النَاِسِ

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

gisi Allah´ın te-
kelindedir, fakat 
insanların çoğu 
bu gerçeği bil-
mezler.» 

cak Allah'ta, ama 
insanların çoğu 
bilmiyorlar " 

ancak Allah 
katındadır. 
Fakat insanla-
rın çoğu bil-
mezler. 

man mümkünmüş 
gibi soracaklar. De 
ki: Ona dair gerçek 
bilgi ancak Allah 
katındadır; ne var 
ki, insanların çoğu 
(bundan) habersiz-
dir. 

7. 
أ ْمِلكِ ,,لِ     de,,ki=ق لِْ,, 188 =ben,,sahip,,değilim    

    ne,,bir,,faydaya=ن ْفعًا    kendime=ِلن ْفِسي

لِ  ا,,و  رًّ ض  =ne,,de,,bir,,zarara    

ا    başka=إِلَِ ش اءِ ,,م  =dilediğinden    

ل وِْ    Allah’ın=اّلَل ِ      eğer=و 

أ ْعل مِ ,,ك ْنتِ  =bilseydim     ِاْلغ ْيب=gaybı    

ْست ْكث ْرتِ      elbette,,çok,,elde,,ederdim=ل 

ْيرِِ,,ِمنِ  اْلخ  =hayır,,(mal,,ve,,mülk)    

ا م  َسنِيِ ,,و  م  =bana,,dokunmamıştır    

أ ن ا,,إِنِْ    kötülük=السُّوء ِ  =ben    

    bir,,uyarıcı=ن ِذيرِ     sadece=إِلَِ

ب ِشيرِ      ve,,müjdeleyiciyim=و 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     bir,,kavim,,için=ِلق ْومِ 

De ki; ben ken-
dime, Allah´ın di-
lediğinden başka 
bir yarar ya da 
zarar dokundu-
racak güçte de-
ğilim. Eğer gö-
rünmeyeni, gay-
bı bilseydim, da-
ha çok iyilik elde 
ederdim. Ve ba-
şıma hiçbir kötü-
lük gelmezdi. 
Ben sadece 
müminler toplu-
muna seslenen 
bir uyarıcı ve 
müjdeciyim. 

Yâ Muhammed, 
onlara de ki: "Hak-
kımda Allah'ın di-
lediğinden başka 
nefsim için ne bir 
kazanç, ne bir zi-
yan benim elimde 
değil. Eğer gaybı 
önceden bilseydim 
hep hayırlı şeyler 
edinirdim, hiç ya-
nıma şer uğra-
mazdı. Ben iman 
eden kavme Al-
lah'ın hem azâbını 
haber verici, hem 
rahmetini müjdele-
yici bir kimseden 
başkası değilim." 

De ki: Ben, 
kendime Al-
lah´ın diledi-
ğinden başka 
ne fayda ve-
rebilirim, ne 
de zarar. Eğer 
ben, gaybı bi-
leydim; daha 
çok hayır 
yapmak ister-
dim. Ve bana, 
hiç bir fenalık 
da dokun-
mazdı. Ben, 
sadece iman 
eden bir kav-
me uyarıcı ve 
müjdeciyim. 

(Ey Peygamber) de 
ki: Allah dilemedik-
çe, kendime bir ya-
rar sağlamak ya da 
kendimden bir za-
rarı uzaklaştırmak 
benim elimde değil. 
Eğer insan kavra-
yışının ötesinde 
olanı bilseydim, 
muhakkak ki, bah-
tiyarlık adına ne 
varsa ondan payı-
ma daha çoğu dü-
şerdi ve kötülük as-
la yaklaşamazdı 
bana. (Ama) ben 
sadece bir uyarıcı-
yım ve inanan bir 
topluma iyi haber-
ler getiren müjdeci. 

7. 
189 .. الَِذي..ه وِ  =O’dur..ki    

ل ق ك مِْ ِ..ِمنِْ    sizi..yarattı=خ  ن ْفس  =nefisten    

اِحد ةِ  ع لِ     bir..tek=و  ج      var..eti=و 

ا ا    ondan=ِمْنه  ه  ْوج      eşini=ز 

    sükûn..bulsun..diye..(gönlü)=ِلي ْسك نِ 

اِ      onunla=إِل ْيه 

ت غ َشاه ا..ف ل َما =eşini..sarıp..örtünce    

ل تِْ م  مِْ    yüklendi..(eşi)=ح  ًَلِح  =bir..yük    

ِفيفًا َرتِْ    hafif=خ      gezdirdi=ف م 

    onu=بِِهِ 

أ ثْق ل تِْ..ف ل َما =(yükü)..ağırlaşınca    

ا     ikisi..beraber..dua..ettiler=د ع و 

ا    Allah’a=اّلَل ِ بَه م      Rableri=ر 

    bize..verirsen=آت ْيت ن ا    eğer=ل ئِنِْ

اِلًحا     iyi..güzel..(bir..çocuk)=ص 

    elbette..oluruz=ل ن ك ون نَِ

الَشاِكِرينِ ..ِمنِ  =şükredenlerden 

O ki, sizi bir tek 
kişiden türetti, o 
tek kişinin bera-
berliğinde huzu-
ra ereceği eşini 
de kendi özün-
den yarattı, eşini 
kucaklayıp sa-
rınca, hafif bir 
yük yüklendi. 
Onu bir süre ta-
şıdı, sonra yükü 
ağırlaşınca, eş-
ler birlikte «eğer 
bize sağlıklı bir 
çocuk verirsen, 
kesinlikle sana 
şükredenlerden 
oluruz» diye Al-
lah´a dua ettiler. 

O öyle bir Allah ki 
sizleri tek bir kişi-
den meydana çı-
kardı. Eşini de 
kendisinin ona 
ısınması için yine 
kendisinden vücu-
da getirdi. Vaktâ ki 
eşinin yanına gel-
di, beriki hafif bir 
yükün hâmili ola-
rak bir müddet o 
yükle düştü kalktı. 
Sonra ağırlaşınca 
"Eğer bize gürbüz 
bir çocuk verirsen 
yemin ederiz ki ih-
sanınla şükreden-
lerden oluruz" diye 
ikisi birden Allah'a 
yalvardılar. 

O´dur, sizi tek 
bir nefisten 
yaratan ve 
ondan da gön-
lünün ısınaca-
ğı eşini vare-
den. Eşini ör-
tüp bürüyün-
ce; o, hafif bir 
yük yüklendi 
ve onunla bir 
müddet gider 
gelirdi. Niha-
yet ağırlaşın-
ca; karı koca 
Rabbları olan 
Allah´a: Eğer 
bize salih bir 
çocuk verirsen 
andolsun ki 
şükredenler-
den oluruz, di-
ye dua ettiler. 

Sizi (hepinizi) bir 
tek candan yara-
tan, Ve (sevgiyle) 
kadına meyletsin 
diye ona kendi 
özünden eş var 
edip çıkaran Odur. 
Öyle ki, o eşini ku-
caklayınca, eşi (il-
kin) hafif bir yük 
yüklenir ve taşır o 
yükü. Sonra (ka-
dın) gün gelip (ço-
cuğun yüküyle) iyi-
ce ağırlaşınca, her 
ikisi birden Allaha, 
Rablerine yalvarır-
lar: Bize gerçekten 
kusursuz bir (ço-
cuk) bahşedersen, 
muhakkak ki sana 
şükreden kimse-
lerden olacağız! 

7. 
190 ,, اآت اه مِ ,,ف ل َما =fakat,,(Allah),,verince    

اِلًحا     iyi,,,güzel,,(bir,,çocuk)=ص 

ِ ع َل      O’na=ل ه ِ    başladılar=ج 

ك اءِ  ا    ortaklar,,koşmağa=ش ر      şeyde=فِيم 

اِ      kendilerine,,verdiği=آت اه م 

    Allah,,ise=اّلَل ِ    yücedir=ف ت ع ال ى

    şeylerden=ع َما

ونِ ي ْشِركِ  =onların,,ortak,,koştukları 

Fakat Allah onla-
ra sağlıklı bir ço-
cuk verince, 
kendilerine Allah 
tarafından veri-
len bu çocuk 
üzerinde Allah´a 
ortak koştular. 
Oysa Allah onla-
rın koştuğu or-
taklardan mü-
nezzehtir. 

Allah kendilerine 
gürbüz bir çocuk 
verdiği gibi tuttular 
O'na kendi vergisi 
üzerinde şerikler 
koşmağa başladı-
lar, ki bunların koş-
tukları şeriklerin 
hepsinden münez-
zehtir. 

Allah onlara 
salih bir çocuk 
verince; kendi-
lerine verdiği 
şey hakkında 
Allah´a ortak-
lar koştular. 
Allah, onların 
ortak koştukla-
rı şeyden mü-
nezzeh tir. 

Ama ne zaman ki 
O, kendilerine ku-
sursuz bir (çocuk) 
bahşeder, hemen 
tutup Onun bahşet-
tiği şeyin dünyaya 
gelmesinde Ondan 
başla güçlere de 
bir paye yakıştır-
maya kalkarlar! 
Oysa, Allah, uluhi-
yetinde Ona ortak 
koştukları her şey-
den, herkesten çok 
yücedir. 

7. 
191 ..     ?ortak..mı..koşuyorlar=أ ي ْشِرك ونِ 

ا ي ْخل قِ ..لِ ..م  =yaratmayan    

ْيئًا ه مِْ    hiçbir..şey=ش      kendileri=و 

 yaratılan..şeyleri=ي ْخل ق ونِ 

Hiçbir şey ya-
ratmayan, kendi-
leri birer yaratık 
olan varlıkları Al-
lah´a ortak ko-
şuyorlar? 

(191-192) Bir şey 
yaratmak kendile-
rinin şânından ol-
mamakla beraber 
kendileri yaratılmış 
olan, onlara yar-
dım edemedikleri 
gibi kendilerine de 
yardımı dokuna-
mayan bir yığın 
putları mı Allah'a 
şerik koşuyorlar? 

Kendileri-
yaratılmışken-
Bir şey yara-
tamayan şey-
leri mi ortak 
koşuyorlar? 

Peki, bunlar hiçbir 
şey yaratmayan, 
tersine kendileri 
yaratılmış bulunan 
varlıklara mı Allah-
la birlikte tanrılık 
yakıştırıyorlar? 

7. 
192 ,, لِ  ي ْست ِطيع ونِ ,,و  =güçleri,,yetmez    

مِْ     yardım,,etmeye=ن ْصًرا    onlara=ل ه 

مِْ,,لِ وِ  أ ْنف س ه  =ne,,de,,kendilerine    

ونِ   yardım,,edebilirler=ي ْنص ر 

Oysa bu düzme-
ce ortaklar, ne 
onlara yardım 
edebilirler, ne de 
kendilerine yar-
dım edebilirler. 

“        “         “ Halbuki bun-
lar; ne onlara 
yardım edebi-
lir, ne de ken-
dilerine bir 
yardımları 
olabilir. 

Ne onlara ne de 
kendi kendilerine 
bir yardımda bulu-
namayacak olan 
varlıklara mı? 

7. 
إِنِْ.. 193     şayet=و 

    onları..çağırsanız=ت ْدع وه مِْ

د ىَِٰ..إِل ى اْله  =doğru..yola    

ي تَبِع وك ْمِ ..لِ  =size..uymazlar    

اءِ  ل ْيكِ     birdir=س و  مِْع  =sizin..için    

وه مِْ     ha..onları..çağırmışsınız=أ د ع ْوت م 

اِمت ونِ ..أ ْنت مِْ    ha=أ مِْ ص  =susmuşsunuz 

Eğer onları doğ-
ru yola çağırır-
sanız size uy-
mazlar; onları 
çağırsanız da 
karşılarında sus-
kun dursanız da 
sizin için birdir. 

Eğer bunları size 
doğru yolu gös-
termeye çağırırsa-
nız sizi dinlemez-
ler. Evet, kendileri-
ni çağırdınız mı 
yahut susuyor mu-
sunuz hakkınızda 
ikisi de birdir. 

Onları doğru 
yola çağırsa-
nız da, size 
uymazlar. Ça-
ğırmanız da, 
susmanız da 
onlar için bir-
dir. 

Yol göstermeleri 
için yakarsanız si-
ze cevap verecek 
durumda olmayan 
varlıklara mı? On-
lara ister yakarın, 
ister karşılarında 
susun, sizin için 
fark eden bir şey 
olmaz. 

7. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 194

ت ْدع ونِ ,,الَِذينِ  =yalvardıklarınız,,da    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ْمِ     kullardır=ِعب اد ِ     sizler,,gibi=أ ْمث ال ك 

    çağırın,,onları,,da=ف اْدع وه مِْ

    size=ل ك مِْ    cevap,,versinler=ف ْلي ْست ِجيب وا

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ

اِدقِينِ   doğru=ص 

Allah´ın dışında-
ki yalvardıkları-
nız tıpkı sizin gi-
bi birer kul, birer 
yaratıkdırlar. 
Eğer onlara iliş-
kin düşünceniz 
doğru ise, çağı-
rın onları da, si-
ze karşılık ver-
sinler bakalım. 

Şu sizlerin Allah'ı 
bırakarak kendile-
rine taptıklarınız 
şüphe yok ki bütün 
sizin gibi kullardır. 
Eğer bunların ilâh 
oldukları davasın-
da haklı iseniz ça-
ğırın görelim de si-
ze icabet etsinler. 

Allah´tan baş-
ka taptıklarınız 
da sizin gibi 
kullardır. Eğer 
sadıklardan 
iseniz; haydi 
onları çağırın 
da size karşı-
lık versinler. 

Allahtan başka ça-
ğırıp, sığındığınız 
şeylerin hepsi, hiç 
şüphe yok ki tıpkı 
sizler gibi yaratıl-
mış varlıklardır: 
eğer doğru sözlü 
kimselerdenseniz, 
haydi onları çağırın 
da dualarınıza ica-
bet etsinler! 

7. 
مِْ.. 195 لِ     ?onların..var..mı=أ ل ه      ayakları=أ ْرج 

Onların yürüye-
cek ayakları mı 
var, tutacak elleri 

Acaba kendilerinin 
onunla yürüdükleri 
ayakları mı var? 

Onların ayak-
ları var mıdır 
ki onunla yü-

Yürüyecek ayakları 
mı var peki onla-
rın? Tutacak elleri 
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اِ ..ي ْمش ونِ  بِه  =yürüyecekleri    ِْأ م=yada    

مِْ     elleri=أ ْيدِ     ?var..mı=ل ه 

اِ ..ي ْبِطش ونِ  بِه  =tutacakları    ِْأ م=yoksa    

مِْ     gözleri=أ ْعي نِ     ?var..mı=ل ه 

ونِ  اِ ..ي ْبِصر  بِه  =görecekleri    ِْأ م=yahut    

مِْ     kulakları=آذ انِ     ?mı..var=ل ه 

ع ونِ  اِ ..ي ْسم  بِه  =işitecekleri    ِِق ل=de..ki    

    çağırın=اْدع وا

كِ  ك مِْش ر  اء  =ortak(koştuk)larınızı    

    bana..tuzak..kurun=ِكيد ونِِ    sonra=ث مَِ

ِ ونِِ..ف َل  ت ْنِظر  =haydi..hiç..göz..açtırmayın.

.bana 

mi var, görecek 
gözleri mi var, 
yoksa işitecek 
kulakları mı var? 
De ki, Allah´a 
koştuğunuz or-
takları çağırınız, 
sonra hiç göz 
açtırmaksızın 
bana karşı tuzak 
kurunuz. 

Yoksa onunla sal-
dırdıkları elleri mi 
var? Yoksa onunla 
gördükleri gözleri 
mi var? Yoksa 
onunla işittikleri ku-
lakları mı var? Yâ 
Muhammed, de ki: 
"Bütün Allah'a şe-
rik koştuklarınızı 
çağırın, sonra be-
nim için istediğiniz 
tuzağı kurun, hiç 
de bana göz aç-
tırmayın! 

rüsünler? Elle-
ri var mıdır ki 
onunla tutsun-
lar? Gözleri 
var mıdır ki 
onunla gör-
sünler? Kulak-
ları var mıdır 
ki onunla işit-
sinler? De ki: 
Çağırın ortak-
larınızı da, eli-
nizden gelirse, 
bana tuzak 
kurun ve göz 
açtırmayın. 

mi? Görecek göz-
leri, işitecek kulak-
ları mı var? De ki: 
Haydi, Allaha ortak 
olarak gördüğünüz 
bütün o varlıkları 
çağırın, bana karşı 
elinizden geleni ar-
dınıza koymayın ve 
böylece bana göz 
açtırmayın! 

7. 
ِلي ِيِ     muhakkak=إِنَِ,, 196     benim,,velim=و 

ن َزلِ ,,الَِذي    Allah’tır=اّلَل ِ =indiren    

ِكت اب ِ الِْ =Kitabı     ِه و     O=و 

لَى  iyileri=الَصاِلِحينِ     yönetir=ي ت و 

Benim dostum, 
koruyucum Ki-
tab´ı (Kur´an´ı) 
indiren Allah´tır. 
O iyileri dost 
edinir, koruması 
altında tutar. 

İşte beni koruyan 
(koruyacak), bana 
Kitab'ı gönderen 
Allah'tır ki O bütün 
salih kullarını ko-
rur.  

Muhakkak ki 
benim dos-
tum, kitabı in-
dirmiş olan Al-
lah´tır. Ve O, 
salihleri dost 
edinir. 

Doğrusu benim ko-
ruyucum bu kitabı 
indiren Allahtır; 
çünkü Odur dürüst 
olanların koruyu-
cusu. 

7. 
197 .. الَِذينِ  ت ْدع ونِ ..و  =yalvardıklarınız..ise    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

ي ْست ِطيع ونِ ..لِ  =güçleri..yetmez    

ك مِْ     size..yardım..etmeye=ن ْصر 

لِ  مِْ..و  أ ْنف س ه  =ne..de..kendilerine    

ونِ   yardım..edebilirler=ي ْنص ر 

O´nun dışındaki 
yalvardıklarınız 
ne size yardım 
edebilirler, ne de 
kendilerine yar-
dım edebilirler. 

Sizlerin O'nu bıra-
karak kendilerin-
den medet umduk-
larınız ise ne sizle-
re imdat edebilirler, 
ne de nefislerine 
yardımları doku-
nur. 

O´nu bırakıp 
taptıklarınız 
ise; size yar-
dım edeme-
dikleri gibi; 
kendilerine de 
yardım ede-
mezler. 

Beri yandan, Onun 
yerine sığınıp ça-
ğırdığınız bütün o 
varlıklar ne size 
yardım ulaştıracak 
güçtedirler ne de 
kendi kendilerine 
yardım edecek 
güçte; 

7. 
إِنِْ,, 198     onları,,çağırsanız=ت ْدع وه مِْ    eğer=و 

د ىَِٰ,,إِل ى اْله  =hidayete    

ع واِ ,,لِ  ي ْسم  =işitmezler    

اه مِْ ت ر      görürsün=و 

ونِ      sana=إِل ْيكِ     baktıklarını=ي ْنظ ر 

ه مِْ     oysa,,onlar=و 

ونِ ,,لِ  ي ْبِصر  =görmezler 

Eğer onları doğ-
ru yola çağırır-
sanız işitmezler, 
onları sana ba-
kar gibi görür-
sün, fakat gör-
mezler. 

Bunları doğru yolu 
göstermeye çağı-
rırsanız işitmezler. 
Sana bakıyorlar 
sanırsın, halbuki 
görmezler. 

Onları hidaye-
te çağırsanız; 
duymazlar bi-
le. Onları sana 
bakar görür-
sün; ama 
görmezler ki. 

onlara yol göster-
meleri için yalvar-
sanız, işitmezler; 
sana baktıklarını 
sanırsın, oysa 
görmezler. 

7. 
ذِِ.. 199 رِْ    affı=اْلع ْفوِ     al=خ  أْم      emret=و 

    iyiliği=بِاْلع ْرفِِ

أ ْعِرضِْ     aldırış..etme=و 

اِهِلينِ ..ع نِِ اْلج  =cahillere 

Affı, kolaylaştır-
mayı prensip 
edin, iyi olanı 
emret ve cahille-
re aldırış etme! 

Kolaylıkla verileni 
al, ([örfü] ihtiyar ile) 
iyiliği emret. Kendi-
lerini bilmezlerden 
başını çevir.  

Sen; affı tut, 
ma´rufu emret 
ve cahillerden 
yüz çevir. 

Sen, insan fıtratı-
nın kabule yatkın 
olduğu yolu tut; iyi 
olanı emret; bilgisiz 
kalmayı seçenleri 
kendi hallerine bı-
rak. 

7. 
إَِما,, 200     ne,,zaman=و 

غ نَكِ      seni,,dürtüklerse=ي ْنز 

الَشْيط انِِ,,ِمنِ  =şeytandan    

    sığın=ف اْست ِعذِْ    bir,,kötü,,düşünce=ن ْزغِ 

    çünkü,,O=إِنَه ِ    Allah’a=بِاّلَلِِ 

ِليمِ     işitendir=س ِميعِ   bilendir=ع 

Eğer şeytandan 
gelen bir dürt-
meye, bir kış-
kırtmaya uğra-
yacak olursan 
Allah´a sığın. 
Çünkü O, her 
şeyi işiten ve her 
şeyi bilendir. 

Şayet şeytandan 
gelme bir sâik seni 
fenalığa sevket-
mek isterse Allah'a 
sığın, şüphe yok ki 
O hem işitiyor, 
hem biliyor. 

Şeytan seni 
dürtecek olur-
sa; hemen Al-
lah´a sığın. 
Çünkü O; ger-
çekten Semi´ 
dir, Alim´dir. 

Ve eğer Şeytandan 
(güç alan) bir kış-
kırtı seni (gözü ka-
ra bir öfkeye) sü-
rükleyecek olursa 
(hemen) Allaha sı-
ğın ve bil ki O her 
şeyi işiten, her şeyi 
künhüyle bilendir. 

7. 
    şüphesiz=إِنَِ.. 201

اتَق ْوا..الَِذينِ  =(Allah’tan)..korkanlar    

    zaman=إِذ ا

مِْ َسه      kendilerine..dokunduğu=م 

    bir..vesvese=ط ائِفِ 

الَشْيط انِِ..ِمنِ  =şeytandan..gelen    

وا     ve..o..zaman=ف إِذ ا    düşünürler=ت ذ َكر 

ونِ ..ه مِْ ْبِصر  م  =(gerçeği)..görürler 

Allah´tan korkan-
lar şeytandan 
gelen bir dürt-
meye bir kış-
kırtmaya uğra-
dıklarında, Al-
lah´ın uyarılarını 
hatırlar ve he-
men gerçeği gö-
rürler. 

Allah'tan korkanlar 
şeytan tarafından 
kendilerine bir ha-
yal estiği gibi Al-
lah'ı anarlar da 
hemen basiretleri-
ne sahip kesilirler. 

Muhakkak ki 
takvaya eren-
ler; onlar şey-
tan tarafından 
bir vesveseye 
uğrayınca iyi-
ce düşünürler. 
Bir de bakar-
sın ki gördü-
rücüdürler. 

Allaha karşı sorum-
luluk bilincine sahip 
olan kimseler, içle-
rinde Şeytanın 
esinlediği karanlık 
bir kuruntu uyana-
cak olsa (Onu 
anıp) akıllarını baş-
larına toplarlar ve 
hemen (olup biteni) 
açık bir biçimde 
kavramaya başlar-
lar, 

7. 
مِْ,, 202 ان ه  إِْخو      kardeşleri,,ise=و 

مِْ دُّون ه      onları,,çekerler=ي م 

ِِ,,فِي اْلغ ي  =azgınlığa    َِث م=sonra    

ونِ ,,لِ  ي ْقِصر  =hiç,,yakalarını,,bırakmazla

r 

Şeytanın kardeş-
leri, dostları az-
gınlıkta şeytan-
lara yardakçılık 
ederler, sonra da 
ellerinden geleni 
yapmaya devam 
ederler. 

Şeytanlara kardeş 
olanlara gelince 
şeytanlar bunların 
dalâline yardım 
ederler, hiç de ya-
kalarını bırakmaz-
lar. 

Kardeşleri ise 
onları azgınlı-
ğa sürüklerler. 
Sonra da bı-
rakmazlar. 

kendi (inançsız) 
kardeşleri onları 
sapıklığa sürükle-
mek isteseler bile. 
Sonra (doğru olan 
neyse, onu yap-
maktan) geri kal-
mazlar. 

7. 
إِذ ا.. 203     zaman=و 

ت أْتِِهمِْ..ل مِْ =onlara..getirmediğin    

ال واق ِ    bir..ayet=بِآي ةِ  =derler    

اِ ..ل ْولِ  اْجت ب ْيت ه  =bunu..da..derleseydin..ya    

ا    de..ki=ق لِْ     ben..ancak=إِنَم 

    uyuyorum=أ تَبِعِ 

ا ىَِٰ..م  ي وح  =vahyolunana    َِإِل ي=bana    

ب ِيِ ..ِمنِْ ر  =Rabbimden    

ذ ا ائِرِ     bu..(Kur’an)=ه َٰ     basiretlerdir=ب ص 

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden..gelen    

ه دًى     ve..yol..gösterici=و 

ة ِ ْحم  ر      ve..rahmettir=و 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ 

Sen onlara bir 
ayet sunmadığın 
zaman «kendin 
bir ayet uydur-
saydın ya» der-
ler. De ki; «Ben 
ancak Rabbim 
tarafından bana 
indirilen vahye 
uyuyorum. Bu 
Kur´an´daki 
ayetler müminler 
topluluğu için 
uyarıcı kanıtlar, 
doğru yol kılavu-
zu ve rahmettir.» 

Yâ Muhammed, 
sen onlara bir âyet 
getirmediğin za-
man, "Kendinden 
uydursaydın" di-
yorlar. (Sen onlara 
diledikleri mucizeyi 
göstermeyince "Al-
lah'tan isteseydin 
â!" diyorlar). Sen 
de ki: "Rabbimden 
bana her ne vah-
yedilirse ben an-
cak ona ittiba ede-
rim. Bu Kur'an, 
Rabbinizden gel-
miş açık hüccet-
lerdir, hidayettir, 
rahmettir."  

Onlara bir 
ayet getimedi-
ğin zaman, 
derler ki: Sen, 
bir tane yap-
saydın ya? De 
ki: Ben, ancak 
Rabbımdan 
bana vahyolu-
nana uyarım. 
Bu, Rabbı-
mızdan gözleri 
açacak delil-
lerdir. İman 
eden bir kavim 
için hidayet ve 
rahmettir. 

Ve sen (ey Pey-
gamber,) bir muci-
ze getirmediğin 
zaman, bazıları: 
Onu (Allahtan) elde 
etmeye çalışsan 
ya! derler. De ki: 
Ben sadece Rab-
bim tarafından ba-
na vahyolunan her 
neyse, ona uyarım: 
bu (vahiy), inan-
mak isteyen bir 
toplum için Rabbi-
nizin katından bah-
şedilmiş bir kavra-
ma yöntemi, bir yol 
gösterici ve bir 
rahmettir. 

7. 
إِذ ا,, 204     okunduğu=ق ِرئِ     zaman=و 

    dinleyin=ف اْست ِمع وا    Kur’an=اْلق ْرآنِ 

أ ْنِصت وا    onu=ل ه ِ     ve,,susun=و 

    umulur,,ki,,size=ل ع لَك مِْ

ونِ  م   merhamet,,olunur=ت ْرح 

Kur´an okundu-
ğu zaman onu 
dikkatle ve ses-
sizce dinleyiniz 
ki, size rahmet 
edilsin. 

Kur'an okunduğu 
zaman dinleyin, 
sesinizi de kesin ki 
Allah'ın rahmetine 
erebilesiniz. 

Kur´an okun-
duğu zaman; 
ona derhal ku-
lak verin ve 
susun ki, mer-
hamet oluna-
sınız. 

Bunun içindir ki, 
Kuran okunduğu 
zaman ona kulak 
verin, sesinizi kesip 
dinleyin onu, ki (Al-
lahın) esirgemesiy-
le kuşatılasınız! 

7. 
اْذك رِْ.. 205 بَكِ     an=و      Rabbini=ر 

ن ْفِسكِ ..فِي =içinden    

ًعا رُّ     yalvararak=ت ض 

ِخيف ةًِ د ونِ     ve..korkarak=و      olmayan=و 

Rabbinin adını 
yalvararak kor-
karak ve yüksek 
olmayan bir ses-
le sabah akşam 
an ve gafillerden 
olma. 

Rabbini hem yal-
vararak, hem kor-
karak, gerek için-
den, gerek yüksek 
sesle olmamak 
üzere açıktan an, 
sakın O'nu unutan 

Rabbına; için-
den yalvara-
rak ve korka-
rak, yüksek 
olmayan bir 
sesle sabah 
akşam zikret. 

Ve sen, (ey Pey-
gamber), gönül al-
çaltarak, korku ve 
duyarlık içinde, se-
sini yükseltmeden 
sabah akşam Rab-
bini an ve sakın 
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ْهرِِ اْلق ْولِِ..ِمنِ     yüksek=اْلج  =bir..sesle    

الِِ    sabah=بِاْلغ د و ِِ اْْلص      akşam=و 

لِ  ت ك نِْ..و  =olma    

اْلغ افِِلينِ ..ِمنِ  =gafillerden 

gafillerden olma! Ve gafillerden 
olma. 

umursamaz kimse-
lerden olma. 

7. 
206 ,, ِعْند ِ,,الَِذينِ ,,إِنَِ =yanında,,olanlar    

ب ِكِ      Rabbinin=ر 

ونِ ,,لِ  ي ْست ْكبِر  =büyüklenmezler    

ِعب اد تِهِِ,,ع نِْ =O’na,,kulluktan    

ون ه ِ ب ِح  ي س      O’nu,,tesbih,,ederler=و 

ل ه ِ     ve,,O’na=و 

د ونِ   secde,,ederler=ي ْسج 

Rabbinin yanın-
dakiler, burun 
kıvırıp O´na kul-
luk etmekten ge-
ri durmazlar, 
O´nu noksanlık-
lardan tenzih 
ederler ve O´na 
secde ederler. 

Rabbinin yanında 
olanlar O'na kul-
luktan çekinmez-
ler, O'nu tenzih 
ederler ve secdeye 
ancak O'nun için 
varırlar. 

Muhakkak ki 
Rabbının ka-
tındakiler, 
O´na kulluk 
etmekten asla 
büyüklenmez-
ler. O´na tes-
bih ederler ve 
O´na secde 
ederler. 

Bil ki, Rabbine ya-
kın olanlar Ona 
kulluk yapmaktan 
asla kibre kapıl-
mazlar; ve Onun 
sınırsız yüceliğini 
övgüyle anar ve 
(yalnızca) Onun 
önünde yere kapa-
nırlar. 

8. 
1 ..     sana..sorarlar=ي ْسأ ل ون كِ 

اْْل ْنف اِلِ ..ع نِِ =ganimetlerden    ِِق ل=de..ki    

ِِ    ganimetler=اْْل ْنف الِ      Allah’ın=ّلِلَ

الَرس وِلِ      ve..Elçi(si)nindir=و 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا

وا أ ْصِلح      düzeltin=و 

ب ْينِك ْمِ ..ذ اتِ  =aranızı    

أ ِطيع وا     Allah’a=اّلَل ِ    itaat..edin=و 

س ول ه ِ ر      eğer=إِنِْ    ve..Elçisine=و 

    siz..(gerçekten)..iseniz=ك ْنت مِْ

ْؤِمنِينِ   inananlar=م 

Sana savaş ga-
nimetlerinin bö-
lüşümü hakkın-
da soru sorarlar. 
De ki; ganimetler 
hakkında hüküm 
verme yetkisi Al-
lah´a ve Pey-
gamber´e aittir. 
Buna göre eğer 
mümin iseniz, 
Allah´dan korku-
nuz, ilişkilerinizi 
düzeltiniz, Al-
lah´a ve Pey-
gamber´e itaat 
ediniz. 

Yâ Muhammed, 
sana ganimetleri 
soruyorlar. De ki: 
"Ganimetler Allah 
ile Peygamberin-
dir. Onun için sizler 
gerçekten iman 
etmişseniz Al-
lah'tan korkun da, 
birbirinizle aranızı 
düzeltin. Allah'ın 
emrini, Peygambe-
rinin sözünü dinle-
yin." 

Sana ganimet-
lerden sorar-
lar. De ki: Ga-
nimetler; Al-
lah´ın ve Ra-
sulünündür. 
Şu halde eğer 
mü´minler ise-
niz Allah´tan 
korkun, aranı-
zı düzeltin, Al-
lah´a ve pey-
gamberlerine 
itaat edin. 

Sana ganimetler 
hakkında soracak-
lar. De ki: Bütün 
ganimetler Allaha 
ve Onun Elçisine 
aittir Öyleyse, Al-
lahtan yana bilinç 
ve duyarlık içinde 
olun; aranızda kar-
deşlik bağlarınızı 
canlı tutun;Allaha 
ve Onun Elçisine 
karşı duyarlık gös-
terin, eğer (gerçek-
ten) inanan kimse-
lerseniz! 

8. 
2 ,, ا ْؤِمن ونِ ,,إِنَم  اْلم  =Müminler    

    zaman=إِذ ا    o,,kimselerdir,,ki=الَِذينِ 

    Allah=اّلَل ِ    anıldığı=ذ ِكرِ 

ِجل تِْ مِْ    ürperir=و      yürekleri=ق ل وب ه 

إِذ ا     okunduğu=ت ِلي تِْ    zaman=و 

ل ْيِهمِْ     kendilerine=ع 

مِْ    O’nun,,ayetleri=آي ات ه ِ اد تْه      artırır=ز 

انًا     imanlarını=إِيم 

ع ل ىَِٰ ب ِِهمِْ,,و  ر  =ve,,Rablerine    

َكل ونِ   tevekkül,,ederler=ي ت و 

Müminler ancak 
öyle kimselerdir 
ki, Allah anıldı-
ğında kalpleri 
ürperir, yanların-
da Allah´ın ayet-
leri okunduğu 
zaman bu ayet-
ler imanlarını art-
tırır, pekiştirir ve 
sadece Rabble-
rine dayanırlar. 

Gerçekten imana 
gelenler ancak o 
kimselerdir ki Allah 
anıldığı zaman yü-
rekleri titrer, âyet-
leri kendilerine 
okununca imanları 
artar. Sonra yalnız 
Rabbü'l-âlemîn'e 
tevekkül ederler. 

Mü´minler, 
ancak onlardır 
ki; Allah anıl-
dığı zaman 
kalbleri ürpe-
rir, Allah´ ın 
ayetleri kendi-
lerine okun-
duğu zaman 
imanları artar 
ve Rabblarına 
tevekkül eder-
ler. 

İnananlar ancak o 
kimselerdir ki, her 
ne zaman Allahtan 
söz edilse kalpleri 
korkuyla titrer; ve 
kendilerine her ne 
zaman Onun ayet-
leri ulaştırılsa 
inançları güçlenir; 
ve Rablerine güven 
beslerler. 

8. 
3 .. ونِ ..الَِذينِ  ي ِقيم  =kılarlar    

ة ِ     namazlarını=الَصَل 

ِمَما ْقن اه مِْ..و  ز  ر  =ve..verdiğimiz..rızıktan    

 harcarlar..(Allah..için)=ي ْنِفق ونِ 

Onlar namazı kı-
larlar ve kendile-
rine bağışladı-
ğımız rızıklardan 
başkalarına da 
verirler. 

O kimseler ki na-
maz kılarlar, kendi-
lerine verdiğimiz 
rızıklardan muhtaç 
olanlara dağıtırlar. 

Onlar ki; na-
mazı dosdoğ-
ru kılarlar ve 
kendilerine rı-
zık olarak ver-
diğimizden de 
infak ederler. 

Onlar ki, namazla-
rında devamlı ve 
kararlıdırlar; kendi-
lerine rızık olarak 
bahşettiğimiz şey-
lerden başkalarının 
yararına harcarlar: 

8. 
4 ,, ئِِ كِ أ ول َٰ =işte     ِه م=onlardır    

ْؤِمن ونِ  قًّاِ     müminler=اْلم      gerçek=ح 

مِْ اتِ     onlara,,vardır=ل ه  ج      dereceler=د ر 

ب ِِهمِْ    katında=ِعْند ِ     Rablerinin=ر 

ة ِ ْغِفر  م      bağışlanma=و 

ِرْزقِ   tükenmez=ك ِريمِ     ve,,rızık=و 

İşte gerçek 
mü´minler bun-
lardır. Onları 
Rabbleri katında 
yüksek derece-
ler, bağışlanma 
ve göz kamaştı-
rıcı rızık bekle-
mektedir. 

İşte bunlar hakkıy-
la mü'min olanlar-
dır. Rabbü'l-
âlemîn'in yanında 
bunlara yüksek de-
receler var, gufran 
var, naîm-i cennet 
var. 

İşte onlar; 
inanmışların 
kendileridir. 
Onlara 
Rabb´larının 
katından de-
receler, mağfi-
ret ve cömert-
çe verilmiş rı-
zıklar vardır. 

İşte böyleleridir, 
gerçekten inanmış 
olanlar! Rablerinin 
katında büyük 
onur, bağışlanma 
ve çok değerli bir 
rızık olacaktır onla-
rın payı. 

8. 
ا.. 5     nitekim=ك م 

كِ  ج      seni..çıkardığı..zaman=أ ْخر 

بُّكِ  ب ْيتِكِ ..ِمنِْ    Rabbin=ر  =evinden    

ق ِِ إِنَِ    hak..uğruna=بِاْلح      gerçekten..de=و 

    birtakımı=ف ِريقًا

ْؤِمنِينِ ..ِمنِ  اْلم  =müminlerden    

 bundan..hoşlanmıyordu=ل ك اِره ونِ 

(Ganimetlerin 
bölüşümü sıra-
sında karşılaştı-
ğın bu hoşnut-
suzluk) tıpkı 
mü´minlerin bir 
kesimi istemedi-
ği halde Rabbi-
nin seni hak uğ-
runa savaşmak 
için evinden çı-
karmasına ben-
zer. 

Hani bu da onun 
gibi ki, Rabbin hak 
olan bir hareket 
olmak üzere seni 
evinden çıkarmıştı. 
Mü’minlerden bir 
fırka ise hiç bunu 
hoş görmüyorlardı. 

Nitekim Rab-
bın; seni evin-
den hak uğru-
na çıkarmıştı. 
Halbuki 
mü´minlerden 
bir zümre 
bundan hoş-
lanmamışlar-
dı. 

Sanki Rabbin seni, 
inananlardan bazı-
ları buna karşı ol-
dukları halde, hak 
yolunda (savaşmak 
üzere) evinden çı-
karmış gibi, 

8. 
6 ,, اِدل ون كِ      seninle,,tartışıyorlardı=ي ج 

ق ِِ,,فِي اْلح  =hakka,,dair    ِ ب ْعد=sonra    

ا ت ب يَنِ ,,م  =ortaya,,çıktıktan    ا أ نَم      gibi=ك 

    sürülüyorlarmış=ي س اق ونِ 

ْوتِِ,,إِل ى اْلم  =ölüme    

ه مِْ ونِ ,,و  ي ْنظ ر  =gözleri,,göre,,göre 

Onlar sanki göz 
göre göre ölüme 
sürülüyorlarmış 
gibi, gerçek or-
taya çıktıktan 
sonra seninle 
tartışıyorlar. 

Hak kendilerine 
âşikâr olmuşken -
güya göre göre 
ölüme sürükleni-
yorlarmış gibi- se-
ninle münakaşa 
ediyorlardı. 

Hak, apaçık 
meydana çık-
tıktan sonra 
bile, sanki göz 
göre göre 
ölüme sürük-
leniyorlarmış 
gibi seninle 
mücadele edi-
yorlardı. 

(bu yüzden,) hem 
de hak ortaya çık-
tıktan sonra, senin-
le neredeyse tartı-
şacaklardı; sanki 
ölüme doğru sürük-
lenmişler de onu 
kendi gözleriyle 
görmüşler gibi. 

8. 
إِذِْ.. 7     o..zaman=و 

    Allah=اّلَل ِ    size..vadediyordu=ي ِعد ك مِ 

    birinin=إِْحد ى

    iki..topluluktan=الَطائِف ت ْينِِ

ا     sizin..olduğunu=ل ك مِْ    muhakkak=أ نَه 

دُّونِ  ت و      siz..de..istiyordunuz=و 

    gerçekten=أ نَِ

ْيرِ  الَشْوك ةِِ..ذ اتِِ..غ  =kuvvetsiz..olanın    

    sizin=ل ك مِْ    olmasını=ت ك ونِ 

ي ِريد ِ     Allah=اّلَل ِ    oysa..istiyordu=و 

ي ِحقَِ..أ نِْ =gerçekleştirmek    

قَِ اتِهِِ    hakkı=اْلح      sözleriyle=بِك ِلم 

ي ْقط عِ      ardını=د ابِرِ     ve..kesmek=و 

 kâfirlerin=اْلك افِِرينِ 

Allah, iki gruptan 
birinin hakkın-
dan geleceğinizi 
vadettiği zaman, 
siz güçsüz olan 
grubun size 
düşmesini iste-
diniz. Oysa Allah 
sözleri aracılığı 
ile gerçeği yü-
celtmeyi ve kâfir-
lerin kökünü ka-
zımayı, soylarını 
kurutmayı isti-
yordu. 

Hani Allah size iki 
kafileden birinin 
elinize düşeceğini 
va'd buyurmakta 
idi, siz de hangisi 
kuvvetli değilse 
elinize onun düş-
mesini istiyordu-
nuz. Allah ise in-
dirdiği âyâtı ile 
hakka yerini bul-
durmayı, kâfirlerin 
de arkasını almayı 
diliyordu. 

Hani Allah; iki 
taifeden birini 
size vaadedi-
yordu. Siz ise, 
kuvvetli bu-
lunmayanın 
sizin olmasını 
arzu ediyor-
dunuz. Allah 
ta istiyordu ki; 
sözleriyle 
hakkı gerçek-
leştirsin ve ka-
firlerin kökünü 
kessin. 

İmdi, (hatırlayın) 
Allah, (bu) iki 
(düşman) toplulu-
ğundan birinin sizin 
elinize düşeceği 
konusunda size 
söz vermişti; siz-
lerse güçsüz olanın 
elinize düşmesini 
arzu ediyordunuz; 
oysa Allahın mura-
dı, sözleriyle tam 
bir uyum içinde, 
hakkın hak oldu-
ğunu göstermek ve 
hakkı inkar edenle-
rin son kalıntılarını 
da silip atmak yö-
nündeydi. 

8. 
    ta,,ki,,gerçekleştirsin=ِلي ِحقَِ,, 8

قَِ     hakkı=اْلح 

ي ْبِطلِ      ortadan,,kaldırsın=و 

    batılı,,da=اْلب اِطلِ 

Amaç, mücrimle-
rin hoşuna git-
mese de gerçeği 
yüceltmek ve ba-
tılı ortadan kal-
dırmaktı. 

Hakka yerini bul-
durmak, bâtılın da 
kolunu kanadını 
kırmak için bunu 
takdir buyurdu. 
Varsınlar mücrim-
ler istemesinler. 

Ta ki suçlular 
istemese de, 
hakkı gerçek-
leştirsin ve ba-
tılı iptal etsin. 

Böylece O, hakkın 
(her zaman) hak 
olduğunu batılın da 
batıl olduğunu gös-
terecekti; bu güna-
ha gömülüp gitmiş 
olanların hoşuna 
gitmese de. 
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ل وِْ ك ِره ِ,,و  =istemese,,de    

ونِ  ْجِرم   suçlular=اْلم 

8. 
    hani=إِذِْ.. 9

    siz..yardım..istiyordunuz=ت ْست ِغيث ونِ 

بَك مِْ     Rabbinizden=ر 

ابِ      size=ل ك مِْ    karşılık..vermişti=ف اْست ج 

    şüphesiz..ben=أ ن ِي

ِمدُّك مِْ     size..yardım..edeceğim=م 

ئِك ةِِ..ِمنِ     bin=بِأ ْلفِ  َل  اْلم  =melek..ile    

ْرِدفِينِ   birbiri..ardınca=م 

Hani siz Rabbi-
nizden yardım 
istediğinizde Al-
lah bu çağrınıza 
´Ben size ardar-
da gelecek bin 
kişilik bir melek 
ordusu ile yar-
dım edeceğim´ 
diye cevap verdi. 

Hani Rabbinizden 
istimdad ediyordu-
nuz da “İşte imda-
dınıza birbiri arka-
sından giden bin 
melek gönderdim" 
diye size icabet 
kılmıştı. 

Hani siz, Rab-
bınızdan im-
dad istiyordu-
nuz da: Birbiri 
ardında bin 
melekle size 
imdad ederim, 
diyerek duanı-
za icabet et-
mişti. 

Hani, yardım için 
Rabbinize yakını-
yordunuz; ve O da 
bunun üzerine size 
şöyle cevap ver-
mişti: Size birbiri 
ardından inen bin 
melekle yardım 
edeceğim! 

8. 
10 ,, ا م  ع ل ه ِ,,و  ج  =bunu,,yapmıştı    ِ اّلَل=Allah    

ىَِٰ    ancak=إِلَِ     müjde,,olsun=ب ْشر 

ئِنَِ ِلت ْطم      ve,,yatışsın,,diye=و 

ْمِ     bununla=بِهِِ     kalbiniz=ق ل وب ك 

ا م  النَْصرِ ,,و  =yardım    َِإِل=yalnız    

ِعْندِِ,,ِمنِْ =katındandır     ِِاّلَل=Allah    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

    daima,,üstün=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Allah sadece 
müjde olsun ve 
kalpleriniz güven 
bulsun diye size 
bu yardımı yaptı. 
Zaten yardım, 
zafer doğrudan 
doğruya Allah 
katındandır. Hiç 
kuşkusuz Allah 
üstün iradeli ve 
hikmet sahibidir. 

Hem Allah onu sırf 
zafer müjdesi ol-
sun, kalplerinize 
onunla itminan 
gelsin diye kılmıştı. 
Nusret ancak Allah 
tarafından olur. Al-
lah'ın azîz oldu-
ğunda, hakîm ol-
duğunda şüphe 
yok. 

Allah; bunu si-
ze sırf bir 
müjde olsun 
ve kalblerinizi 
yatışsın diye 
yapmıştır. 
Yardım; ancak 
Allah katın-
dandır. Mu-
hakkak ki Al-
lah; Aziz´dir, 
Hakim´ dir. 

Ve Allah bunu yal-
nızca müjde olsun 
diye ve Allahtan 
başka kimsenin ka-
tından yardım 
umulmayacağına 
göre bununla kalp-
leriniz huzur, itmi-
nan bulsun diye 
böyle takdir etti, 
gerçekten de, Al-
lah, hikmetle edip 
eyleyen en yüce ik-
tidar sahibidir. 

8. 
يك مِ     O..zaman=إِذِْ.. 11     sizi..bürüyordu=ي غ ش ِ

    hafif..bir..uyku=النُّع اسِ 

ن ةًِ     bir..güven..olmak..üzere=أ م 

    O’ndan..(Allah’tan)=ِمْنه ِ

لِ  ي ن ز ِ ل ْيك مِْ    indiriyordu=و      üzerinize=ع 

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten    ًِاء     bir..su=م 

ك مِْ ر      sizi..temizlemek..için=ِلي ط ه ِ

هِِبِِ =onunla     ِي ْذِهب     ve..gidermek..için=و 

    pisliğini=ِرْجزِ     sizden=ع ْنك مِْ

    şeytanın=الَشْيط انِِ

ِلي ْربِطِ      ve..(birbirine)..bağlamak..için=و 

ق ل وبِك مِْ..ع ل ىَِٰ =kalblerinizi    

ي ث ب ِتِ      onunla=بِهِِ    ve..pekiştirmek..için=و 

مِ اْْل ْقد ا =ayakları(nızı) 

Hani Allah, kor-
kunuzu gider-
mek için sizi hafif 
bir uykuya dal-
dırmıştı. Ayrıca 
sizi temizlemek, 
şeytanın vesve-
sesinden arın-
dırmak, kalpleri-
nizi pekiştirip 
kaynaştırmak ve 
ayaklarınızın ye-
re sağlam bas-
masını sağlamak 
için size gökten 
su indirdi. 

Hani kendisinden 
gelen bir huzura 
dalmanız için (Hani 
kendisinden gelen 
bir huzur olmak 
üzere) sizi uyku al-
tında bırakıyordu 
(sizi uykuya bastı-
rıyordu). Sonra da 
bedeninizi onunla 
pâk kılmak, üstü-
nüzden şeytanın 
murdarlığını gi-
dermek, yürekleri-
nize kuvvet ver-
mek ve ayaklarını-
zı onunla yerinde 
muhkem bulun-
durmak için gökten 
üzerinize yağmur 
indiriyordu.  

Hani O, size 
kendi katından 
bir emniyet 
olmak üzere 
sizi hafif bir 
uykuya daldı-
rıyordu. Sizi 
tertemiz yap-
mak, sizden 
şeytanın pisli-
ğini gidermek, 
kalblerinizi 
pekiştirmek ve 
ayaklarınıza 
sebat vermek 
için gökten üs-
tünüze bir su 
indiriyordu. 

(Hatırlayın nasıl 
olmuştu) hani, ka-
tından bir güvence 
olarak, sizi bir iç 
huzurunun kuşat-
masını sağlamış ve 
gökten üzerinize su 
indirmişti ki onunla 
sizi arındırsın, Şey-
tanın kirli vesvese-
lerinden kurtarsın; 
kalplerinizi güçlen-
dirip adımlarınızı 
sağlamlaştırsın. 

8. 
    vahyediyordu=ي وِحي    hani=إِذِْ,, 12

بُّكِ      Rabbin=ر 

ئِك ةِِ,,إِل ى َل  اْلم  =meleklere    

    şüphesiz,,ben=أ ن ِي

ع ك مِْ     sizinle,,beraberim=م 

ت واف ث ب ِِ =siz,,pekiştirin    

ن واِ ,,الَِذينِ  آم  =inananları    

أ ْلِقي     ben,,salacağım=س 

ق ل وبِِ,,فِي =yüreklerine    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

ْعبِ      vurun=ف اْضِرب وا    korku=الرُّ

    boyunların(ın)=اْْل ْعن اقِِ    üstüne=ف ْوقِ 

اْضِرب وا مِْ    vurun=و      onların=ِمْنه 

 parmağına=ب ن انِ     her=ك لَِ

Hani Rabbin me-
leklere «Ben si-
zinle beraberim, 
mü´minleri yü-
reklendirin, ben 
kafirlerin kalple-
rine korku sala-
cağım, vurun 
boyunlarını, indi-
rin darbelerinizi 
parmaklarına» 
diye vahyetti. 

Hani Rabbin me-
leklere şunu vah-
yediyordu: "Ben 
sizinle beraberim, 
sebat etmeleri için 
mü'minleri teyid 
edin, deyin ki ben 
kâfirlerin yürekleri-
ne korku verece-
ğim, siz de kılıcı 
boyunlarının üstü-
ne çalın, parmakla-
rının üstüne çalın." 

Hani Rabbın, 
meleklere: 
Ben sizinle-
yim, haydi 
iman edenlere 
sebat verin, 
diye vahyet-
mişti. Ben, 
küfretmiş 
olanların kalb-
lerine korku 
salacağım. Ar-
tık siz de vu-
run boyunları-
nın üstüne, 
vurun tüm 
parmaklarına. 

Hani, Rabbin (ina-
nanlara ulaştırıl-
mak üzere) melek-
lere: Mutlaka sizin-
le beraberim! (me-
sajını) vahyetmiş-
ti.(Ve meleklere): 
İmana erenleri 
(benim şu sözle-
rimle) yüreklendi-
rin: 'Hakkı inkara 
kalkanların kalple-
rine korku salaca-
ğım; öyleyse (ey 
inananlar) onların 
boyunlarını vurun, 
parmaklarını kırın! 

8. 
13 .. ِلكِ      böyle..(olacak)=ذ َٰ

ه مِْبِأ نَِ =çünkü..onlar    

    Allah’a=اّلَل ِ    karşı..geldiler=ش اقُّوا

س ول ه ِ  ر  نِْ    ve..Elçisine=و  م      kim=و 

    Allah’a=اّلَل ِ    karşı..gelirse=ي ش اقِقِِ

س ول ه ِ ر      ve..Elçisine=و 

    Allah’ın=اّلَل ِ    muhakkak..ki=ف إِنَِ

ِعق ابِِالِْ    çetin..olur=ش ِديد ِ =cezası 

Şundan dolayı 
ki, onlar Allah´a 
ve Peygamber´e 
karşı çıktılar. 
Kim Allah´a ve 
Peygamber´e 
karşı çıkarsa bil-
sin ki, Allah´ın 
azabı ağırdır. 

İşte bu, kendileri-
nin Allah ile Pey-
gamberine karşı 
gelmelerinden olu-
yor. Kim Allah ile 
Peygamberine 
karşı gelirse iyi bil-
sin ki Allah'ın ikâbı 
şiddetlidir. 

Bunun sebebi: 
Allah´a ve 
peygamberle-
rine karşı 
koymalarıdır. 
Her kim ki, Al-
lah´a ve pey-
gamberlerine 
karşı koyarsa; 
muhakkak Al-
lah cezası çe-
tin olandır. 

Onların kendilerini 
Allahtan ve Onun 
Elçisinden kopar-
mış olmaları yü-
zündendir bu; ve 
kim ki kendisini Al-
lahtan ve Onun El-
çisinden koparırsa, 
bilsin ki Allah aza-
bında çok zorludur. 

8. 
ِلك مِْ,, 14     işte,,siz=ذ َٰ

    şimdi,,tadın,,onu=ف ذ وق وه ِ

أ نَِ     ve,,şüphesiz=و 

    kâfirler,,için,,vardır=ِلْلك افِِرينِ 

 ateş=النَارِِ    azabı=ع ذ ابِ 

İşte size Allah´ın 
azabı, tadınız 
onu. Ayrıca kâfir-
ler için cehen-
nem azabı da 
vardır. 

İşte bu size azap, 
tadın da görün! 
Kâfirlerin başına 
gelecek cehennem 
azâbı da başka. 

İşte bunu ta-
dın. Muhakkak 
ki kafirlere bir 
de ateş azabı 
vardır. 

Bu (sizin için, ey 
Allahın düşmanla-
rı)! Haydi, öyleyse 
tadın onu; ve (bilin 
ki) hakkı inkar 
edenleri ateşli bir 
azap beklemekte-
dir! 

8. 
15 .. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ل ِقيت مِ ..إِذ ا =karşılaşırsanız    

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerle    

ْحفًا     toplu..halde=ز 

ِ لُّوه مِ ..ف َل  ت و  =onlara..döndürmeyin    

 arkalar(ınız)ı=اْْل ْدب ارِ 

Ey mü´minler, 
kâfirlerin üzerini-
ze doğru ilerle-
yen ordusu ile 
karşılaştığınız 
zaman sakın on-
lara arkanızı 
dönmeyiniz. 

Ey iman edenler! 
Küfr içinde olanla-
ra ordu hâlinde 
karşı gelirseniz on-
lara arkanızı dön-
meyin. 

Ey iman eden-
ler; toplu hal-
de kafirlerle 
karşılaştığınız 
zaman, onlara 
arkalarınızı 
dönmeyin. 

Siz ey imana eri-
şenler! Savaşta, o 
hakikati inkara 
şartlanmış olan 
topluluğu büyük bir 
kuvvetle karşınızda 
bulduğunuz zaman 
sakın arkanızı 
dönmeyin: 

8. 
نِْ,, 16 م  ل ِِهمِْ    kim=و      döner(kaçar)sa=ي و 

ئِذِ  ه ِ    o,,gün=ي ْوم      arkasını=د ب ر 

    dışında=إِلَِ

فًا ر ِ ت ح      bir,,tarafa,,çekilmek=م 

    ya,,da=أ وِْ    savaşmak,,için=ِلِقت الِ 

ي ًِزا ت ح      katılmak=م 

فِئ ةِ ,,إِل ىَِٰ =başka,,bir,,birliğe    

    uğrar=ب اءِ     muhakkak=ف ق دِْ

Savaş taktiği ge-
reğince yer de-
ğiştirme ya da 
başka bir birliğe 
katılma amaçları 
dışında o gün 
kim kâfirlere ar-
ka dönerse, Al-
lah´ın gazabına 
uğramış olarak 
döner. Onun va-
racağı yer ce-
hennemdir. Ora-
sı ne fena bir 
dönüş yeridir. 

Kim öyle bir günde 
dönüp yine harbe 
girecek, yahut 
başka bir müfreze-
ye katışacak ol-
maksızın hasma 
arkasını dönerse, 
Allah'ın gazabına 
uğramış olur. Artık 
onun barınacağı 
yer de cehennem-
dir ki, o ne kötü bir 
âkıbettir! 

Tekrar sa-
vaşmak için 
bir tarafa çe-
kilme veya bir 
başka toplulu-
ğa katılma dı-
şından her 
kim, o gün ar-
kasını döner-
se; muhakkak 
ki o, Allah ka-
tından bir ga-
zaba uğramış-
tır. Onun yur-
du cehen-
nenmdir ve o, 

çünkü o gün -bir 
savaş taktiği gö-
zetmeksizin ya da 
bir başka (mümin-
ler) grubuyla bir-
leşme amacı güt-
meksizin- her kim 
arkasını onlara dö-
nüp kaçarsa, (bilsin 
ki) mutlaka Allahın 
gazabını üzerine 
çekmiş olacak ve 
varacağı yer de 
cehennem olacak-
tır: ne kötü bir varış 
yeridir orası! 
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بِ      bir,,gazaba=بِغ ض 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan    ِ اه أْو  م      onun,,yeri=و 

نَم ِ  ه  بِئْسِ     cehennemdir=ج      o,,ne,,kötü=و 

ِصيرِ   varılacak,,bir,,yerdir=اْلم 

ne kötü bir 
sonuçtur. 

8. 
17 .. ت ْقت ل وه مِْ..ف ل مِْ =onları..siz..öldürmediniz    

ِكنَِ ل َٰ     Allah=اّلَل ِ    fakat=و 

ْمِ      onları..öldürdü=ق ت ل ه 

ا م  ْيتِ ..و  م  ر  =sen..atmadın    ِْإِذ=zaman    

ْيتِ  م  ِكنَِ    attığın=ر  ل َٰ     fakat=و 

ِ     Allah=اّلَل ِ ىَٰ م      attı=ر 

ِلي ْبِليِ      sınamak..için=و 

ْؤِمنِينِ      kendinden=ِمْنه ِ    Müminleri=اْلم 

ءًِ نًاِ     bir..imtihanla=ب َل  س      güzel=ح 

    Allah=اّلَل ِ    doğrusu=إِنَِ

ِليمِ     işitendir=س ِميعِ   bilendir=ع 

Müşrikleri öldü-
ren siz değildi-
niz, fakat Allah 
öldürdü onları. 
Onlara doğru 
toprak atarken, 
sen atmadın, fa-
kat Allah attı. Al-
lah kendi keremi 
ile mü´minleri 
güzel bir sınav-
dan geçirmek 
için bunu böyle 
yaptı. Hiç kuşku-
suz Allah işiten-
dir, bilendir. 

Onları siz öldür-
mediniz, lâkin on-
ları Allah öldürdü. 
Hem onu attığın 
zaman sen atma-
dın yâ Muham-
med, lâkin onu Al-
lah attı. Bu da 
mü'minlere kendi 
tarafından parlak 
bir keremde bu-
lunmak içindi. 
Şüphe yok ki Allah 
söylediklerinizi işi-
tiyor, düşündükle-
rinizi biliyor. 

Siz öldürme-
diniz onları, 
fakat Allah öl-
dürdü. Attığın 
zaman da; 
sen atmadın 
ancak Allah 
attı. Allah bu-
nu, inananları 
güzel bir imti-
hana tabi tut-
mak için yap-
mıştı. Muhak-
kak ki Allah; 
Semi´dir, 
Alim´dir. 

Ve (şunu da bilin 
ki) (ey müminler,) 
düşmanı öldüren 
siz değildiniz, Al-
lahtı onları öldüren, 
ve (korku) saldığın 
zaman sen değildin 
(ey Peygamber, 
onların içine korku) 
salan, fakat Allahtı 
(korku) salan: Ve 
(O bütün bunları) 
Kendi belirlediği 
güzel bir sınavla 
müminleri sınamak 
için yaptı. Muhak-
kak ki Allah her şe-
yi işiten, her şeyi 
hakkıyla bilendir! 

8. 
ِلك مِْ,, 18 أ نَِ    işte,,size,,böyle,,yaptı=ذ َٰ     çünkü=و 

وِهنِ     Allah=اّلَل ِ     zayıflatır=م 

ْيدِِ  kâfirlerin=اْلك افِِرينِ     tuzağını=ك 

Bunların yanısıra 
Allah kâfirlerin 
tuzaklarını boşa 
çıkarandır. 

İşte olanı gördü-
nüz. Allah'ın kâfir-
ler tarafından kuru-
lan tuzağı hüküm-
süz bıraktığı da 
âşikâr. 

İşte bu, böyle-
dir. Muhakkak 
ki Allah kafirle-
rin düzenini 
zayıflatıcıdır. 

İşte bu (sınamaydı, 
Allahın muradı); ve 
keza, Allah(ın), 
hakkı inkar edenle-
rin düzenlerini hep 
boşa çıkardı(ğını 
göstermekti, Alla-
hın muradı). 

8. 
وا    eğer=إِنِْ.. 19     fetih..istiyorsanız=ت ْست ْفتِح 

ك مِ     işte=ف ق دِْ اء      size..geldi=ج 

إِنِْ    fetih=اْلف تْح ِ      eğer=و 

وِ     vazgeçerseniz=ت ْنت ه وا     bu=ف ه 

ْيرِ  ْمِ     iyidir=خ      sizin..için=ل ك 

إِنِْ     dönerseniz=ت ع ود وا    ama..yine=و 

    biz..de..döneriz=ن ع دِْ

ل نِْ ت ْغنِيِ ..و  =sağlayamaz    ِْع ْنك م=size    

ْيئًا    topluluğunuz=فِئ ت ك مِْ     hiçbir..yarar=ش 

ل وِْ تِْ..و  ك ث ر  =çok..da..olsa    َِأ ن     çünkü=و 

عِ     Allah=اّلَل ِ     beraberdir=م 

ْؤِمنِينِ   inananlarla=اْلم 

Ey müşrikler 
eğer zafer isti-
yorsanız, size 
zafer geldi (fakat 
aleyhinize çıktı). 
Eğer Peygam-
ber´e karşı çık-
maktan vazge-
çerseniz iyiliğini-
ze olur. Yok eğer 
bir daha aynı 
şeyi yaparsanız 
biz de size yine 
aynı akibeti tattı-
rırız. Topluluğu-
nuz ne kadar ka-
labalık olursa ol-
sun size hiçbir 
yarar sağlama-
yacaktır. Allah 
kesinlikle 
mü´minler ile be-
raberdir. 

Mekkeliler zafer is-
tiyorsanız işte za-
fer ayağınıza geldi 
(Zafer sizi buldu). 
Eğer bu halden 
vazgeçerseniz 
hakkınızda daha 
iyi olur. Yok döner 
yeniden başlarsa-
nız Biz de başlarız. 
Hem o zaman as-
kerleriniz istediği 
kadar çok olsun, 
başınıza geleceğin 
zerresini bile ebe-
diyen defedemez 
(...  başınıza gele-
ceğin zerresine bi-
le ebediyen mâni 
olamaz). Çünkü Al-
lah mü'minlerle be-
raber. 

Eğer, fetih is-
tiyor idiyseniz; 
işte size fetih 
gelmiştir. Eğer 
vazgeçerse-
niz; bu, sizin 
için daha ha-
yırlıdır. Yok 
tekrar döner-
seniz; biz de 
döneriz. Top-
luluğunuz çok 
da olsa hiç bir 
şeye yaramaz. 
Çünkü Allah 
muhakkak 
mÜ´minlerle 
beraberdir. 

(Ey inananlar!) Za-
fer mi istiyordunuz; 
işte ulaştı size za-
fer. Şimdi eğer 
(günahtan) kaçın-
mak istiyorsanız, 
bu sizin kendi iyili-
ğinize olacaktır; 
yok, eğer (günaha 
geri) dönerseniz; 
ve (bu durumda) 
topluluğunuzun si-
ze bir yararı olmaz, 
velev ki sayıca çok 
da olsanız. Çünkü, 
bilin ki Allah (an-
cak) inananlarla 
beraberdir. 

8. 
20 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    Allah’a=اّلَل ِ    itaat,,edin=أ ِطيع وا

س ول ه ِ ر      ve,,Elçisine=و 

لِ  لَْوا,,و  ت و  =dönmeyin    ِ ع ْنه=ondan    

أ ْنت مِْ ع ونِ ,,و  ت ْسم  =işittiğiniz,,halde 

Ey mü´minler Al-
lah´a ve Pey-
gamber´e itaat 
ediniz: sözlerini 
işittiğiniz halde 
O´na sırt dön-
meyiniz. 

Ey iman edenler! 
Allah ve Peygam-
berine itaat edin, 
söylediklerimi işitip 
durduğunuz halde 
isyan ile kendisin-
de[n] yüz çevirme-
yin. 

Ey iman eden-
ler; Allah´a ve 
Rasulüne itaat 
edin. Dinleyip 
dururken on-
dan yüzçevir-
meyin. 

(Bunun içindir ki) 
ey imana erişenler, 
Allaha ve Onun El-
çisine karşı duyar-
lık, bağlılık göste-
rin; ve artık (Onun 
mesajını) işitmiş 
bulunduğunuz hal-
de Ondan yüz çe-
virmeyin. 

8. 
21 .. لِ  ت ك ون وا..و  =olmayın     ِك الَِذين=gibi    

    işittik=س ِمْعن ا    diyenler=ق ال وا

ه مِْ ع ونِ ..لِ ..و  ي ْسم  =işitmedikleri..halde 

Onun söyledikle-
rini işitmedikleri 
halde «işittik» 
diyenler gibi ol-
mayınız. 

Sonra hiç kulak 
asmamalarıyla be-
raber "İşittik" di-
yenler gibi de ol-
mayın. 

Hem dinleme-
dikleri halde; 
dinledik; di-
yenler gibi ol-
mayın. 

Ve (böylece) dinle-
yip kulak asmadık-
ları halde, İşittik di-
yenler gibi olmayın. 

8. 
    en,,kötüsü=ش رَِ    şüphesiz=إِنَِ,, 22

اب ِِ     katında=ِعْند ِ    canlıların=الدَو 

مُِّ    Allah=اّلَلِِ     sağırlar=الصُّ

    ve,,dilsizlerdir=اْلب ْكمِ 

ي ْعِقل ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =düşünmeyen 

Allah katında 
canlıların en kö-
tüsü, düşünme-
yen, gerçeği 
kavramayan sa-
ğır ve dilsizlerdir. 

Yeryüzünde yürü-
yenlerin Allah'a gö-
re en kötüsü hakkı 
duymayan o sağır-
lar, o dilsizlerdir ki 
idrak etmezler. 

Allah katında 
canlıların en 
kötüsü; aklet-
meyen sağır 
ve dilsizlerdir. 

Gerçek şu ki, Allah 
katında yaratıkların 
en bayağısı aklını 
kullanmayan sağır-
lar ve dilsizlerdir. 

8. 
ل وِْ.. 23 ِلمِ     şayet=و      Allah=اّلَل ِ    bilseydi=ع 

ْيًرا    onlarda=فِيِهمِْ     bir..iyilik..olduğunu=خ 

ْمِ  ع ه      elbette..onlara..işittirirdi=ْل  ْسم 

ل وِْ ع ِ..و  مِْأ ْسم  ه  =onlara..işittirseydi..de    

لَْوا     yine..dönerlerdi=ل ت و 

ه مِْ ْعِرض ونِ ..و  م  =aldırmayarak 

Eğer Allah on-
larda hayır oldu-
ğunu bilseydi, 
kendilerine ger-
çeği işittirirdi. 
Oysa eğer ger-
çeği işittirse bile 
yine burun kıvı-
rarak yüz çevirir-
lerdi. 

Allah onlarda bir 
hayır görseydi 
kendilerine hakkı 
duyururdu. Şayet 
bu hallerinde duyu-
raydı kabul etme-
yerek yüzlerini çe-
virirlerdi. 

Şayet Allah 
onlarda bir 
hayır görsey-
di; onlara işitti-
rirdi. Eğer işit-
tirmiş olsaydı; 
yine de yüz 
çevirenler ola-
rak arkalarını 
dönerlerdi. 

Çünkü, Allah eğer 
onlarda iyi bir hal 
görseydi onların 
mutlaka duyup 
işitmelerini sağlar-
dı; kaldı ki, onların 
(hakkı) duyup işit-
melerini sağlasay-
dı, onlar o dikbaşlı 
tavırları içinde kuş-
kusuz yine yüz çe-
virirlerdi. 

8. 
24 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    ِِن وا,,ينِ الَذ آم  =inananlar    

    çağrısına,,koşun=اْست ِجيب وا

ِِ ِللَرس ولِِ    Allah’ın=ّلِلَ     ve,,Elçisinin=و 

    sizi,,çağırdığı=د ع اك مِْ    zaman=إِذ ا

ا ي ْحيِيك ْمِ ,,ِلم  =sizi,,yaşatacak,,şeylere    

وا اْعل م      muhakkak=أ نَِ    ve,,bilin,,ki=و 

ولِ     Allah=اّلَل ِ     arasına=ب ْينِ     girer=ي ح 

ْرءِِ ق ْلبِهِِ    kişi,,ile=اْلم      onun,,kalbi=و 

أ نَه ِ     O’nun,,huzuruna=إِل ْيهِِ    ve,,siz=و 

ونِ   toplanacaksınız=ت ْحش ر 

Ey mü´minler, 
Allah ve Pey-
gamberi sizi ha-
yat bağışlayacak 
ilkelere çağırdık-
ları zaman bu 
çağrıya olumlu 
karşılık veriniz. 
Biliniz ki, Allah 
kişi ile kalbi ara-
sına girer ve siz 
O´nun huzurun-
da biraraya ge-
leceksiniz. 

Ey iman edenler! 
Sizi kendinize ha-
yat verecek şeyle-
re davet ettikleri 
zaman Allah ile 
Peygambere ica-
bet edin. Bir de bi-
lin ki Allah insanın 
kalbi ile kendisi 
arasına girer. Şun-
dan haberiniz ol-
sun ki sizler haş-
redilerek başkası-
nın değil, O'nun 
karşısına çıkacak-
sınız. 

Ey iman eden-
ler; sizi hayat 
verecek şeyle-
re çağırdığı 
zaman; Al-
lah´a ve Rasu-
lüne icabet 
edin. Hem bi-
lin ki; Allah 
şüphesiz kişi 
ile kalbi arası-
na girer. Ve 
muhakkak 
O´na dönüp 
toplanacaksı-
nız. 

Siz ey imana eri-
şenler! Her ne za-
man sizi, size ha-
yat verecek bir işe 
çağırırsa, Allahın 
ve (dolayısıyla) El-
çinin bu çağrısına 
icabet edin; ve bilin 
ki, Allah insanla 
kalbinin (meyilleri) 
arasına müdahale 
etmektedir; ve so-
nunda Onun katın-
da bir araya getiri-
leceksiniz. 

8. 
اتَق وا.. 25     fitneden=فِتْن ةًِ    sakının=و 

ت ِصيب نَِ..لِ  =erişmekle..kalmaz    

وا..الَِذينِ  ظ ل م  =haksızlık..edenlere    

    aranızdan=ِمْنك مِْ
اَصةًِ      yalnızca=خ 

وا اْعل م      muhakkak=أ نَِ    bilin..ki=و 

    çetindir=ش ِديد ِ    Allah’ın=اّلَل ِ

 azabı=اْلِعق ابِِ

Sadece aranız-
daki zalimlerin 
başlarına gel-
mekle yetinme-
yecek olan 
belâdan sakını-
nız. Biliniz ki, Al-
lah´ın´ azabı 
ağırdır. 

Sonra öyle bir fit-
neden sakının ki 
hiçbir zaman yal-
nız içinizden zul-
metmiş olanlara 
dokunmakla kal-
maz. Allah'ın ikâbı 
şedîd olduğunu da 
bilin. 

Bir de fitneden 
sakının ki; içi-
nizden yalnız 
zulmedenlere 
erişmekle 
kalmaz. Hem 
bilin ki; mu-
hakkak Allah 
azabı şiddetli 
olandır. 

Ve kötülük yönün-
deki öyle bir ayrın-
tıya karşı uyanık ve 
duyarlı olun ki o, 
ötekileri dışta tuta-
rak yalnızca hakkı 
inkara kalkışanlara 
musallat olmaz; ve 
bilin ki Allah azapta 
çok çetindir 

8. 
وا,, 26 اْذك ر      bir,,zaman=إِذِْ    düşünün,,ki=و 

يلِ ق لِِ    siz=أ ْنت مِْ =az,,idiniz    

ْست ْضع ف ونِ      hırpalanıyordunuz=م 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

اف ونِ      korkuyordunuz=ت خ 

َطف ك مِ ,,أ نِْ ي ت خ  =sizi,,kapıp,,götürmesinden    

Hatırlayınız ki, 
bir zamanlar siz 
yeryüzünde ezi-
len, sayıca az bir 
gruptunuz, in-
sanlar sizi kapıp 
götürecekler di-
ye korkuyordu-
nuz. Fakat şük-
redesiniz diye 
Allah size sığı-
nak sağladı, 

Bir de şunu hatır-
layın ki sizler yer-
yüzünde ezilip du-
ran bir azlıktınız. 
İnsanların ansızın 
üzerinize gelerek 
sizi yakalamaların-
dan korkuyordu-
nuz. O sizleri ba-
rındırdı, O sizleri 
imdadı ile teyid et-
ti. O sizlere pâk rı-

Hatırlayın ki; 
bir zamanlar 
yeryüzünde 
azlıktınız, za-
yıf sayılırdınız. 
İnsanların sizi 
tutup kapma-
sından korku-
yordunuz. Si-
ze ev bark 
verdi, yardı-
mıyla destek-

Ve yeryüzünde 
azınlıkta ve çaresiz 
olduğunuz; insan-
ların sizi kapıp gö-
türmesinden kork-
tuğunuz günleri ha-
tırlayın ki, derken 
O sizi himaye etti, 
yardımıyla güç ve-
rip destekledi ve 
geçiminiz için temiz 
ve hoş rızıklardan 
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    insanların=النَاسِ 

اك مِْ     sizi,,barındırdı,,(Allah)=ف آو 

أ يَد ك مِْ     sizi,,destekledi=و 

    yardımıyla=بِن ْصِرهِِ

ق ك مِْ ز  ر      sizi,,besledi=و 

الَطي ِب اتِِ,,ِمنِ  =güzel,,şeylerle    

ونِ     belki=ل ع لَك مِْ  şükredersiniz=ت ْشك ر 

helâl besinler 
sundu, sizi yar-
dımı ile destek-
ledi. 

zıklar verdi. Bunla-
rı anın ki şükrede-
bilesiniz. 

ledi ve temiz 
şeylerden rı-
zıklandırdı. 
Umulur ki şük-
redersiniz. 

bahşetti size, ki 
sonunda şükrede-
siniz. 

8. 
27 .. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ون وا..لِ  ت خ  =hıyanet..etmeyin    

الَرس ولِ     Allah’a=اّلَل ِ     ve..Elçisine=و 

ون و ت خ  او  =hıyanet..ederek    

ان اتِك مِْ أ ْنت مِْ    emanetlerinize=أ م      siz=و 

ونِ   bildiğiniz..halde=ت ْعل م 

Ey mü´minler Al-
lah´a, Peygam-
ber´e hıyanet 
etmeyiniz. Yoksa 
üstlendiğiniz 
emanetlere bile 
bile hıyanet et-
miş olursunuz. 

Ey iman edenler! 
Allah ile Peygam-
bere hıyanet et-
meyeceğiniz gibi 
emanetlerinize de 
bile bile hıyanet 
etmeyin. 

Ey iman eden-
ler; Allah´a ve 
peygamberle-
rine ihanet 
etmeyin. Bile 
bile kendi 
emanetlerinize 
hıyanet etmiş 
olursunuz. 

(O halde,) siz ey 
imana erişenler, Al-
laha ve Elçiye karşı 
haince davranma-
yın; size tevdi edi-
len emanete bile-
rek ihanet etmeyin! 

8. 
وا,, 28 اْعل م  ا    bilin,,ki=و      şüphesiz=أ نَم 

ال ك مِْ     mallarınız=أ ْمو 

د ك مِْ أ ْول      ve,,çocuklarınız=و 

    birer,,fitne(sınav)dır=فِتْن ة ِ

أ نَِ     Allah’a,,gelince=اّلَل ِ    ve,,şüphesiz=و 

    mükâfat=أ ْجرِ     o’nun,,yanındadır=ِعْند ه ِ

 büyük=ع ِظيمِ 

Biliniz ki, malla-
rınız ve evlatla-
rınız sizin için 
aslında birer sı-
nav konusudur 
ve büyük ödül 
Allah katındadır. 

Sonra iyi bilin ki ne 
mallarınız, ne ço-
cuklarınız sizin için 
imtihandan başka 
bir şey değil. Al-
lah'ın yanında ise 
azîm ecirler var. 

Hem bilin ki; 
mallarınız da, 
çocuklarınız 
da ancak birer 
fitnedir. Ve Al-
lah katında 
büyük mükafat 
vardır. 

Ve bilin ki, malları-
nız ve çocuklarınız 
sadece bir sınav ve 
bir ayartmadır ve 
(yine bilin ki,) Al-
lahtır, katında en 
büyük ecir bulu-
nan! 

8. 
29 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت تَق وا..إِنِْ =korkarsanız    ِ اّلَل=Allah’tan    

    size=ل ك مِْ    O..verir=ي ْجع لِْ

    iyi..ile..kötüyü..ayırdedici..bir..anlayış=ف ْرق انًا

ي ك ف ِرِْوِ  =örter    ِْع ْنك م=sizin    

ي ِئ اتِك مِْ     kötülüklerinizi=س 

ي ْغِفرِْ ْمِ     ve..bağışlar=و      sizi=ل ك 

اّلَل ِ     sahibidir=ذ و    Allah=و 

 büyük=اْلع ِظيمِِ    lütuf=اْلف ْضلِِ

Ey mü´minler, 
eğer Allah´dan 
korkarsanız, O 
size iyiyi kötüden 
ayırd edebilecek 
bir nosyon, bir 
kriter bağışlar, 
kötülüklerinizi ör-
ter ve sizi affe-
der. Allah büyük 
lütuf sahibidir. 

Ey iman edenler! 
Allah'tan korkarsa-
nız O sizlere hakkı 
bâtıldan ayırt ede-
cek zafer verdikten 
başka (O sizleri 
bütün dünyadan 
ayırt edecek gün 
gibi bir mevkie sa-
hip kılar) günahla-
rınızı örter. Sizleri 
bağışlar. Allah 
azîm kerem sahi-
bidir. 

Ey iman eden-
ler; Allah´tan 
korkarsanız O, 
size bir furkan 
verir. Suçları-
nızı örter ve 
sizi bağışlar. 
Allah, büyük 
lütuf sahibidir. 

Siz ey imana eri-
şenler! Eğer Allaha 
karşı sorumluluk 
bilinci içinde olur-
sanız O size, hakkı 
batıldan ayırmaya 
yarayan bir ölçü 
bahşedecek ve kö-
tü işlerinizi silip ör-
tecek, sizi bağışla-
yacaktır: Çünkü Al-
lah, bağış ve cö-
mertliğinde sınır 
olmayandır. 

8. 
إِذِْ,, 30     tuzak,,kuruyorlardı=ي ْمك رِ     hani=و 

    sana=بِكِ 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

    seni,,tutup,,bağlamaları=ِلي ثْبِت وكِ 

    öldürmeleri=ي ْقت ل وكِ     veya=أ وِْ

وك ِ     ya,,da=أ وِْ     sürmeleri,,için=ي ْخِرج 

ونِ  ي ْمك ر      onlar,,tuzak,,kurarlarken=و 

ي ْمك رِ      Allah,,da=اّلَل ِ     tuzak,,kuruyordu=و 

اّلَل ِ ْيرِ     Allah=و      en,,iyisidir=خ 

اِكِرينِ   tuzak,,kuranların=اْلم 

Hani kâfirler seni 
tutuklamak, öl-
dürmek ya da 
Mekke´den sür-
mek amacı ile 
aleyhinde tuzak 
kurmuşlardı. On-
lar tuzak kurar-
ken Allah da tu-
zak kuruyordu. 
Hiç kuşkusuz Al-
lah en etkili tu-
zak kurucudur. 

Yâ Muhammed! 
Hani o küfre dal-
mış kimseler seni 
bağlamaları, yahut 
öldürmeleri, yahut 
yurdundan sürüp 
çıkarmaları için 
aralarında sana 
tuzaklar düşünü-
yorlardı. Onlar sa-
na tuzaklar kuru-
yorlardı. Allah ise 
tuzaklarını başları-
na geçiriyordu. Al-
lah tuzakları başla-
ra geçirenlerin en 
kuvvetlisidir. 

Hani küfre-
denler; seni 
tutup bağla-
mak, yahut öl-
dürmek veya 
çıkarmak için 
düzen kuru-
yorlardı. Onlar 
düzen kurar-
larken Allah 
da düzenleri-
ne müdahale 
ediyordu. Al-
lah, düzen ya-
panların en 
hayırlısıdır. 

Ve (hatırla, ey 
Peygamber,) haki-
kati inkara şart-
lanmış olanlar seni 
(tebliğden alıko-
yup) durdurmak, 
öldürmek yahut 
sürgün etmek için 
sana karşı nasıl in-
ce tuzaklar kuru-
yorlardı: onlar 
(hep) böyle tertipler 
peşinde koşarlar-
ken Allah onların 
bu tertiplerini boşa 
çıkarttı, çünkü Al-
lah bütün o tuzak 
kuranların üstün-
dedir. 

8. 
إِذ ا.. 31     okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=و 

ل ْيِهمِْ     ayetlerimiz=آي ات ن ا    onlara=ع 

    muhakkak=ق دِْ    dediler=ق ال وا

    şayet=ل وِْ    İşittik=س ِمْعن ا

    biz..de..söyleriz=ل ق ْلن ا    istesek=ن ش اءِ 

ذ اِ     gibisini=ِمثْلِ      bunun=ه َٰ

ذ ا..إِنِْ ه َٰ =bu    َِإِل=ancak    

    masallarından=أ س اِطيرِ 

 evvelkilerin=اْْل َوِلينِ 

Onlara ayetleri-
miz okununca 
«işittik, istesek 
biz de bunlar gi-
bisini söyleyebili-
riz, bunlar eskile-
rin masalların-
dan başka bir 
şey değildirler» 
dediler. 

Kendilerine âyetle-
rimiz okunduğu 
zaman "Evet, işit-
tik, dilemiş olsak 
bunun gibisini biz 
de söyleyebiliriz. 
Bu eskilerin uydur-
dukları masallar-
dan başka bir şey 
değil" diyorlar. 

Ayetlerimiz 
onlara okun-
duğu zaman; 
işittik, istersek 
biz de bunun 
benzerini söy-
leriz. Bu, eski-
lerin masalla-
rından başka 
bir şey değil-
dir, demişlerdi. 

Ve kendilerine her 
ne zaman ayetle-
rimiz ulaştırılsa, Biz 
(bütün bunları) ön-
ceden de işitmiştik, 
derlerdi, istesek, 
şüphesiz, biz (ken-
dimiz) de bu tür 
sözler düzebiliriz: 
eski zamanlara 
dair masallardan 
başka bir şey değil, 
bunlar! 

8. 
إِذِْ,, 32     demişlerdi=ق ال وا    ve,,hani=و 

مَِ     ise=ك انِ     eğer=إِنِْ    Allah’ım=اللَه 

ذ ا قَِ,,ه وِ     bu=ه َٰ اْلح  =bir,,gerçek    

ِعْنِدكِ ,,ِمنِْ =senin,,yanından,,gelmiş    

ل ْين ا    yağdır=ف أ ْمِطرِْ     başımıza=ع 

ةًِ ار  اءِِ,,ِمنِ     taş=ِحج  الَسم  =gökten    

    bize,,getir=ائْتِن ا    yahut=أ وِِ

 acı=أ ِليمِ     bir,,azab=بِع ذ ابِ 

Hani onlar «Al-
lah´ımız, eğer bu 
Kur´an senin ta-
rafından gönde-
rilmiş gerçek bir 
kitap ise, başı-
mıza gökten taş 
yağdır ya da bizi 
acıklı bir azaba 
çarptır» dediler. 

Yâ Muhammed, 
hani şunu da söy-
lemiş[ler]di: "Hey 
Allah’ımız! Eğer bu 
Kur'an Senin ya-
nından gelmiş, 
gerçekten hak ki-
tap ise hiç durma 
gökten üzerimize 
taş yağdır, yahut 
bizlere dayanılmaz 
daha başka azap 
ver!" 

Hani demiş-
lerdi ki: Ey Al-
lah´ımız; eğer 
bu, gerçekten 
Senin katın-
dan ise; bize 
gökten taş 
yağdır, yahut 
acıklı bir azab 
getir. 

Ve bir de şöyle 
derlerdi: Ey Alla-
hımız, eğer bu ger-
çekten Senin ka-
tından (indirilen) 
hakkın kendisi ise, 
o zaman gökten 
taş yağdır başımı-
za, yahut (daha) 
can yakıcı bir azap 
çıkar karşımıza! 

8. 
33 .. ا م  ك انِ ..و  =oysa..değildi    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ب ه      onlara..azab..edecek=ِلي ع ذ ِ

أ ْنتِ      sen=و 

    onların..içinde..bulundukça=فِيِهْمِ 

ا م  ك انِ ..و  =..ve..değildi    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ب ه  ع ذ ِ     onlara..azab..edecek=م 

ه مِْ     onlar=و 

ونِ   istiğfar..ederlerken=ي ْست ْغِفر 

Oysa sen arala-
rında bulunduk-
ça, Allah onları 
azaba çarptır-
maz. Ayrıca ba-
ğışlanma diler-
lerken de Allah 
onları azaba 
çarptırmaz. 

Bununla beraber 
sen içlerinde bu-
lundukça Allah on-
lara azap edecek 
olmadığı gibi, istiğ-
far ettikleri, müd-
detçe de Allah on-
lara azap edecek 
değil. 

Halbuki sen 
içlerinde iken; 
Allah onlara 
azab etmez. 
Onlar istiğfar 
ederken de Al-
lah, yine onları 
azablandıra-
cak değildir. 

Ne var ki, Allah, 
(ey Peygamber) 
sen henüz onların 
arasında bulunur-
ken, onları bu şe-
kilde cezalandır-
mak istemedi; ayrı-
ca Allah onları, 
(hala) af dileyebile-
cekleri bir safhada 
cezalandıracak da 
değildi. 

8. 
34 ,, اوِ  م  =neden    ِْم     onlara=ل ه 

مِ ,,أ لَِ ب ه  ي ع ذ ِ =azabetmesin?    ِ اّلَل=Allah    

ه مِْ دُّونِ     onlar=و      geri,,çevirdikleri=ي ص 

ْسِجدِِ,,ع نِِ اْلم  =Mescid-i    

امِِ ر      haramdan=اْلح 

ا م  ك ان وا,,و  =ve,,olmadıkları,,halde    

ه ِ      onun,,velisi=أ ْوِلي اء 

ه ِ,,إِنِْ أ ْوِلي اؤ  =onun,,velileri    َِإِل=sadece    

تَق ونِ  ِكنَِ    korunanlardır=اْلم  ل َٰ     fakat=و 

ه مِْ     çokları=أ ْكث ر 

Yoksa onlar in-
sanların Mescid-i 
Haram´a girme-
lerine engel ol-
dukları halde, Al-
lah onları niye 
azaba çarptır-
masın ki? Onlar 
oranın korucuları 
değildiler. Ora-
nın korucuları 
ancak Allah´ın 
yasaklarından 
sakınanlardır. 
Fakat çokları 
bunu bilmezler. 

Allah'ın şimdi ken-
dilerine azap et-
memesi için elle-
rinde ne var? 
Mü’minleri Mescid-
i Haram'dan me-
nediyorlar, bununla 
beraber hizmetine 
ehil değiller. Onun 
hizmetine ehil 
olanlar ancak Al-
lah'tan korkanlar-
dır, ama çokları 
bilmezler. 

Allah onlara, 
niçin azab et-
mesin ki; on-
lar, kendileri 
ona ehil olma-
dıkları halde 
(insanları) 
Mescid-i Ha-
ram´dan 
men´edip du-
ranlardır. Hem 
O´nun dostu 
değillerdir. 
O´nun dostları 
ancak müttaki-
lerdir, ama on-
ların çoğu bil-
mezler. 

Fakat (şimdi), ken-
dileri oranın (ger-
çek) sahipleri ol-
madıkları halde 
saldırmazlık örfü 
altında bulunan o 
Mescid-i Haram-
dan (inananları) 
alıkoymaları yü-
zünden Allahın on-
ları cezalandırma-
ması için ne gibi bir 
güvenceleri var el-
lerinde? Allaha 
karşı sorumluluk 
bilinci içinde olan-
lardan başkası o 
evin bakıcısı ola-
maz: ne var ki, on-
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ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmezler 
ların çoğu bunun 
farkında değil; 

8. 
35 .. ا م  ك انِ ..و  =değildir    

مِْ ت ه  َل      onların..namazları=ص 

    Beyt(ullah)=اْلب ْيتِِ    yanındaki=ِعْند ِ

ك اءًِ    başka=إِلَِ     ıslık..çalmadan=م 

ت ْصِدي ةًِ      ve..el..çırpmadan=و 

    azabı=اْلع ذ ابِ     O..halde..tadın=ف ذ وق وا

ا     dolayı=بِم 

ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْكف ر  =inkârınızdan 

Onların Kâbe 
karşısında ta-
pınmaları nara-
dan ve alkıştan 
ibaretti. Sürege-
len inkârcılığını-
zın karşılığı ola-
rak şimdi azabı 
tadın bakalım. 

Allah'ın Beytindeki 
namazları ise ıslık-
tan, el çırpmaktan 
başka bir şey de-
ğildi. Allah'ı tanı-
mamanız yüzün-
den azâbı tadın da 
görün! 

Onların 
Beyt´in yanın-
daki duaları; 
sadece ıslık 
çalmak veya 
el çırpmaktan 
başka bir şey 
değildir. Öy-
leyse deva-
medegelmek-
te olduğunuz 
küfürden do-
layı tadın aza-
bı. 

ve (bu yüzden de) 
Mabed önünde on-
ların tapınmaları 
yalnızca ıslık çal-
mak, el çırpmaktan 
öteye gitmemekte-
dir. Azabı tadın öy-
leyse, (Siz ey 
inanmayanlar), 
hakkı inatla inkar 
etmenizin bir karşı-
lığı olarak! 

8. 
    şüphesiz=إِنَِ,, 36

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

مِْ    harcarlar=ي ْنِفق ونِ  ال ه      mallarını=أ ْمو 

دُّوا     engel,,olmak,,için=ِلي ص 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yoluna     ِِاّلَل=Allah    

ا ي ْنِفق ون ه      ve,,harcayacaklar,,da=ف س 

    olacak=ت ك ونِ     sonra,,bu=ث مَِ

ل ْيِهمِْ ةًِ    kendilerine=ع  ْسر      dert=ح 

    yenilecekler=ي ْغل ب ون ِ     nihayet=ث مَِ

الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =ve,,inkâr,,edenler    

نَمِ ,,ىَِٰإِل ِ ه  ج  =cehenneme    

ونِ   sürüleceklerdir=ي ْحش ر 

Kâfirler insanları 
Allah yolundan 
alıkoymak için 
mallarını harcar-
lar. Onlar malla-
rını bu uğurda 
harcayacaklar, 
sonra da bu har-
cama onlar için 
yürek acısı ola-
cak, arkasından 
da yenilgiye uğ-
rayacaklardır. 
Kâfirler cehen-
nemde biraraya 
getirileceklerdir. 

Küfre dalan kimse-
ler mallarını Al-
lah'ın yolundan in-
sanları çevirmek 
için dağıtıyorlar. 
Evet, onu dağıta-
caklar, sonra bu 
kendilerine yürek 
acısı olacak, daha 
sonra da mağlubi-
yete uğrayacaklar. 
Küfürlerinde sâbit 
kalanlar ise ce-
henneme sevkedi-
lecekler; 

Muhakkak ki 
küfredenler; 
mallarını, Al-
lah yolundan 
alıkoymak için 
harcarlar. Da-
ha harcaya-
caklar, sonra 
içleri yanacak, 
sonra da mağ-
lup olacaklar-
dır. Küfreden-
ler, cehenne-
me toplana-
caklardır. 

Bakın, hakkı inkara 
şartlanmış olanlar 
insanları Allahın 
yolundan çevirmek 
için (nasıl da) har-
cıyorlar mallarını; 
ve (daha da) har-
cayacaklar, ta ki bu 
harcadıkları kendi-
leri için derin bir ız-
dırap ve yerinme 
(kaynağı) oluncaya 
kadar; ve sonra 
haklarından geli-
necek! Ve (ölünce-
ye kadar) hakkı in-
karda direnen bu 
kimseler topluca 
cehenneme tıkıla-
caklar, 

8. 
37 ..     Allah=اّلَل ِ    ayıklasın=ِلي ِميزِ 

بِيثِ      murdarı=اْلخ 

الَطي ِبِِ..ِمنِ  =temizden    

ي ْجع لِ      ve..koyup=و 

بِيثِ      bütün..murdarları=اْلخ 

ه ِ ِ..ع ل ىَِٰ..ب ْعض  ب ْعض  =birbiri..üzerine    

ه ِ ِميعًا    yığsın..da=ف ي ْرك م      hepsini=ج 

    atsın=ف ي ْجع ل ه ِ

نَم ِ ..فِي ه  ج  =cehenneme     ِئِك     işte=أ ول َٰ

    onlardır=ه مِ 

ونِ  اِسر   ziyana..uğrayanlar=اْلخ 

Ta ki, Allah mur-
darı temizden 
ayırdetsin ve 
murdarları üstüs-
te koyup hep bi-
raraya yığarak 
cehenneme at-
sın. İşte bunlar 
hüsrana uğra-
yanlardır. 

ta ki Allah murdar 
olanları pâk olan-
lardan ayırsın da 
murdar olanların 
hepsini toplayıp 
birbiri üzerine yığ-
sın, sonra bu yığını 
cehenneme koy-
sun. İşte hüsran 
içinde kalanlar 
bunlar. 

Allah; murdarı 
temizden 
ayırdetsin ve 
murdarı birbiri 
üstüne koyup 
topunu birden 
yığsın da, ce-
henneme at-
sın diye. İşte 
onlar; hüsrana 
uğrayanların 
kendileridir. 

ki böylece Allah kö-
tü ve bayağı olanı 
iyi ve temiz olan-
dan ayırsın da, kö-
tü ve bayağı olanı 
kendi türünden 
olanla yan yana 
getirip (hükmü al-
tında) hepsini bir 
araya toplasın ve 
(nihayet) onları 
topluca cehenne-
me yerleştirsin. İşte 
her bakımdan al-
danmış olanlar 
böyleleridir. 

8. 
    söyle=ق لِْ,, 38

وا,,ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    

    vazgeçerlerse=ي ْنت ه وا    eğer=إِنِْ

مِْ    bağışlanır=ي ْغف رِْ     kendilerine=ل ه 

ا س ل فِ ,,ق دِْ,,م  =geçmiştekiler    

إِنِْ     dönerlerse=ي ع ود وا    yok,,yine=و 

ض تِْ    elbette=ف ق دِْ     geçerlidir=م 

 öncekilerin=اْْل َوِلينِ     kanunu=س نَتِ 

Kâfirlere dedi ki; 
«Eğer saldırgan-
lıklarından vaz-
geçerlerse geç-
mişteki suçları 
bağışlanır. Yok 
eğer eski tutum-
larına dönerler-
se, daha önceki-
ler için geçerli 
olan kurallar on-
lar için de işler.» 

Yâ Muhammed, 
kâfir olanlara söy-
le: "Eğer vazgeçer-
lerse geçmişte iş-
ledikleri günahlar 
bağışlanır, yok ye-
niden isyana baş-
larlarsa kendilerin-
den evvelki üm-
metler hakkında 
kanun-ı ilâhî geç-
mişti, onu bekle-
sinler. 

Küfredenlere 
söyle: Vazge-
çerlerse; 
geçmiş kendi-
lerine bağışla-
nacaktır. Tek-
rar başlarlarsa 
evvelkilerin 
hükmü mu-
hakkak devam 
etmiş olacak-
tır. 

O hakkı inkara 
şartlanmış olanlara 
anlat ki, eğer di-
renmeyi bırakırlar-
sa, geçmişte olup 
bitenlerden ötürü 
kendileri bağışla-
nacaklar; ama eğer 
(geçmişteki hatalı 
tutumlarına) döne-
cek olurlarsa, o 
zaman, geçmişte 
kendileri gibi olan-
ların başına gelen-
leri hatırlat onlara. 

8. 
ق اتِل وه مِْ.. 39     onlarla..savaşın=و 

تَىَِٰ ت ك ونِ ..لِ     kadar=ح  =kalmayıncaya    

ي ك ونِ     fitne=فِتْن ة ِ     oluncaya=و 

ينِ      tamamen=ك لُّه ِ    ve..din=الد ِ

 ِِ     eğer=ف إِنِِ    Allah’ın=ّلِلَ

ْوا     son..verirlerse=اْنت ه 

ا    Allah=اّلَل ِ    muhakkak..ki=ف إِنَِ     ne=بِم 

ل ونِ      yaptıklarını=ي ْعم 

 görmektedir=ب ِصيرِ 

Fitnenin kökü 
kazınıp Allah´ın 
dini kesinlikle 
egemen olunca-
ya kadar onlarla 
savaşınız. Eğer 
yaptıklarından 
vazgeçerlerse, 
hiç şüphesiz Al-
lah onların ne 
yaptıklarını gö-
rür. 

Ortalıkta fitneden 
(şirkten) eser kal-
mayıp artık din ta-
mamıyla Allah'ın 
dini oluncaya ka-
dar onlarla cihad 
edin, şirkten vaz-
geçerlerse bilsinler 
ki Allah kendileri-
nin işlediklerini gö-
rüyor.  

Fitne kalmayıp 
din de yalnız 
Allah için 
oluncaya ka-
dar onlarla 
savaşın. Eğer 
vazgeçerlerse; 
muhakkak ki 
Allah, yaptık-
larını görendir. 

Ve artık zulüm ve 
baskı kalmayınca-
ya, ve (insanların) 
kulca yönelişleri 
bütünüyle ve yal-
nızca Allaha ada-
nıncaya kadar on-
larla savaşın. Ama 
eğer direnmeyi bı-
rakırlarsa bilin ki, 
Allah onların edip 
eylediği her şeyi 
görmektedir; 

8. 
إِنِْ,, 40 لَْوا    eğer=و      dönerlerse=ت و 

وا     muhakkak=أ نَِ    bilin,,ki=ف اْعل م 

ْمِ     Allah=اّلَل ِ ك  ْول      sizin,,sahibinizdir=م 

ْول ىَِٰ    O,,,ne,,güzel=نِْعمِ      sahip=اْلم 

نِعِْ مِ و  =ve,,ne,,güzel    

 yardımcıdır=النَِصيرِ 

Eğer yüz çevirir-
lerse biliniz ki, 
Allah sizin dos-
tunuz ve daya-
nağınızdır. O ne 
güzel bir dost ve 
dayanak, ne gü-
zel bir yardım 
edicidir. 

Vazgeçmezlerse 
bilin ki Allah sizin 
mevlânız. O ne 
güzel mevlâ, O ne 
güzel yardımcı. 

Eğer yüz çevi-
rirlerse; o tak-
dirde bilin ki 
Allah, sizin 
Mevlanızdır. 
Ne güzel Mev-
la, ne güzel 
yardımcıdır O. 

ve bütün bunlara 
rağmen onlar yine 
de (hakça olandan) 
yüz çevirirlerse, ar-
tık bilin ki, Allah si-
zin yüceler yücesi 
Efendinizdir; ne 
yüce, ne üstün bir 
Efendidir O, ve ne 
güzel, ne eşsiz bir 
Yardımcıdır! 

8. 
وا.. 41 اْعل م      bilin..ki=و 

ا غ نِْمت مِْ..أ نَم  =aldığınız..ganimetlerin    

ش ْيءِ ..ِمنِْ =her..birinin    َِف أ ن=muhakkak    

ِِ س ه ِ    Allah’a..aittir=ّلِلَ م      beşte..biri=خ 

ِللَرسِ  ولِِو  =ve..Elçisine    

ِلِذي اْلق ْرب ىَِٰ..و  =ve..akrabalığı..bulunan(l

ar)a    َِٰى اْلي ت ام      ve..yetimlere=و 

س اِكينِِ اْلم      ve..yoksullara=و 

اْبنِِ الَسبِيلِِ..و  =ve..yolcu(lar)a    

ْنت مِْ..ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ آم  =inanmışsanız    

    Allah’a=بِاّلَلِِ

ا م  ْلن ا..و  أ ْنز  =ve..indirdiğimize    

ع ْبِدن ا..ع ل ىَِٰ =kulumuza     ِي ْوم=gününde    

    günde=ي ْومِ     ayrılma=اْلف ْرق انِِ

    karşılaştığı=اْلت ق ى

ْمع اِنِ  اّلَل ِ    o..iki..topluluğun=اْلج      Allah=و 

ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her     ِش ْيء=şeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Eğer Allah´a ve 
doğru ile eğrinin 
birbirinden ayrıl-
dığı gün, yani iki 
ordunun Be-
dir´de karşılaştı-
ğı gün kulumuz 
Muhammed´e 
indirdiğimiz me-
saja inanıyorsa-
nız biliniz ki, ele 
geçirdiğiniz ga-
nimet mallarının 
beşte biri Al-
lah´a, Peygam-
ber´e, Peygam-
ber´in yakınları-
na, yetimlere, 
yoksullara ve ya-
rı yolda kalanla-
ra aittir. Allah her 
şeye kadirdir. 

Bilin ki herhangi bir 
şeyi ganimet aldı-
nız mı (ganimet 
olarak elinize ge-
çirdiniz mi) kat'iy-
yen onun beşte biri 
Allah'ın, sonra 
Peygamberin, son-
ra Peygambere ka-
rabeti olanların, 
sonra öksüzlerin, 
sonra bîçârelerin, 
sonra yolda kal-
mışlarındır; eğer 
sizler Allah'a 
inanmışsanız.  

Eğer Allah´a 
ve hakkı batıl-
dan ayıran 
günde, iki top-
luluğun karşı-
laştığı o gün-
de kulumuza 
indirdiğimize 
inanıyorsanız; 
bilin ki: Ele 
geçirdiğiniz 
ganimetin 
beşte biri Al-
lah´ın, pey-
gamberin ve 
yakınlarının, 
yetimlerin, 
düşkünlerin ve 
yolcularındır. 
Allah, her şe-
ye gücü ye-
tendir. 

Bilesiniz ki, (savaş-
ta) ganimet olarak 
her ne ki ele geçir-
diyseniz onun beş-
te biri Allaha ve 
Rasule; yakın ak-
rabaya, yetimlere, 
ihtiyaç içinde olan-
lara ve yolda kal-
mışlara aittir. (Gö-
zetmeniz gereken 
ölçü budur) eğer 
Allaha ve o hakkın 
batıldan ayrıldığı, 
iki topluluğun sa-
vaşta karşı karşıya 
geldiği gün kulu-
muza indirdiğimize 
inanıyorsanız. (Ki 
işte o gün tanık ol-
duğunuz gibi) Alla-
hın her zaman, her 
şeyi irade etmeye 
gücü yeter. 

8. 
ةِِ    siz=أ ْنت مِْ    o,,vakit=إِذِْ,, 42     vadinin=بِاْلع ْدو 

Hani Bedir sava-
şında siz vadinin 

Ve bizim hak ile 
bâtılı ayırt ettiğimiz 

Hani siz, o va-
kit vadinin ya-

Sizin (Bedir) vadi-
sinin bir ucunda, 
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    yakın,,kenarında,,idiniz=الدُّْني ا

ه مِْ ةِِ    onlar,,da=و      vadinin=بِاْلع ْدو 

ىَِٰ     uzak,,kenarında,,idiler=اْلق ْصو 

الَرْكبِ      kervan,,da=و 

ْمِ     daha,,aşağıda,,idi=أ ْسف لِ      sizden=ِمْنك 

ل وِْ     eğer=و 

اع ْدت مِْ     sözleşmiş,,olsaydınız,,dahi=ت و 

ْخت ل ْفت مِْ     buluşamazdınız=ل 

اْلِميع اِدِ ,,فِي =sözleştiğiniz,,vakitte    

ِكنِْ ل َٰ     fakat,,bu=و 

    yerine,,getirmesi,,içindir=ِلي ْقِضيِ 

    bir,,işi=أ ْمًرا    Allah’ın=اّلَل ِ

ْفع ولًِ,,ك انِ  م  =yapılması,,gereken    

    helak,,olsun=ِلي ْهِلكِ 

نِْ ه ل كِ ,,م  =helak,,olan    

ب ي ِن ةِ ,,ع نِْ =açık,,delille    

ي ْحي ىَِٰ     yaşasın=و 

نِْ يَِ,,م  ح  =yaşayan,,da    

,,ع نِْ
ب ي ِن ة ِ  =açık,,delille    َِإِن     çünkü=و 

    işitendir=ل س ِميعِ     Allah=اّلَل ِ

ِليمِ   bilendir=ع 

Medine´ye yakın 
yakasında, onlar 
Medine´ye uzak 
yakasında ve ti-
caret kervanı da 
vadi tabanına 
sizden daha ya-
kın idi. Eğer bu 
şekilde buluş-
mak üzere söz-
leşseydiniz bile 
bu şekilde bulu-
şamazdınız. Fa-
kat Allah ortaya 
çıkması gereken 
bir sonucun ger-
çekleşmesi için 
bu buluşmayı 
böyle düzenledi. 
Böylece can ve-
ren bile bile can 
verecek, hayatta 
kalan da bile bile 
hayatta kalacak-
tı. Hiç kuşkusuz 
Allah Her şeyi 
işitir ve her şeyi 
bilir. 

gün, hani o iki ce-
maatin karşılaştığı 
gün kulumuz Mu-
hammed'e indirdik-
lerimize inanmış-
san[ız] bunu böyle 
bilin (bu suretle 
taksim edin). Al-
lah'ın herşeye gü-
cü yeter. Hani siz-
ler vadinin Medi-
ne'ye en yakın 
yamacındaydınız, 
onlarsa en uzak 
yamacındaydılar. 
Süvarileri de oldu-
ğunuz mevkiden 
aşağıda bulunu-
yorlardı. Hasılı 
eğer karşılıklı söz 
vermiş olaydınız 
va'dinizde hulf 
ederdiniz. Lâkin bu 
[mukadder] bir em-
rin zuhuruna Al-
lah'ın hükmetmesi 
içindi. Evet, helâke 
uğrayanın en açık 
burhanı görerek 
helâke uğraması, 
yaşayanın da en 
açık burhanı göre-
rek yaşaması için-
di. Allah'ın herşeyi 
işittiğinde, herşeyi 
bildiğinde söz yok.  

kın kenarında 
idiniz, onlar da 
öte yamacın-
da idiler. Ker-
van ise sizden 
daha aşağıda 
idi. Eğer bir 
yerde buluş-
mak üzere 
sözleşseydi-
niz; muhakkak 
ki vaktini 
ta´yinde ihtila-
fa düşerdiniz. 
Fakat Allah, 
işlenmesi ge-
rekli olan emri 
yerine getir-
mek için yaptı. 
Ta ki helak 
olan; apaçık 
bir delilden 
dolayı helak 
olsun, yaşa-
yan da apaçık 
bir delilden 
dolayı yaşa-
sın. Ve mu-
hakkak ki Al-
lah; Semi´dir, 
Alim´dir. 

onların da ta öteki 
ucunda ve kerva-
nın sizden aşağı-
larda olduğu o 
gün(ü hatırlayın). 
Ve (düşünün ki,) 
eğer bir savaşın 
patlak vereceğini 
bilseydiniz, mu-
hakkak ki, böyle bir 
meydan okumayı 
göğüslemekten ka-
çınırdınız: Ama 
(her şeye rağmen) 
Allah, yapılması(nı 
irade buyurduğu) 
işi gerçekleştirsin 
de yok olup gide-
cek olan, hakkın 
açık tecellisiyle yok 
olup gitsin, kalıp 
yaşayacak olan da 
(yine) hakkın açık 
tecellisiyle yaşasın 
diye (savaş böyle-
ce olup bitiverdi). 
Allah her şeyi işi-
ten, her şeyi bilen-
dir. 

8. 
    hani=إِذِْ.. 43

مِ      sana..onları..gösteriyordu=ي ِريك ه 

ن اِمكِ ..فِي    Allah=اّلَل ِ م  =uykunda    

ل ِ    az=ق ِليًَلِ  وِْو  =eğer    

مِْ اك ه      sana..onları..gösterseydi=أ ر 

ثِيًرا     çekinirdiniz=ل ف ِشْلت مِْ    çok=ك 

ْعت مِْ ل ت ن از      ve..çekişirdiniz=و 

اْْل ْمرِِ..فِي =(savaş)..iş(in)de    

ِكنَِ ل َٰ لَم ِ     Allah=اّلَل ِ    fakat=و      kurtardı=س 

يمِ ع لِِ    doğrusu..O=إِنَه ِ =bilir    

د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ  göğüslerin=الصُّ

Hani Allah onları 
sana rüyanda az 
gösteriyordu. 
Eğer onları kala-
balık gösterseydi 
moraliniz bozu-
lur, bu konuda 
aranızda tartış-
maya düşerdiniz. 
Fakat Allah, sizi 
bu tehlikeden 
korudu. Hiç şüp-
hesiz O, kalple-
rin özünü bilir. 

Yâ Muhammed, 
hani rüyanda Allah 
sana onları azlık 
olmak üzere göste-
riyordu. Evet, sana 
onları çokluk gös-
tereydi korkardınız, 
meselede ihtilâfa 
düşerdiniz. Lâkin 
Allah sizi bundan 
masun bıraktı 
(selâmette bıraktı). 
O hiç şüphe yok 
sînelerdekini bili-
yor.  

Hani Allah; 
uykunda, on-
ları sana az 
gösteriyordu. 
Eğer sana on-
ları çok gös-
termiş olsaydı; 
elbette çeki-
necek ve iş 
hakkında çe-
kişecektiniz. 
Fakat Allah, 
sizi kurtardı. 
Muhakkak ki 
O; göğüslerde 
olanı bilendir. 

Allah onların sayı-
sını rüyanda sana 
azmış gibi göster-
mişti: çünkü eğer 
çok gösterseydi, 
muhakkak ki yılgın-
lık duyacak ve ya-
pılacak iş (tutula-
cak yol) hakkında 
birbirinizle anlaş-
mazlığa düşecekti-
niz. Ama işte, Allah 
(böyle bir duruma 
düşmekten sizi) 
kurtardı: (çünkü) O, 
(insanların) kalple-
rinde ne varsa, 
onun hakkında tam 
ve mutlak bilgi sa-
hibidir. 

8. 
44 ,, إِذِْ وه مِْ,,و  ي ِريك م  =onları,,gösteriyor    

    karşılaştığınız=اْلت ق ْيت مِْ    zaman=إِذِِ

أ ْعي نِك مِْ,,فِي =sizin,,gözlerinize    

ي ق ل ِل ك مِْ    az=ق ِليًَلِ     sizi,,de,,azaltıyordu=و 

أ ْعي نِِهمِْ,,فِي =onların,,gözlerinde    

    yerine,,getirmesi,,için=ِلي ْقِضيِ 

    bir,,işi=أ ْمًرا    Allah’ın=اّلَل ِ

ْفع وًلِ ,,ك انِ  م  =yapılması,,gereken    

إِل ى اّلَلِِ,,و  =Allah’a    

عِ      hep,,döndürülecektir=ت ْرج 

ورِ   işler=اْْل م 

Allah, ortaya 
çıkması gereken 
sonucun gerçek-
leşmesi için sa-
vaş alanında 
karşılaştığınızda 
onları sizin göz-
lerinizde az gös-
teriyor, sizi de 
onların gözlerin-
de azaltıyordu. 
Her işin sonu Al-
lah´a varır. 

Hani Allah mukad-
der bir emrin zuhu-
runa hükm-i 
ilâhîsini vermek 
için siz kendileriyle 
karşılaşınca hem 
onları sizin gözle-
rinize azlık gösteri-
yordu, hem sizi on-
ların gözlerinde 
azaltıyordu. Bütün 
işler Allah'a dönüp 
gelecek. 

Hani, karşılaş-
tığınız zaman; 
Allah, yapılmış 
bir emri yerine 
getireceğin-
den onları 
gözlerinizde 
az gösteriyor, 
sizi de onların 
gözünde azal-
tıyordu. Ve iş-
ler Allah´a 
döndürülür. 

İşte böylece, kav-
gada karşı karşıya 
geldiğiniz zaman, 
onları gözünüze az 
gibi gösterdi -tıpkı 
sizi de onların gö-
zünde azalttığı gi-
bi- ki Allah, (yapıl-
masını irade bu-
yurduğu) işi ger-
çekleştirsin: çünkü 
bütün olay ve olu-
şumların gidişi, 
(başlangıç ve so-
nuç olarak) gelip 
Allaha dayanır. 

8. 
45 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

    karşılaştığınız=ل ِقيت مِْ    zaman=إِذ ا

    sebat..edin=ف اثْب ت وا    bir..toplulukla=فِئ ةًِ

وا اْذك ر      Allah’ı=اّلَل ِ    ve..anın=و 

ثِيًرا     belki=ل ع لَك مِْ    çok=ك 

ونِ   başarıya..erişesiniz=ت ْفِلح 

Ey mü´minler, bir 
savaş birliği ile 
karşılaştığınızda 
direniniz, Allah´ı 
çok anınız ki, 
başarıya eresi-
niz. 

Ey iman edenler! 
Hasmın kuvvetiyle 
karşılaştınız mı 
sebat edin. Allah'ı 
da çok anın ki 
felâha erebilesiniz. 

Ey iman eden-
ler; bir toplu-
lukla karşıla-
şırsanız sebat 
edin ve Allah´ı 
çok zikredin ki 
felaha eresi-
niz. 

(O halde) siz ey 
imana erişenler, 
savaş durumunda 
bir toplulukla karşı 
karşıya geldiğiniz-
de, sıkı durun ve 
aralıksız Allahı 
anın ki kurtuluşa 
erişesiniz! 

8. 
أ ِطيع وا,, 46     Allah’a=اّلَل ِ    itaat,,edin=و 

س ول ه ِ ر      ve,,Elçisine=و 

لِ  ع وا,,و  ت ن از  =birbirinizle,,çekişmeyin    

    yoksa,,korkuya,,kapılırsınız,,da=ف ت ْفش ل وا

ت ْذه بِ      gider=و 

ْمِ  ك      gücünüz,,(devletiniz)=ِريح 

واِ  اْصبِر      çünkü=إِنَِ    sabredin=و 

عِ     Allah=اّلَل ِ     beraberdir=م 

 sabredenlerle=الَصابِِرينِ 

Allah´a ve Pey-
gamberi´ne itaat 
ediniz. Aranızda 
tartışmaya, çe-
kişmeye düşme-
yiniz. Yoksa mo-
raliniz bozulur, 
hızınız kaybolur. 
Sabrediniz. 
Çünkü Allah sa-
bırlılar ile bera-
berdir. 

Hem Allah'a, hem 
O'nun Peygambe-
rine itaat edin. Sa-
kın birbirinize gir-
meyin, sonra içini-
ze korku düşer 
(hüsrana düşersi-
niz). Devletiniz de 
elinizden gider. 
Sebat edin, Allah 
sebat edenlerle 
kat'iyyen beraber-
dir.  

Allah´a ve Ra-
sulüne itaat 
edin. Birbiri-
nizle çekişme-
yin. Sonra 
korkuya kapı-
lırsınız da 
zaafa düşer-
seniz ve rüz-
garınız gider. 
Sabredin, mu-
hakkak ki Al-
lah; sabreden-
lerle beraber-
dir. 

Ve Allaha Onun 
Elçisine duyarlık ve 
bağlılık gösterin; ve 
sakın birbirinizle 
çekişmeye girme-
yin, yoksa yılgınlı-
ğa düşersiniz; ce-
saretiniz sönüverir. 
Ve zor durumlarda 
sabır gösterin: 
çünkü Allah, ger-
çekten, zorluğa 
göğüs gerenlerle 
beraberdir. 

8. 
47 .. لِ  ت ك ون وا..و  =olmayın     ِك الَِذين=gibi    

وا ج  ر      çıkan=خ 

ِدي اِرِهمِْ..ِمنِْ =yurtlarından    

    çalım..satarak=ب ط ًرا

ِرئ اءِ      gösteriş..yaparak=و 

    insanlara=النَاِسِ

دُّونِ  ي ص      ve..men..edenler=و 

س بِيلِِ..ع نِْ =yolundan     ِِاّلَل=Allah    

اّلَل ِ     Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ي ْعم  =onların..bütün..yaptıklarını    

ِحيطِ   kuşatmıştı=م 

Yurtlarından ça-
lım satarak, hal-
ka gösteriş ya-
parak sefere çı-
kan ve insanları 
Allah yolundan 
alıkoyanlar gibi 
olmayınız. Şüp-
he yok ki, Allah 
onların bütün 
yaptıklarını bilgi-
si ile kuşatmıştır. 

Bir de o kimseler 
gibi olmayın ki, 
yurtlarından şıma-
rıklık ederek halka 
gösterişte buluna-
rak çıkarlar (yurtla-
rından çalım sat-
mak, halka göste-
riş etmek için çı-
karlar). İnsanları 
da Allah'ın yolun-
dan çevirirler. Al-
lah'ın ilmi onların 
bütün işlediklerini 
ihâta etmiş bulu-
nuyor.  

Hem yurtların-
dan böbürle-
nerek ve in-
sanlara göste-
riş yaparak çı-
kan ve Allah 
yolundan alı-
koyanlar gibi 
olmayın. Al-
lah, onların 
yaptıklarını 
çepeçevre ku-
şatandır. 

İnsanların gözlerini 
kamaştıran bir gös-
teriş içinde ve ku-
rum satarak yurtla-
rından çıkıp gelen 
(o inanmayan) 
kimseler gibi olma-
yın: Çünkü onlar 
başkalarını Allahın 
yolundan çevirme-
ye çabalıyorlardı. 
Oysa Allah onların 
edip eylediği her 
şeyi (sınırsız kud-
retiyle) kuşatmış 
bulunuyordu. 

8. 
إِذِْ,, 48 يَنِ     O,,zaman=و      süslemiş=ز 

مِ      şeytan=الَشْيط انِ     onlara=ل ه 

مِْ ال ه      yaptıkları,,işi=أ ْعم 

ق الِ      ve,,demişti=و 

غ اِلبِ ,,لِ  =yenecek,,kimse,,yoktur    

    bugün=اْلي ْومِ     sizi=ل ك مِ 

Hani şeytan on-
lara yaptıkları iş-
leri güzel göste-
rerek kendilerine 
«Bugün sizi hiç-
bir insan grubu 
yenemez, ben 
sizin arkanızda-
yım» dedi. Fakat 
iki ordu birbirini 
görünce, birden-
bire geri döne-

Hani kendilerinin 
ettiklerini şeytan 
kendilerine güzel 
göstermişti; hani 
onlara "Bugün in-
sanların içinde size 
galebe çalacak 
mevcut değil, işte 
ben de imdadınıza 
geldim" demişti. 
Sonra iki kuvvet[i] 
karşılaşmış görün-

Hani şeytan 
onlara yaptık-
larını süslemiş 
ve demişti ki: 
Bugün insan-
lardan sizi ye-
necek yoktur. 
Ben de size 
muhakkak 
yardımcıyım. 
İki ordu karşı-
laşınca da, iki 

Güya Şeytan, tüm 
yapıp ettiklerini on-
lara güzel ve ye-
rinde gösterip: Bu-
gün kimse sizinle 
baş edemez; çün-
kü ben de sizin ar-
kanızdayım! de-
mişti. Fakat daha 
iki topluluk birbirle-
rinin görüş alanına 
girer girmez, ta-
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النَاِسِ,,ِمنِ  =insanlardan    إِن ِي     ben=و 

ارِ  ْمِ     yanınızdayım=ج      sizin=ل ك 

    fakat,,ne,,zaman=ف ل َما

اء تِِ     birbirini,,görünce=ت ر 

    iki,,topluluk=اْلِفئ ت انِِ

    üzerine=ع ل ىَِٰ    dönüp,,(geriye)=ن ك صِ 

ق الِ  ق ال و  ِقب ْيِهو      ben=إِن ِي    iki,,ökçesi=ع 

    sizden=ِمْنك مِْ    uzağım=ب ِريءِ 

ىَِٰ    ben=إِن ِي     görüyorum=أ ر 

ا وِْ,,لِ ,,م  نِ ت ر  =sizin,,görmediğinizi    

افِ     ben=إِن ِي     korkarım=أ خ 

اّلَل ِ    Allah’tan=اّلَل ِ      zira,,Allah’ın=و 

 cezası=اْلِعق ابِِ    çetindir=ش ِديد ِ

rek, «Benim si-
zinle hiçbir ilgim 
yok, ben sizin 
görmediğinizi 
görüyorum, ben 
Allah´tan korka-
rım, çünkü Al-
lah´ın azabı 
ağırdır» dedi. 

ce ters yüzüne dö-
nerek şu sözleri 
söylemişti: "Habe-
riniz olsun, sizinle 
hiç münasebetim 
yok, ben sizin 
görmediğinizi gör-
mekteyim. Ben Al-
lah'tan korkarım, 
Allah'ın ikâbı çok 
şiddetlidir." 

topuğu üstüne 
kaçarak: Be-
nim sizinle 
alakam yok, 
doğrusu sizin 
görmedikleri-
nizi görüyo-
rum, ben Al-
lah´tan korku-
yorum. Çünkü 
Allah azabı 
şiddetli olan-
dır, demişti. 

banları üzerinde 
dönüp: Yoo dedi, 
ben sizden sorum-
lu değilim; çünkü, 
bakın, sizin gör-
mediğiniz bir şeyi 
görüyorum ben ve 
doğrusu Allahtan 
korkuyorum; çünkü 
Allah, gerçekten, 
azabında çok çetin, 
çok şiddetlidir. 

8. 
    diyorlardı=ي ق ولِ     o..vakit=إِذِْ.. 49

ن افِق ونِ      Münafıklar=اْلم 

الَِذينِ  ق ل وبِِهمِْ..فِي..و  =ve..kalblerinde..bu

lunanlar     ِض ر      hastalık=م 

ءِِ    aldatmış=غ رَِ ل  ؤ      bunları=ه َٰ

ْمِ  نِْ    dinleri=ِدين ه  م      oysa..kim=و 

َكلِْ اّلَلِِ..ع ل ى    dayanırsa=ي ت و  =Allah’a    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

    daima..galib=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Hani münafıklar 
ile kalplerinde 
hastalık bulu-
nanlar «Bu müs-
lümanları dinleri 
şımartıp yanılgı-
ya düşürdü» de-
diler. Oysa kim 
Allah´a dayanır-
sa bilsin ki Allah, 
üstün iradeli ve 
hikmet sahibidir. 

Hani münafıklarla 
yüreklerinde fesad 
olanlar "Şu bîçâre-
leri dinleri aldattı" 
diyorlardı. Kim Al-
lah'a tevekkül 
ederse Allah'ın iz-
zetinden, hikme-
tinden kat'iyyen 
şüpheye düşme-
sin. 

Hani münafık-
lar, kalblerinde 
hastalık bulu-
nanlar: Bunla-
rı, dinleri al-
dattı, diyorlar-
dı. Halbuki 
kim Allah´a 
tevekkül eder-
se; muhakkak 
ki Allah, Aziz´ 
dir, Hakim´dir. 

Bu arada, ikiyüzlü-
ler ve kalplerinde 
eğrilik bulunanlar: 
Bu adamları dinleri 
yanlış yola götürü-
yor! diyorlardı. 
Ama Allaha güve-
nip dayanan kişiye 
gelince, (o bilir ki), 
Allah mutlaka doğ-
ru hüküm ve hik-
metle edip eyleyen 
en yüce iktidar sa-
hibidir. 

8. 
ل وِْ,, 50 ىَِٰ    keşke=و      görseydin=ت ر 

فَى,,إِذِْ ي ت و  =onların,,canlarını,,alırken    

واِ ,,الَِذينِ  ك ف ر  =o,,inkâr,,edenleri    

ئِك ة ِ َل      Melekler=اْلم 

    vuruyorlar=ي ْضِرب ونِ 

مِْ وه ه  ج      yüzlerine=و 

ه مِْ أ ْدب ار      ve,,kıçlarına=و 

ذ وق وا     azabını=ع ذ ابِ     haydi,,tadın=و 

ِريقِِ  yangın=اْلح 

Melekler, kâfirle-
rin canlarını alır-
ken keşki gör-
seydiniz; onların 
yüzlerine ve sırt-
larına vurarak 
şöyle derler: 
«Yakıcı azabı 
tadınız baka-
lım.» 

Yâ Muhammed, 
onu bir göreydin! 
Melekler yüzlerine, 
arkalarına vurarak 
kâfirleri öldürüyor, 
sonra da "Cehen-
nem azâbını tadın 
bakalım!" diyorlar-
dı. 

Bir görseydin 
sen; hani me-
lekler, küfre-
denlerin can-
larını alırken 
yüzlerine ve 
arkalarına vu-
ruyorlar ve: 
Tadın yakıcı 
azabı, diyor-
lardı. 

O, hakkı inkara 
şartlanmış olanları 
ölüme sürüklediği 
zaman, (nasıl ola-
cak) bir görebil-
seydin: Melekler 
onların yüzlerine, 
sırtlarına vurarak: 
Yakıp kavuran 
azabı tadın, baka-
lım! (diyecekler), 

8. 
51 .. ِلكِ  ا    işte..bu=ذ َٰ     yüzündendir=بِم 

تِْ     yapıp..öne..sürdüğü..işler=ق دَم 

    ellerinizin=أ ْيِديك مِْ

أ نَِوِ  =yoksa..şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

    zulmedici=بِظ ََلمِ     değildir=ل ْيسِ 

 kullara=ِلْلع بِيدِِ

İşte bu vaktiyle 
kendi ellerinizle 
hazırladığınız bir 
sonuçtur. Yoksa 
Allah kesinlikle 
kullarına haksız-
lık etmez. 

İşte bu sizin kendi 
ellerinizin ettiği yü-
zündendir. Bir de 
Allah kullarına 
kat'iyyen zulmedici 
olmadığındandır. 

İşte bu; elleri-
nizin yaptığı-
nın karşılığı-
dır. Muhakkak 
ki Allah; kulla-
rına asla zul-
medici değil-
dir. 

kendi ellerinizle iş-
lediğiniz (günahla-
rın) karşılığıdır bu; 
yoksa Allah asla 
kullarına haksızlık 
yapmaz! 

8. 
    ailesi=آلِِ    tıpkı,,gidişi,,gibi=ك د أْبِِ,, 52

    Fir’avn=فِْرع ْون ِ 

الَِذينِ  ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,و  =ve,,onlardan,,önceki

lerin    وا     inkâr,,etmişlerdi,,(onlar,,da)=ك ف ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

ذ ِ ه مِ ف أ خ  =onları,,yakalamıştı    

    günahlarıyla=بِذ ن وبِِهْمِ     Allah,,da=اّلَل ِ

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

    çetindir=ش ِديد ِ    güçlüdür=ق ِويِ 

 cezası=اْلِعق ابِِ

Bu kâfirlerin du-
rumu tıpkı Fira-
vunoğulları ile 
daha önceki 
kâfirlerin durumu 
gibidir. Onlar Al-
lah´ın ayetlerini 
inkâr ettiler, Al-
lah da günahları 
yüzünden yaka-
larına yapıştı. 
Hiç şüphesiz Al-
lah güçlüdür ve 
azabı ağırdır. 

Tıpkı Âl-i Firavun 
ile daha onlardan 
evvelkilerin âdetleri 
(halleri) gibi: Al-
lah'ın âyetlerini ta-
nımadılar. Bunun 
üzerine Allah kendi 
günahları sebebiy-
le kendilerini 
azâba uğrattı. Al-
lahu Zülcelâl'in 
Kendi kuvvetli, 
ikâbı şiddetli oldu-
ğunda şüphe yok. 

Firavun hane-
danıyla onlar-
dan öncekile-
rin gidişi gibi. 
Allah´ın ayet-
lerini yalanla-
mışlardı da, 
Allah onları 
günahlarından 
dolayı yaka-
lamıştı. Mu-
hakkak ki Al-
lah; kuvvetli-
dir, azabı şid-
detli olandır. 

Firavun yandaşla-
rının ve onlardan 
önce yaşayıp gi-
denlerin başlarına 
gelen şey (bunların 
da başına gele-
cek): Onlar Allahın 
ayetlerinin gerçek 
olduğunu inkara 
kalkıştılar ve Allah 
da (bu) günahla-
rından ötürü onları 
kıskıvrak yakaladı. 
Elbet yakalar, 
(çünkü) Allah çe-
peçevre kuşatan 
sınırsız gücün sa-
hibidir, (hak edene 
karşı) cezada çetin 
ve yıldırıcıdır. 

8. 
53 .. ِلكِ      çünkü=بِأ نَِ    bu..böyledir=ذ َٰ

غ ..ي كِ ..ل مِْ    Allah=اّلَل ِ ي ًِرام  =değiştirmez    

ةًِ ا    nimeti=نِْعم  ه      onlara..verdiği=أ ْنع م 

ق ْومِ ..ع ل ىَِٰ =bir..millet    

تَىَِٰ وا..ح  ي غ ي ِر  =değiştirmedikçe    

ا     kendilerinde=بِأ ْنف ِسِهْمِ     bulunanı=م 

أ نَِ     Allah=اّلَل ِ    ve..şüphesiz=و 

يمِ ع لِِ    işitendir=س ِميعِ  =bilendir 

Bu böyledir. 
Çünkü bir top-
lum, sahip oldu-
ğu iyi bir niteliği 
değiştirmedikçe, 
Allah da o top-
luma vermiş ol-
duğu nimeti de-
ğiştirmez. Hiç 
şüphesiz Allah 
her şeyi işitir, her 
şeyi bilir. 

Bu âkıbetin de se-
bebi, herhangi bir 
kavim kendilerinde 
olan hâli değiştir-
medikçe Allah on-
lara ihsan ettiği 
nimeti değiştirmez. 
Sonra Allah bütün 
söylenenleri işitir, 
bütün işlenenleri 
görür.  

Bunun sebebi; 
bir topluluk 
kendi nefisle-
rindekini de-
ğiştirmedikçe, 
Allah´ ın onla-
ra verdiği ni-
metini değiş-
tirmeyeceğidir. 
Ve muhakkak 
ki Allah; Se-
mi´dir, 
Alim´dir. 

Bu böyledir, çünkü 
Allah, bir topluma 
bahşettiği nimeti ve 
esenliği, o toplum 
kendi gidişini de-
ğiştirmedikçe asla 
değiştirmez; ve (bi-
lin ki) Allah her şeyi 
işiten, her şeyi bi-
lendir. 

8. 
    ailesi=آلِِ    gidişi,,gibi,,(Evet)=ك د أْبِِ,, 54

    Fir’avn=فِْرع ْون ِ 

الَِذينِ  ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,و  =ve,,onlardan,,önceki

lerin    ك ذَب وا=yalanlamışlardı    

ب ِِهمِْ    ayetlerini=بِآي اتِِ     Rablerinin=ر 

    biz,,de,,onları,,mahvetmiştik=ف أ ْهل ْكن اه مِْ

    günahlarıyla=بِذ ن وبِِهمِْ

ْقن ا أ ْغر      ailesini=آلِ     ve,,boğmuştuk=و 

ك لِ     Fir’avn=فِْرع ْون ِ      hepsi,,de=و 

ظ اِلِمينِ ,,ك ان وا =zulmedicilerdi 

Bu kâfirlerin du-
rumu tıpkı Fira-
vunoğulları ile 
daha önceki 
kâfirlerin durumu 
gibidir. Onlar 
Rabblerinin ayet-
lerini yalanladı-
lar, biz de onları 
günahları yü-
zünden yokettik, 
Firavunoğulla-
rı´nı denizde 
boğduk. Bunla-
rın hepsi zalimdi. 

Tıpkı Âl-i Firavun 
ile daha onlardan 
evvelkilerin âdetleri 
(hâli) gibi: Rabbü’l-
âlemîn’in âyetlerini 
inkâr ettiler, bunun 
üzerine Bizler gü-
nahları yüzünden 
onları helâk ettik. 
Âl-i Firavun’u da 
suda boğduk ki 
bunların hepsi ne-
fislerine zulmeden-
lerdi.  

Firavun hane-
danıyla, on-
lardan önceki-
lerin gidişi gi-
bi. Rabblarının 
ayetlerini ya-
lanlamışlardı 
da, Biz de gü-
nahlarından 
dolayı onları 
helak etmiş ve 
Firavun hane-
danını suda 
boğmuştuk. 
Hepsi de za-
limlerdi. 

Firavun yandaşla-
rının ve onlardan 
önce yaşayıp gi-
denlerin başlarına 
ne geldiyse (bunla-
rın da başına ben-
zeri gelecek:) On-
lar Rablerinin ayet-
lerine yalan gözüy-
le bakmışlardı; ve 
bu yüzden, Biz de 
onları (bu) günah-
larına karşılık helak 
ettik; boğuverdik o 
Firavun yandaşla-
rını; onların hepsi 
zalim kimselerdi 
çünkü. 

8. 
    en..kötüsü=ش رَِ    şüphesiz=إِنَِ.. 55

اب ِِ     göre=ِعْند ِ    canlıların=الدَو 

وا..الَِذينِ     Allah’a=اّلَلِِ ك ف ر  =kâfirlerdir    

مِْف هِ  =artık..onlar    

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar 

Allah katında 
canlıların en kö-
tüleri kâfirlerdir. 
Onlar artık 
inanmazlar. 

Yeryüzünde yürü-
yenlerin Allah ya-
nında en kötüsü 
hiç şüphe yok o 
kimselerdir ki dal-
dıkları küfürde ıs-
rar ederler, işte 
bunlar hiç imana 
gelmezler.  

Allah katından 
yeryüzünde 
yürüyen canlı-
ların en kötü-
sü; şüphesiz 
ki küfreden-
lerdir. Artık on-
lar, inanmaz-
lar. 

Gerçek şu ki, Allah 
katında yaratıkların 
en bayağısı, hakkı 
inkara şartlanmış 
ve sonuç olarak, 
inanmayan kimse-
lerdir. 

8. 
56 ,, ع اه دْتِ ,,الَِذينِ  =sen,,andlaşma,,yaptıkl

arın    ِْم     sonra=ث مَِ    kendileriyle=ِمْنه 

    bozarlar=ي ْنق ض ونِ 

Onlar kendileri 
ile antlaşma yap-
tığın her defa-
sında hiç çekin-
meden antlaş-
malarını bozan 

O kimseler ki ken-
dilerinden ahit alı-
yorsun, sonra on-
lar verdikleri ahdi 
ne saygı, ne kaygı 
duymaksızın her 

Onlar, kendile-
riyle anlaşma 
yaptığın kim-
selerdir. Sonra 
her defasında 
ahidlerini boz-

Kendileriyle bir 
andlaşma yapmış 
olduğu halde, Alla-
ha karşı sorumlu-
luk bilinci taşımak-
sızın, fütursuzca 
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ك ل ِِ,,فِي    andlaşmalarını=ع ْهد ه مِْ =her    

َرةِ      defasında=م 

ه مِْ ي تَق ونِ ,,لِ ,,و  =hiç,,çekinmeden 

kimselerdir. defa ayaklarının al-
tına alıyorlar.  

dular. Onlar 
sakınmazlar 
da. 

her fırsatta sözle-
rinden dönen kim-
selere gelince, 

8. 
    bundan..dolayı=ف إَِما.. 57

مِْت ثْق ِ ف نَه  =onları..yakalarsan    

ْربِِ..فِي اْلح  =savaşta    ِْد     dağıt=ف ش ر ِ

نِْ    onları=بِِهمِْ     kimseleri..de=م 

مِْ ْلف ه  مِْ    arkalarında..ki=خ      böylece=ل ع لَه 

ونِ   ibret..alsınlar=ي ذََكر 

Eğer savaşta, 
onları ele geçi-
rirsen, onları ge-
ride kalanlara bir 
ibret olacak bi-
çimde cezalan-
dır. 

Eğer onları harpte 
ele geçirirsen 
kat'iyyen kendileri-
ne göstereceğin 
şiddetle arkaların-
da bulunanlara 
korku verilsin; belki 
bunlar ibret alırlar 
(Eğer onları harpte 
ele geçirirsen ken-
dilerine arkalarında 
bulunanları ürküte-
cek bir şiddetle 
hücum et; belki 
bunların hâlinden 
ibret alırlar).  

Bunun için 
eğer savaşta 
ele geçirirsen; 
onları dağıt ki 
arkalarında 
olanlar ibret 
alsınlar. 

onları savaşta kar-
şında bulursan, ar-
kalarından gelenler 
için öyle yıldırıcı bir 
ders ver ki, belki 
berikiler akıllarında 
tutarlar; 

8. 
58 ,, إَِما اف نَِ,,و  ت خ  =korkarsan    

ق ْومِ ,,ِمنِْ =bir,,kavmin    

    hıyanet,,etmesinden=ِخي ان ةًِ

    onlara=إِل ْيِهمِْ    sen,,de,,davran=ف اْنبِذِْ

اء ِ ,,ع ل ىَِٰ س و  =aynı,,şekilde    َِإِن=çünkü    

ي ِحبُِّ,,لِ     Allah=اّلَل ِ =sevmez    

ائِنِينِ   hainleri=اْلخ 

Eğer antlaşmalı 
bir toplumun an-
laşmasını boza-
cağından endi-
şeli isen, aranız-
daki antlaşmayı, 
karşılıklılık ilkesi 
uyarınca açıkça 
yüzlerine fırlat. 
Çünkü, Allah 
ihanet edenleri 
sevmez. 

Herhangi bir kav-
min de verdiği ahdi 
çiğnemesinden 
korkarsan, en kes-
tirme yoluyla sen 
de ahidlerini kat'iy-
yen kendilerine ge-
ri ver. Şüphe yok ki 
Allah, ahde hıya-
net edenlerden 
hoşnut olmaz.  

Eğer bir kav-
min hiyanet 
etmesinden 
korkarsan; 
sen de onlara 
karşı aynı şe-
kilde davran. 
Muhakkak ki 
Allah; hainleri 
sevmez. 

beri yandan, eğer 
(kendisiyle and-
laşma yapmış bu-
lunduğun) bir toplu-
luğun ihanet etme-
sinden kaygı duy-
man için ortada 
makul sebep var-
sa, sen de buna 
karşılık olarak on-
larla yaptığın and-
laşmayı boz: çün-
kü, Allah asla hain-
leri sevmez! 

8. 
59 .. لِ  ي ْحس ب نَِ..و  =sanmasınlar    

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ب ق واِ  مِْ    kaçabileceklerini=س      Onlar=إِنَه 

ونِ ..لِ  ي ْعِجز  =(bizi)..aciz..bırakamazlar 

Kâfirler sakın 
yakayı kurtardık-
larını sanmasın-
lar. Çünkü onlar 
bizi kesinlikle 
aciz bırakamaz-
lar. 

Küfre saplanan 
kimseler asla kur-
tulduklarını zan-
netmesinler, onlar 
hiçbir zaman bizle-
ri âciz bırakamaz-
lar.  

Küfredenler; 
asla öne geç-
tiklerini ve bizi 
aciz bıraka-
caklarını san-
masınlar. 

(Bunun için) o hak-
kı inkara şartlan-
mış olanlar, (Allah-
tan) kaçıp kurtula-
caklarını sanma-
sınlar: (Onun mu-
rad ettiği şeyin 
gerçekleşmesine) 
asla engel olama-
yacaklar. 

8. 
أ ِعدُّوا,, 60 مِْ    hazırlayın=و      onlara,,karşı=ل ه 

ا اْست ط ْعت مِْ,,م  =gücünüz,,yettiği,,kadar    

ق َوة ِ,,ِمنِْ =kuvvet    

ِمنِْ ِرب اطِِ,,و  =ve,,cihad,,için,,bağlanıp,,besl

enen    ِِْيل     atlar=اْلخ 

    bununla=بِهِِ    korkutursunuz=ت ْرِهب ونِ 

    Allah’ın=اّلَلِِ    düşmanını=ع د وَِ

ع د َوك مِْ     sizin,,düşmanınızı=و 

ِرينِ  آخ      ve,,başkalarını=و 

د ونِِهمِْ,,ِمنِْ =onların,,dışında    

مِ ,,لِ  ون ه  ت ْعل م  =sizin,,bilmediğiniz    

ْمِ     Allah’ın=اّلَل ِ ه      bildiği=ي ْعل م 

ا م  ت ْنِفق وا,,و  =ne,,harcarsanız    

ش ْيءِ ,,ِمنِْ =herşeyden    

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

فَِ     size=إِل ْيك مِْ    tam,,olarak,,ödenir=ي و 

أ ْنت مِْ     ve,,siz=و 

ونِ ,,لِ  ت ْظل م  =hiç,,haksızlığa,,uğratılmazsı

nız 

Ey iman edenler, 
onlara karşı gü-
cünüzün yettiği 
kadar – Allah’ın 
düşmanı ve sizin 
düşmanlarınızı 
ve bunların dı-
şında Allah’ın bi-
lip sizin bilmedik-
lerinizi yıldırmak 
üzere – kuvvet 
ve savaş atları 
hazırlayın. Allah 
yolunda sarf et-
tiğiniz her şey, 
size haksızlık 
yapılmadan ta-
mamen ödene-
cektir. 

Onlara karşı gerek 
kuvvetten, gerek 
cihat için beslenen 
atlardan gücünü-
zün yettiği kadar 
hazırlık görün. Siz-
ler onunla hem Al-
lah'ın hasmını hem 
sizin hasmınızı 
korkutacağınız gi-
bi, daha başkaları-
nı da korkutursu-
nuz ki onları siz 
bilmezsiniz, onları 
Allah bilir. Sonra 
Allah yolunda han-
gi bir şeyi bağış-
larsanız ecri size 
verilir. Hiç de ziya-
na uğramazsınız.  

Siz de onlara 
karşı gücünü-
zün yettiği ka-
dar kuvvet ve 
bağlanıp bes-
lenen atlar 
hazırlayın ki 
bununla Al-
lah´ın düşma-
nı, sizin düş-
manınız ve 
bunlardan 
başka sizin 
bilmeyip te Al-
lah´ın bildiği 
diğerlerini kor-
kutasınız. Al-
lah yolunda ne 
harcarsanız, 
size ödenir ve 
siz asla zul-
molunmazsı-
nız. 

O halde, onlara 
karşı toplayabildi-
ğiniz kadar kuvvet 
ve binek hayvanı 
hazır edin ki bu-
nunla hem Allahın, 
hem sizin düşma-
nınız olan bu in-
sanları, hem de si-
zin bilmediğiniz 
ama Allahın bildiği 
başkalarını caydı-
rabilesiniz; (ve bilin 
ki), Allah yolunda 
her ne sarf eder-
seniz size bütünüy-
le ödenecek ve si-
ze haksızlık yapıl-
mayacaktır. 

8. 
إِنِْ.. 61 وا    eğer=و  ن ح      onlar..yanaşırlarsa=ج 

    sen..de..yanaş=ف اْجن حِْ    barışa=ِللَسْلمِِ

ا َكلِْ    ona=ل ه  ت و      ve..dayan=و 

اّلَلِِ ..ع ل ى =Allah’a    ِ إِنَه=çünkü     ِه و=O    

 bilendir=اْلع ِليمِ     işitendir=الَسِميعِ 

Eğer onlar barı-
şa yanaşırlarsa 
sen de ona ya-
naş ve Allah´a 
dayan. Çünkü O 
her şeyi işiten ve 
bilendir. 

Şayet sulha mey-
lederlerse, ona sen 
de meylederek Al-
lah'a mütevekkil ol 
ki işiten, bilen baş-
kası değil, ancak 
O'dur. 

Eğer barışa 
yanaşırlarsa; 
sen de yanaş 
ve Allah´a te-
vekkül et. Mu-
hakkak ki Se-
mi, Alim, 
O´dur. 

Ama eğer onlar ba-
rıştan yana eğilim 
gösterirlerse, sen 
de barıştan yana ol 
ve Allaha güven: 
çünkü O, gerçek-
ten her şeyi işiten, 
her şeyin aslını bi-
lendir! 

8. 
62 ,, إِنِْوِ  =eğer    ي ِريد وا=isterlerse    

ي ْخد ع وكِ ,,أ نِْ =sana,,hile,,yapmak    

ْسب كِ     şüphesiz=ف إِنَِ     sana,,yeter=ح 

الَِذي,,ه وِ     Allah=اّلَل ِ  =O,,ki    

    seni,,destekledi=أ يَد كِ 

    yardımıyla=بِن ْصِرهِِ

ْؤِمنِينِ  بِاْلم   ve,,müminleri=و 

Eğer onlar seni 
aldatmak ister-
lerse kuşku yok 
ki, Allah sana 
yeter. O seni 
yardımı ile ve 
mü´minler aracı-
lığı ile destekle-
miştir. 

Yâ Muhammed, 
eğer seni aldatmak 
isterlerse, Allah'ın 
sana yeteceğinden 
emin ol. 

Eğer seni al-
datmak ister-
lerse; muhak-
kak ki Allah, 
sana yeter. 
Seni ve 
mü´minleri 
yardımıyla 
destekleyen 
O´dur. 

(Ama barış yanlısı 
gözükmekle) niyet-
leri sadece seni al-
datmaksa, (o za-
man) bil ki, Allah 
sana yeter! Odur 
seni, yardımıyla ve 
inanmış yandaşlar-
la güçlendiren; 

8. 
63 .. أ لَفِ      arasını=ب ْينِ     ve..uzlaştırdı=و 

    şayet=ل وِْ    onların..kalblerinin=ق ل وبِِهْمِ 

ا    sen..verseydin=أ ْنف ْقتِ      bulunan=م 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ِميعًا     herşeyi=ج 

ا أ لَْفتِ ..م  =yine..de..uzlaştıramazdın    

    onların..kalblerinin=ق ل وبِِهمِْ    arasını=ب ْينِ 

ِكنَِ ل َٰ     Allah=اّلَل ِ    fakat=و 

ْمِ     uzlaştırdı=أ لَفِ      onların..arasını=ب ْين ه 

    daima..üstündür=ع ِزيزِ     çünkü..O=إِنَه ِ

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Allah, 
mü´minlerin 
kalplerini uzlaş-
tırdı. Eğer sen 
dünyadaki her 
şeyi harcasan 
yine onların 
kalplerini uzlaştı-
ramazdın. Fakat 
Allah onları uz-
laştırdı. Hiç kuş-
kusuz O, üstün 
iradeli ve hikmet 
sahibidir. 

O öyle bir Allah'tır 
ki, seni bir taraftan 
Kendi yardımı ile, 
diğer taraftan 
mü'minlerle teyid 
ettiği gibi, başkaca 
onların kalplerini 
birleştirdi. Eğer 
sen yeryüzünde ne 
varsa hepsini ba-
ğışlasaydın onların 
kalplerini yine bir-
leştiremezdin; lâkin 
onları Allah birleş-
tirdi. O'nun azîz 
olduğunda, hakîm 
olduğunda söz 
yok. 

Ve onların 
kalblerini bir-
leştirmiştir. 
Eğer yeryü-
zünde bulu-
nan her şeyi 
sarfetsen yine 
de onların 
kalblerini bir-
leştiremezdin. 
Fakat Allah 
birleştirdi onla-
rın arasını. 
Muhakkak ki 
Allah; Aziz´dir, 
Hakim´dir. 

(O inanmış kimse-
ler ki) kalplerini O 
bağdaştırdı, kay-
naştırdı: (O inan-
mış kimseler ki,) 
uğrunda yeryüzün-
deki her şeyi top-
tan harcasaydın 
onların kalplerini 
birbirine ısındırıp 
kaynaştıramazdın; 
ama işte Allah on-
ları bir araya getir-
di. Gerçekten de 
Allah hikmetle edip 
eyleyen en yüce ik-
tidar sahibidir. 

8. 
64 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey    ُِّالنَبِي=peygamber    

ْسب كِ      Allah=اّلَل ِ    sana,,yeter=ح 

نِِ م  اتَب ع كِ ,,و  =ve,,sana,,tabi,,olanlara    

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminlerden 

Ey peygamber, 
sana ve sana 
uyan mü´minlere 
Allah yeter. 

Ey peygamber, Al-
lah sana da yeter, 
sana uyan (senin 
izince giden) 
mü'minlere de ye-
ter. 

Ey Peygam-
ber; Allah, sa-
na ve sana 
tabi olan 
mü´minlere 
yeter. 

Ey Peygamber! Al-
lah sana da yeter, 
sana uyan inanmış 
kimselere de! 

8. 
65 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey    ُِّالنَبِي=peygamber    

ِضِ ر ِ     teşvik..et=ح 

ْؤِمنِينِ      müminleri=اْلم 

اْلِقت اِلِ ..ع ل ى =savaşa    ِِنِْإ =eğer    

    sizden=ِمْنك مِْ    olursa=ي ك نِْ

Ey peygamber, 
mü´minleri sava-
şa teşvik et. 
Eğer sizden yir-
mi sabırlı kişi 
olursa bunlar iki 
yüz kâfiri yener-
ler. Eğer sizden 
yüz kişi olsa, 
bunlar bin kâfiri 

Ey peygamber! 
Mü'minlerin cihada 
şevkini arttır. Eğer 
sizden sebat ede-
cek yirmi kişi olur-
sa iki yüze galebe 
çalar, eğer sizden 
yüz kişi olursa küf-
re sapmış kimsele-
rin binine galip ge-

Ey Peygam-
ber; 
mü´minleri sa-
vaşa teşvik et. 
Eğer sizden 
sabreden yir-
mi kişi bulu-
nursa; ikiyüz 
kişiyi mağlup 
ederler. Eğer 

Ey Peygamber! 
İnananları, kavga-
da ölüm korkusunu 
alt etmeleri yönün-
de (şöyle) yürek-
lendir: Sizden zor 
durumlara göğüs 
germesini bilen 
yirmi kişi çıkarsa, 
bunlar iki yüz kişiyi 
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ونِ      yirmi..kişi=ِعْشر 

ونِ  ابِر      sabreden=ص 

    iki..yüz(kâfir)i=ِمائ ت ْيِنِ     yenerler=ي ْغِلب وا

إِنِْ     olursa=ي ك نِْ    ve..eğer=و 

    yüz..kişi=ِمائ ة ِ    sizden=ِمْنك مِْ

اأ ْلفًِ    yenerler=ي ْغِلب وا =bin..kişiyi    

وا..الَِذينِ ..ِمنِ  ك ف ر  =kâfirlerden    

    çünkü..kâfirler=بِأ نَه مِْ

    bir..topluluktur=ق ْومِ 

ي ْفق ه ونِ ..لِ  =anlamaz 

yenerler. Çünkü 
onlar anlayışsız, 
bilinçsiz bir gü-
ruhtur. 

lir. Çünkü onlar id-
raksiz bir kavimdir-
ler. 

sizden yüz kişi 
bulunursa; 
küfretmiş 
olanlardan bi-
nini mağlup 
ederler. Çün-
kü onlar, an-
lamazlar gü-
ruhu dur. 

tepe-
le(yebil)melidir; 
sizden böyle yüz 
kişi çıkarsa, hakkı 
inkara kalkışanlar-
dan bin kişiyi tepe-
le(yebil)melidir; 
çünkü onlar bunu 
kavrayamayan bir 
güruhturlar. 

8. 
66 ,, فَفِ     şimdi=اْْلنِ      hafifletti=خ 

    sizden=ع ْنك مِْ    Allah=اّلَل ِ

ِلمِ  ع      bildi,,de=و 

فِيك مِْ,,أ نَِ =sizde,,bulunduğunu    

ْعفًاِ      bundan,,böyle=ف إِنِْ    zayıflık=ض 

    sizden=ِمْنك مِْ    olsa=ي ك نِْ

ة ِ    yüz,,kişi=ِمائ ة ِ ابِر      sabreden=ص 

    iki,,yüz(kâfir)i=ِمائ ت ْيِنِ     yenerler=ي ْغِلب وا

إِنِْ     olsa=ي ك نِْ    ve,,eğer=و 

    bin,,kişi=أ ْلفِ     sizden=ِمْنك مِْ

    iki,,bin(kâfir)i=أ ْلف ْينِِ    yenerler=ي ْغِلب وا

    Allah’ın=اّلَلِِ     izniyle=بِإِْذنِِ

اّلَل ِ عِ     Allah=و      beraberdir=م 

 sabredenlerle=الَصابِِرينِ 

Allah, bundan 
böyle, bu konu-
daki yükünüzü 
hafifletti ve bün-
yenizde bir zaaf 
belirdiğini bildi. 
Buna göre eğer 
sizden yüz sabır-
lı kişi olursa, 
bunlar iki yüz 
kâfiri yenerler. 
Eğer sizden bin 
sabırlı kişi olur-
sa, bunlar Al-
lah´ın izni ile iki 
bin kâfiri yener-
ler. Allah sabırlı-
larla beraberdir. 
´ 

Şimdi Allah yükü-
nüzü hafifletti ve 
sizlerde zaaf oldu-
ğunu bildi; onun 
için sizden sebat 
edecek yüz kişi 
olursa iki yüzü 
mağlup eder. Bin 
olursa Allah'ın iz-
niyle iki bini mağ-
lup eder. Allah se-
bat edenlerle be-
raberdir. 

Şimdi Allah 
yükünüzü ha-
fifletti ve bildi 
ki; sizde bir 
zaaf vardır. O 
halde şayet 
sizden sabırlı 
yüz kişi olur-
sa; ikiyüz kişi-
yi mağlup 
ederler. Şayet 
sizden bin kişi 
olursa; Al-
lah´ın izniyle 
ikibin kişiyi 
mağlup eder-
ler. Ve Allah; 
sabredenlerle 
beraberdir. 

(Ama yine de) Al-
lah, şimdilik yükü-
nüzü hafifletmiş 
bulunuyor, çünkü 
zayıf olduğunuzu 
biliyor: Şöyle ki: 
Sizden eğer zor 
durumlarda sab-
retmesini bilen yüz 
kişi çıkarsa, bunlar 
iki yüz kişiyi tepe-
leye(bile)cektir; ve 
sizden böyle bin 
kişi çıkarsa, Allahın 
izniyle iki bin kişiyi 
tepele-
ye(bile)cektir, çün-
kü Allah zor du-
rumlara göğüs 
germesini bilenlerle 
beraberdir. 

8. 
67 .. ا ك انِ ..م  =yakışmaz    

    hiçbir..peygambere=ِلن بِي  ِ

ي ك ونِ ..أ نِْ =olmak    

ىَِٰ..ل ه ِ أ ْسر  =esirler..sahibi    َِٰتَى     kadar=ح 

    ağır..basıncaya=ي ثِْخنِ 

اْْل ْرِض ِ..فِي =yeryüzünde    

    siz..istiyorsunuz=ت ِريد ونِ 

ضِ      dünya=الدُّْني ا    geçici..malını=ع ر 

اّلَل ِ     istiyor=ي ِريد ِ    Allah..ise=و 

ة ِ  اّلَل ِ    ahireti=اْْلِخر      Allah=و 

    daima..üstün=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Yeryüzünde üs-
tünlüğünü per-
çinlemedikçe 
hiçbir peygam-
berin esir alması 
yerinde değildir. 
Siz geçici dünya 
malını istiyorsu-
nuz. Oysa Allah 
sizin hesabınıza 
ahireti istiyor. Al-
lah üstün iradeli 
ve hikmet sahi-
bidir. 

Hiçbir nebî için 
doğru olmaz ki, 
yeryüzünde kan 
dökmedikçe kendi-
sinin esiri bulun-
sun. Evet, sizler 
dünya metâını isti-
yorsunuz, Allah ise 
âhireti kazanmanı-
zı diliyor. Allah'ın 
izzetine had, hik-
metine pâyân yok. 

Hiç bir pey-
gambere yer-
yüzünde sa-
vaşırken za-
ferler kaza-
nıncaya kadar 
esirler alması 
yaraşmaz. 
Geçici dünya 
malını istiyor-
sunuz. Allah 
ise ahireti isti-
yor. Ve Allah; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Kıyasıya girdiği 
zorlu bir meydan 
savaşı sonucu de-
ğilse, esir almak bir 
peygamber için ya-
kışık almaz. Siz bu 
dünyanın geçici 
kazançlarına talip 
olabiliyorsunuz, 
ama Allah (sizin 
için) sonraki haya-
tın (güzel/iyi olma-
sını) murad ediyor: 
çünkü, Allah doğru 
hüküm ve hikmetle 
edip eyleyen en 
yüce iktidar sahibi-
dir. 

8. 
68 ,,     bir,,yazı=ِكت ابِ     eğer,,olmasaydı=ل ْولِ 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan     ِس ب ق=geçmiş    

َسك مِْ     size,,mutlaka,,dokunurdu=ل م 

ا ْذت مِْ    dolayı=فِيم      aldığınız,,fidyeden=أ خ 

 büyük,,bir=ع ِظيمِ     azab=ع ذ ابِ 

Eğer Allah´ın 
daha önce ke-
sinleşmiş (ve bu 
konuda lehinize 
işleyen) bir hük-
mü olmasaydı, 
esirlerin karşılı-
ğında aldığınız 
fidyeler yüzün-
den başınıza 
büyük bir azap 
gelirdi. 

Eğer evvelce Al-
lah'ın hükm-i 
ezelîsi geçmiş ol-
masaydı (eğer ön-
ceden Allah'ın 
hükm-i ezelîsi ol-
masaydı) aldığınız 
fidyeden dolayı 
sizlere büyük bir 
azap dokunacaktı.  

Eğer daha ön-
ceden Allah´ın 
geçmiş bir 
hükmü olma-
saydı; aldıkla-
rınızdan dola-
yı size büyük 
bir azab do-
kunurdu. 

Allah tarafından 
önceden buyrul-
muş böyle bir ilke 
olmasaydı aldığınız 
bütün bu (tutsaklar) 
yüzünden başınıza 
mutlaka büyük bir 
azap çökerdi. 

8. 
    artık..yiyin=ف ك ل وا.. 69

غ نِْمت مِْ..ِمَما =aldığınız..ganimetten    

لًِ َل      ve..temiz..olarak=ط ي ِبًاِ     helal=ح 

اتَِ ق واو  =ve..korkun     ِ اّلَل=Allah’tan    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Artık elinize ge-
çen ganimet 
mallarını helal 
olarak afiyetle 
yiyiniz, Allah´dan 
korkunuz. Hiç 
kuşkusuz Allah 
affedicidir ve 
merhametlidir. 

Artık elde ettiğiniz 
ganimetlerden 
helâl olarak, pâk 
olarak yeyin [ve] 
Allah'tan korkun. 
Allah'ın gufranına 
had, rahmetine ni-
hayet yok. 

Artık elde etti-
ğiniz ganimet-
ten helal ve 
temiz olarak 
yeyin. Al-
lah´tan da sa-
kının. Çünkü 
Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

O halde, savaşta 
ele geçirdiğiniz 
şeyler için (yalnız) 
helal olanları kulla-
nın ve Allaha karşı 
sorumluluk bilinci 
taşıyın: (hem de şu 
gerçeği hep akılda 
tutarak) Allah çok 
esirgeyen gerçek 
bağışlayıcıdır. 

8. 
70 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey    ُِّالنَبِي=peygamber    

نِْ    söyle=ق لِْ     kimselere=ِلم 

أ ْيِديك مِْ,,فِي =ellerinizde,,bulunan    

ىَِٰ,,ِمنِ  اْْل ْسر  =esirlerden    ِْإِن=eğer    

    Allah=اّلَل ِ    bilirse=ي ْعل مِِ

ق ل وبِك مِْ,,فِي =sizin,,kalblerinizde    

ْيًرا     bir,,hayır,,olduğunu=خ 

    size,,verir=ي ْؤتِك مِْ

ْيًرا     daha,,hayırlısını=خ 

أ ِخذ ِ,,ِمَما =alınan(fidye)den    

ي ْغِفرِْ    sizden=ِمْنك مِْ     ve,,bağışlar=و 

ْمِ  اّلَل ِ    sizi=ل ك      Allah=و 

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Ey peygamber 
elinizdeki esirle-
re de ki; «Eğer 
Allah kalpleriniz-
de hayırlı bir 
yaklaşım oldu-
ğunu görürse si-
ze elinizden alı-
nandan daha 
iyisini verir ve si-
zi affeder. Hiç 
şüphesiz, Allah 
affedicidir ve 
merhametlidir. 

Ey Peygamber! El-
lerinizde olan esir-
lere de ki: "Eğer 
Allah kalplerinizde 
hayır bulursa hem 
size o sizden alı-
nan şeylerden da-
ha hayırlı vergiler-
de bulunur, hem 
günahlarınızı ba-
ğışlar. Allah'ın 
gufranı hadsiz, 
rahmeti nihayet-
siz."  

Ey peygam-
ber; elinizdeki 
esirlere de ki: 
Eğer Allah 
kalbinizde ha-
yır olduğunu 
bilirse; sizden 
alınandan da-
ha hayırlısını 
size verir ve 
sizi bağışlar. 
Ve Allah, Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

(Öyleyse) ey Pey-
gamber, elindeki 
esirlere de ki: Allah 
yüreklerinizde bir 
güzellik bulursa, 
bütün o sizden alı-
nan şeylerden da-
ha güzelini bahşe-
decektir size: Çün-
kü Allah, çok esir-
geyen gerçek ba-
ğışlayıcıdır. 

8. 
إِنِْ.. 71     isterlerse=ي ِريد وا    eğer=و 

    sana..hainlik..yapmak=ِخي ان ت كِ 

    muhakkak=ف ق دِْ

ان وا     hainlik..yapmışlardı=خ 

ق ْبلِ ..ِمنِْ    Allah’a..da=اّلَل ِ =daha..önce    

    bu..yüzden..imkân..verdi=ف أ ْمك نِ 

ْمِ  اّلَل ِ    onlara..karşı=ِمْنه      Allah=و 

ِليمِ      bilendir=ع 

ِكيمِ   yerli..yerince..yapandır=ح 

Eğer bu esirler 
sana ihanet et-
meyi düşünüyor-
larsa bilsinler ki, 
daha önce Al-
lah´a ihanet etti-
ler de bu yüzden 
O, seni onlara 
karşı üstün ge-
tirdi. Hiç kuşku-
suz Allah her 
şeyi bilir ve her 
yaptığı yerinde-
dir. 

Yok, eğer sana 
verdikleri ahde hı-
yanet arzusunu 
besliyorlarsa 
unutmasınlar ki 
evvelce Allah'a 
karşı hıyanet et-
meleri üzerine sa-
na kendilerini kah-
retmek kudretini 
vermişti. Allah'ın 
ilmine had, hikme-
tine pâyân bulun-
maz. 

Eğer sana ha-
inlik yapmak 
isterlerse; da-
ha önce Al-
lah´a da hain-
lik etmişlerdi 
de Allah, onla-
ra karşı sana 
imkan ve kud-
ret vermişti. 
Ve Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

Ve eğer sana iha-
net etmeye yelte-
nirlerse, (unutma-
sınlar ki) daha ön-
ce Allaha da ihanet 
etmişlerdi de bu 
yüzden Allah (ina-
nanları) onlara 
baskın çıkarmıştı. 
Çünkü Allah doğru 
hüküm ve hikmetle 
edip eyleyen mut-
lak ve sınırsız bilgi 
sahibidir. 

8. 
    onlar,,ki=الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, 72

ن وا     inandılar=آم 

وا ر  ه اج      hicret,,ettiler=و 

İman edip Medi-
ne´ye göçenler 
ve Allah yolunda 
canları ile malları 
ile cihad edenler 
ile bu göçmenle-

O kimseler ki ima-
na geldiler, hicret 
ettiler, mallarıyla 
canlarıyla Allah yo-
lunda cihada gitti-
ler. Sonra o kimse-

Muhakkak ki 
iman edip hic-
ret eden, mal-
larıyla ve can-
larıyla Allah 
yolunda cihad 

Öte yandan imana 
erişen, zulmün 
egemen olduğu di-
yardan göç eden, 
Allah yolunda mal-
larıyla çaba göste-
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اه د وا ج      savaştılar=و 

اِلِهمِْ     mallarıyla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسِهمِْ     canlarıyla=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

الَِذينِ  ْوا    ve,,onlar,,ki=و      barındırdılar=آو 

وا ر  ن ص      ve,,yardım,,ettiler=و 

ئِكِ  مِْ    işte,,onlar=أ ول َٰ ه      bir,,kısmı=ب ْعض 

    bir,,kısmının=ب ْعض  ِ    velisidir=أ ْوِلي اءِ 

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =inanıp,,da    

ل مِْ وا,,و  اِجر  ي ه  =hicret,,etmeyenlere,,gelin

ce    ا ل ك مِْ,,م  =size,,yoktur    

ي تِِهمِْ,,ِمنِْ ل  و  =onların,,velayetinden    

ش ْيءِ ,,ِمنِْ =bir,,şey    َِٰتَى     kadar=ح 

واِ  اِجر      onlar,,hicret,,edinceye=ي ه 

إِنِِ     fakat=و 

وك مِْ ر      yardım,,isterlerse=اْست ْنص 

ينِِ,,فِي الد ِ =dinde    

    sizin,,üzerinize,,borçtur=ف ع ل ْيك مِ 

    yardım,,etmeniz=النَْصرِ 

    karşı=ع ل ىَِٰ    yalnız,,olmaz=إِلَِ

    bir,,topluma=ق ْومِ 

ب ْين ,,ب ْين ك مِْ ه مِْو  =aranızda    

اّلَل ِ    andlaşma,,bulunan=ِميث اق ِ      Allah=و 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görmektedir=ب ِصيرِ 

re barınak sağ-
layanlar ve yar-
dım edenler bir-
birlerinin yan-
daşları, koruyu-
cularıdırlar. İman 
edip Medine´ye 
göçetmeyenlere 
gelince, bunlar 
göçetmedikçe 
kendilerine karşı 
hiçbir yandaşlık, 
koruyuculuk yü-
kümlülüğünüz 
yoktur. Eğer 
böyleleri sizden, 
aranızda saldır-
mazlık antlaş-
ması bulunma-
yan bir topluma 
karşı din konu-
sunda yardım is-
terlerse kendile-
rine yardım et-
mekte yükümlü-
sünüz. Allah 
yaptığınız her 
şeyi görür.» 

ler ki muhacirleri 
hem barındırdılar, 
hem onların imda-
dına koştular. İşte 
bunlar birbirlerinin 
velileridir. İman et-
tikleri halde hicret 
etmeyenlere gelin-
ce, onların vilâyet-
lerinden ta kendile-
ri hicret edinceye 
kadar size bir şey 
yok. Şayet sizden 
din yolunda imdad 
isterseler kendile-
riyle aranızda ahd 
olan (misak olan) 
bir kavme karşı 
olmadıkça imdad 
etmek üzerinize 
borçtur. Allah bü-
tün işlediklerinizi 
görüyor.  

edenler; ba-
rındırıp yardım 
edenler, işte 
onlar; birbiri-
nin dostudur-
lar. İman edip 
de hicret et-
meyenlere ge-
lince; hicret 
edene kadar 
sizin onlarla 
bir dostluğu-
nuz yoktur. 
Şayet onlar da 
din hususunda 
sizden yardım 
isterlerse; si-
zinle araların-
da muahede 
bulunan bir 
kavim aley-
hinde olma-
mak üzere on-
lara yardım 
etmek boynu-
nuza borçtur. 
Allah yaptıkla-
rınızı görendir. 

rip duran kimselere 
ve (onlara) kol ka-
nat açıp, yardım 
edenlere gelince; 
işte bunlar (sahi-
den) birbirlerinin 
dostu ve hamileri-
dir. Fakat inanmış 
oldukları halde (si-
zin beldenize) göç 
etmemiş olan kim-
selere gelince; on-
ların korunup göze-
tilmesinden hiçbir 
bakımdan siz so-
rumlu değilsiniz, ta 
ki (sizin yanınıza) 
göç edecekleri vak-
te kadar. Yine de, 
dinsel baskılara 
karşı sizden yar-
dım isterlerse, (on-
lara) yardım elinizi 
uzatmaktır size dü-
şen; yeter ki (bu 
yardım) kendileriy-
le aranızda and-
laşma bulunan bir 
topluluğa karşı ol-
masın; çünkü Allah 
yaptığınız her şeyi 
görmektedir. 

8. 
73 .. الَِذي وا..نِ و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

مِْ ه      birbirlerinin=ب ْعض 

    birbirlerinin=ب ْعض  ِ    velisidirler=أ ْوِلي اءِ 

ت ْفع ل وه ِ..إِلَِ =eğer..bunu..yapmazsanız    

    fitne=فِتْن ة ِ    olur=ت ك نِْ

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ف س اد ِ بِي    ve..bir..kargaşa=و  رِ ك  =büyük 

Kâfirler birbirleri-
nin yandaşları, 
koruyucularıdır-
lar. Eğer aranız-
da bu sıkı daya-
nışmayı gerçek-
leştirmezseniz, 
yeryüzünde fitne 
ve büyük bir 
kargaşa çıkar. 

Küfr içinde kalmış 
kimseler de birbir-
lerinin velileridirler. 
Bu suretle hareket 
etmez iseniz, yer-
yüzünde yaman 
fitne zuhura gelir, 
büyük fesad olur.  

Küfredenler 
ise birbirlerinin 
dostudurlar. 
Eğer siz bunu 
yapmazsanız; 
yeryüzünde 
bir fitne ve bü-
yük bir fesad 
olur. 

Bütün bunlarla bir-
likte, (unutmayın 
ki) hakkı inkara 
şartlanmış olanlar 
birbirleriyle mütte-
fiktirler; siz de (bir-
birinizle) öyle ol-
madıkça yer yü-
zünde fitne ve bü-
yük bir karışıklık 
baş gösterecektir. 

8. 
74 ,, الَِذينِ  ن وا    onlar,,ki=و      inandılar=آم 

وا ر  ه اج      hicret,,ettiler=و 

اه د وا ج      savaştılar=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ّلَلِِا =Allah    

الَِذينِ  ْوا    ve,,onlar,,ki=و      barındırdılar=آو 

وا ر  ن ص      ve,,yardım,,ettiler=و 

ئِكِ      onlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

ْؤِمن ونِ  قًّاِ     müminler=اْلم      gerçek=ح 

مِْ ة ِ    onlar,,için,,vardır=ل ه  ْغِفر      bağış=م 

ِرْزقِ   bol=ك ِريمِ     ve,,rızık=و 

İman edip Medi-
ne´ye göçenler 
ve Allah yolunda 
malları ile, canla-
rı ile cihad eden-
ler ile bu göç-
menlere barınak 
sağlayanlar ve 
yardım edenler 
var ya, işte bun-
lar gerçek 
mü´minlerdir, on-
ları bağışlanma 
ve bol rızık bek-
lemektedir. 

O kimseler ki ima-
na gelmekle bera-
ber hicret ettiler, 
Allah yolunda ci-
hada gittiler. Sonra 
o kimseler ki mu-
hacirleri hem ba-
rındırdılar, hem on-
ların imdadına koş-
tular. İşte bunlar 
gerçekten mü'min 
olanlardır. Bunlar 
için gufran var, 
cennetin yüksek 
rızkı var.  

İman edip hic-
ret edenler, 
Allah yolunda 
cihad edenler, 
barındıranlar 
ve yardım 
edenler; işte 
onlar, gerçek 
mü´minlerdir. 
Onlar için 
mağfiret ve 
cömertçe ve-
rilmiş rızıklar 
vardır. 

Ve o imana erişen, 
zulmün hüküm 
sürdüğü diyardan 
göç eden ve Allah 
yolunda elinden 
gelen her türlü ça-
bayı gösteren kim-
selerle (onlara) kol 
kanat gerip yardım 
eden kimseler; işte 
bunlardır, gerçek-
ten inanan kimse-
ler! Günahlarından 
bağışlanma ve çok 
kutlu bir rızık bek-
lemektedir onları. 

8. 
75 .. الَِذينِ  ن وا    onlar..ki=و      inandılar=آم 

ب ْعد ِ..ِمنِْ =sonradan    

وا ر  ه اج      hicret..ettiler=و 

اه د وا ج      savaştılar=و 

ع ك مِْ     sizinle..beraber=م 

ئِكِ  ْمِ     işte..onlar..da=ف أ ول َٰ     sizdendir=ِمْنك 

أ ول و امِِ    sahipleri=و      rahim=اْْل ْرح 

مِْ ه      birbirlerine=ب ْعض 

    daha..yakındırlar=أ ْول ىَِٰ

ِ     birbirlerine=بِب ْعض 

ِكت ابِِ..فِي =Kitabına..göre     ِِاّلَل=Allah’ın    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ش ْيءِ ..بِك ل ِِ =herşeyi     ِِليم  bilir=ع 

Sonradan iman 
edip Medine´ye 
göçenlere ve si-
zinle birlikte ci-
had edenlere 
gelince onlar 
sizdendirler. Al-
lah´ın Kitabı´na 
göre yakın akra-
baların birbirleri-
ne mirasçı olma 
konusunda ön-
celik hakları var-
dır. Hiç kuşku-
suz Allah her 
şeyi bilir. 

Sonradan imana 
gelip de sizinle be-
raber hicret eden-
lere, cihada giden-
lere gelince, bunlar 
sizlerdendir. Arala-
rında hısımlık olan-
larsa, Allah'ın 
hükm-i ezelîsinde 
birbirlerinin daha 
yakın velileridir. 
Şüphe yok ki Alla-
hu Zülcelâl herşeyi 
biliyor. 

Sonra iman 
edip de hicret 
edenler ve si-
zinle birlikte 
savaşanlar; iş-
te onlar siz-
dendir. Hısım-
lar, Allah´ın ki-
tabına göre 
birbirine daha 
yakındırlar. 
Muhakkak ki 
Allah, her şeyi 
bilendir. 

Ve bundan sonra 
inanıp da zulmün 
egemen olduğu di-
yardan göç edecek 
ve (Allah) yolunda 
sizinle birlikte çaba 
sarf edecek olanla-
ra gelince, bunlar 
(da) sizdendirler; 
(işte böyle) sıkıca 
birbirine bağlanıp 
yakınlık kazanan-
lar, Allahın koydu-
ğu düstura göre 
birbirleri üzerinde 
temelden hak sa-
hibidirler. Gerçek 
şu ki, Allahtır her 
şeyin aslını bilen. 

9. 
ة ِ,, 1 اء  اّلَلِِ,,ِمنِ     ihtardır=ب ر  =Allah’tan    

س وِلهِِ ر      ve,,Elçisinden=و 

ع اه ْدت مِْ,,الَِذينِ ,,إِل ى =andlaşma,,yaptığı

nız     ِْشِرِكينِ ,,ِمن اْلم  =müşriklere 

Kendileri ile ara-
nızda antlaşma 
bulunan müşrik-
lere Allah ve 
Peygamber´i ta-
rafından yönelti-
len bir ilişki kes-
me ihtarıdır bu. 

Müşriklerle ettiğiniz 
muahedeyi Allah 
da, O'nun Pey-
gamberi de artık 
tanımıyorlar (Müş-
riklerle ettiğiniz 
muahedeyi Allah'ın 
da, Peygamberinin 
de artık tanımadık-
larının kendilerine 
tebliğidir).  

Müşriklerden 
muahede yap-
tıklarınıza; Al-
lah ve Rasu-
lünden bir ih-
tardır: 

Allahtan ve Onun 
Elçisinden, kendile-
riyle adlaşma yap-
mış bulunduğunuz, 
Allahtan başkasına 
ilahlık yakıştıran 
kimselere bir be-
raet, bir yükümsüz-
lük bildirisidir bu. 

9. 
وا.. 2     dolaşın=ف ِسيح 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

رِ     dört=أ ْرب ع ة ِ     ay=أ ْشه 

وا اْعل م      siz=أ نَك مِْ    bilin..ki=و 

ْيرِ      değilsiniz=غ 

ْعِجِزي     Allah’ı=اّلَلِِ     aciz..bırakacak=م 

أ نَِ     Allah=اّلَل ِ    ve..şüphesiz=و 

ْخِزي     rezil,..perişan..edecektir=م 

 kâfirleri=اْلك افِِرينِ 

Dört ay daha 
yeryüzünde ser-
bestçe dolaşınız. 
Allah´ın yapa-
caklarına engel 
olamayacağınızı 
ve Allah´ın kâfir-
leri perişan ede-
ceğini biliniz. 

Yeryüzünde dört 
ay istediğiniz gibi 
dolaşın, onu da bi-
lin ki Allah'ın elin-
den kurtulamaya-
cağınız gibi, Allah 
kâfirleri dünyada, 
ukbâda rüsvay 
edecek (zelil ede-
cek).  

Yeryüzünde 
dört ay daha 
dolaşın. Ve bi-
lin ki; siz, Al-
lah´ı aciz bıra-
kamazsınız. 
Hem Allah, 
gerçekten ka-
firleri rüsvay 
edendir. 

(Duyur onlara:) 
Yeryüzünde dört 
ay daha (serbest-
çe) dolaşın, fakat 
bilin ki, asla Allahın 
gözetiminden ka-
çamazsınız; ve (yi-
ne bilin ki,) Allah 
hakkı tanımaya 
yanaşmayan kim-
seleri, er geç utanç 
içinde bırakacaktır. 

9. 
3 ,, أ ذ انِ  اّلَلِِ,,ِمنِ     duyurudur=و  =Allah’tan    

س وِلهِِ ر      ve,,Elçisinden=و 

النَاِسِ,,إِل ى =insanlara     ِي ْوم=günü    

ِِ ج      en,,büyük=اْْل ْكب رِِ    Hac=اْلح 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

    uzaktır=ب ِريءِ 

Büyük hacc gü-
nü Allah ve Pey-
gamber tarafın-
dan tüm insanla-
ra duyurulur ki; 
«Allah ve Pey-
gamber´i ile 
müşrikler ara-
sında her türlü 
ilişki kesilmiştir. 
Eğer tevbe 

Allah ile O'nun 
Peygamberi tara-
fından Haccü'l-
Ekber günü insan-
lara bildirilir ki ne 
Allah, ne O'nun 
Peygamberi (Allah 
ile Peygamberi) 
müşriklere verilen 
ahdi artık tanımı-
yorlar. Eğer küfrü-

Büyük hacc 
günü, insanla-
ra Allah ve 
Rasulünden 
bir ilandır. 
Muhakkak ki 
Allah ve Rasu-
lü, artık müş-
riklerden 
uzaktır. Eğer 
tevbe ederse-

Ve yine Allahtan ve 
Onun Elçisinden 
bu Büyük Hac gü-
nü bütün insanlığa 
(yapılmış) bir duyu-
rudur şu: Allahın 
Allahtan başkaları-
na tanrılık yakıştı-
ranlarla hiçbir bağ-
lantısı yoktur; 
Onun Elçisinin de 
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ْشِرِكين ِ ,,ِمنِ  اْلم  =puta,,tapanlardan    

س ول ه ِ  ر      eğer=ف إِنِْ    ve,,Elçisi=و 

وِ     tevbe,,ederseniz=ت ْبت مِْ     bu=ف ه 

ْيرِ  ْمِ     daha,,iyidir=خ      sizin,,için=ل ك 

إِنِْ لَْيت مِْ    ve,,eğer=و      dönerseniz=ت و 

وا     siz=أ نَك مِْ    bilin,,ki=ف اْعل م 

ْيرِ      değilsiniz=غ 

ْعِجِزي     Allah’ı=اّلَلِِ     aciz,,bırakacak=م 

رِِ ب ش ِ     müjdele=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =kâfirlere    

 acı=أ ِليمِ     bir,,azabı=بِع ذ ابِ 

ederseniz bu si-
zin için daha ya-
rarlıdır. Eğer sırt 
çevirirseniz Al-
lah´ın yapacak-
larına engel 
olamayacağınızı 
biliniz. Ey Pey-
gamber, kâfirleri 
acıklı bir azapla 
müjdele!» 

nüzden vazgeçer-
seniz bu sizin için 
iyi olur. Yok iman-
dan yüz çevirme-
nizde ısrar eder-
seniz Allah'ın 
azâbından kurtu-
lamayacağınızı bi-
lin. Yâ Muham-
med, küfr içinde 
kalanları dayanıl-
maz azap ile müj-
dele.  

niz; bu, sizin 
için daha ha-
yırlıdır. Yok 
eğer yüz çevi-
rirseniz; bilin 
ki; siz, Allah´ı 
aciz bırakacak 
değilsiniz. Küf-
redenlere 
elem verici bir 
azabı müjdele. 

(öyle). Hal böyley-
ken artık tevbe 
ederseniz, kendi 
iyiliğinize olacaktır 
bu; yok eğer (bu 
fırsatı da) teperse-
niz, o zaman, bilin 
ki, Allahın gözeti-
minden asla kurtu-
lamayacaksınız! 
Ve (bütün bunlar-
dan sonra) sen (ey 
Peygamber), hakkı 
inkara şartlanmış 
olan o kimselere 
çok çetin bir azabı 
müjdele. 

9. 
    ancak=إِلَِ.. 4

ع اه ْدت مِْ..الَِذينِ  =andlaşma..yaptığınız    

ْشِرِكينِ ..ِمنِ  اْلم  =müşriklerden    

مَِث ِ =sonra    

ي ْنق ص وك مِْ..ل مِْ =size..eksik..bırakmayan    

ْيئًا     hiçbir..şeyi=ش 

ل مِْ وا..و  ي ظ اِهر  =ve..arka..çıkmayanların    

ل ْيك مِْ دًا    size..karşı=ع      hiç..kimseye=أ ح 

وا     onların=إِل ْيِهمِْ    tamamlayın=ف أ تِمُّ

    andlaşmalarını=ع ْهد ه مِْ

دَتِِهْمِ ..إِل ىَِٰ م  =tanıdığınız..süreye..kadar    

    sever=ي ِحبُِّ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

تَِقينِ   korunanları=اْلم 

Yalnız antlaşma 
şartlarını eksik-
siz biçimde yeri-
ne getiren ve si-
ze karşı hiç kim-
seyi destekle-
meyen müşrikle-
re gelince onlar 
ile aranızdaki 
anlaşmalara sü-
relerinin sonuna 
kadar uyunuz. 
Hiç şüphesiz Al-
lah kötülükten 
sakınanları se-
ver. 

Yalnız müşriklerin 
içinden o kimseler 
ki siz kendilerine 
muahede ettikten 
sonra ahdi gözet-
mekten hiç geri 
durmamışlar ve 
sizlere karşı bir 
kimseye yardımda 
bulunmamışlardır; 
işte böyleleriyle 
olan ahdinizi Allah 
elbette sever. 

Yalnız mua-
hede yaptığı-
nız müşrikler-
den, muahede 
hükümlerinde 
size karşı bir 
eksiklik yap-
mayan ve 
aleyhinizde 
kimseye yar-
dım etmeyen-
ler, müstes-
nadır. O halde 
anlaşmayı, 
sonuna kadar 
tamamlayın. 
Muhakkak ki 
Allah, müttaki-
leri sever. 

Ancak, kendileriyle 
sizin (ey inananlar) 
bir andlaşma yap-
mış bulunduğunuz 
Allahtan başkaları-
na tanrılık yakıştı-
ranlar arasından 
size karşı yükümlü-
lüklerinde bundan 
böyle bir kusur iş-
lemeyen ve size 
karşı kimseye arka 
çıkmayan kimseler 
bu söylenenlerin 
dışındadırlar; öy-
leyse onlarla olan 
andlaşmanıza, 
üzerinde anlaştığı-
nız süre doluncaya 
kadar riayet edin. 
(Ve bilin ki) Allah, 
yalnızca, kendisine 
karşı sorumluluk 
bilinci içinde olan-
ları sever. 

9. 
5 ,, اْنس ل خِ ,,إِذ اف ِ =çıkınca     ِر     aylar=اْْل ْشه 

مِ  ر      öldürün=ف اْقت ل وا    haram=اْلح 

ْشِرِكينِ      ortak,,koşanları=اْلم 

ْيثِ      nerede=ح 

وه مِْ ْدت م  ج      bulursanız=و 

ذ وه مِْ خ      onları,,yakalayın=و 

وه مِْ اْحص ر      hapsedin=و 

اْقع د وا     ve,,otur(up),,bekleyin=و 

مِْ     her=ك لَِ    onları=ل ه 

د ِ  ْرص      eğer=ف إِنِْ    gözetleme,,yerinde=م 

وا    tevbe,,ederler=ت اب وا أ ق ام      kılarlar=و 

ة ِ ا    namazı=الَصَل  آت و      verirlerse=و 

لُّوا    zekatı=الَزك اة ِ     serbest,,bırakın=ف خ 

ْمِ  بِيل ه      çünkü=إِنَِ    yollarını=س 

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Haram aylar ge-
çince müşrikleri 
bulduğunuz yer-
de öldürünüz, 
yakalayıp hap-
sediniz, bütün 
muhtemel geçit-
leri tutup onları 
gözetleyiniz. 
Eğer tevbe eder 
de namaz kılar 
ve zekât verirler-
se onları salıve-
riniz. Hiç şüphe-
siz Allah affedici 
ve merhametli-
dir. 

Haram olan aylar 
çıkınca ahdi nak-
zeden müşrikleri 
her nerede bulur-
sanız öldürün, esir 
alın, hapsedin (sı-
kıştırın). Onlar için 
bütün geçit başla-
rını tutun. Eğer 
şirkten vazgeçer 
de namaz kılar, 
zekât verirlerse, 
yollarını serbest bı-
rakın. Allah'ın 
gufranı hadsiz, 
rahmeti nihayetsiz 
olduğunda şüphe 
yok.  

Haram aylar 
çıkınca; artık 
müşrikleri bul-
duğunuz yer-
de öldürün. 
Onları yakala-
yın ve hapse-
din. Her gö-
zetleme yerin-
de onları bek-
leyin. Eğer 
tevbe ederler; 
namaz kılar, 
zekat verirler-
se; yollarını 
serbest bıra-
kın. Muhakkak 
ki Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Ve (bu ölçülere 
uyarak geçirilen) 
haram aylar sona 
erince artık nerede 
kıstırırsanız öldü-
rün müşrikleri; tut-
sak edin; çevirip 
kuşatın; gözetle-
nebilecek her yer-
de bekleyip gözet-
leyin onları. Ama 
eğer dönüp tevbe 
ederler, salata katı-
lırlar ve arındırıcı 
yükümlülükleri ye-
rine getirirlerse, ar-
tık bırakın yollarına 
gitsinler: Çünkü, 
her halükarda Allah 
çok acıyıp esirge-
yen gerçek bağış-
layıcıdır. 

9. 
إِنِْ.. 6 د ِ    ve..eğer=و      birisi=أ ح 

ْشِرِكينِ ..ِمنِ  اْلم  =ortak..koşanlardan    

كِ  ار      aman..dilerse=اْست ج 

تَىَِٰ    onu..yanına..al=ف أ ِجْره ِ     ta..ki=ح 

عِ  مِ     işitsin=ي ْسم      sözünü=ك َل 

    sonra=ث مَِ    Allah’ın=اّلَلِِ

    onu..ulaştır=أ ْبِلْغه ِ

ن ه ِ  أْم      güvenli..bir..yere=م 

ِلكِ  مِْ    böyle..(yap)=ذ َٰ     çünkü..onlar=بِأ نَه 

    bir..topluluktur=ق ْومِ 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmez 

Eğer puta tapan-
lardan biri sen-
den can güven-
liği isterse ken-
disine can gü-
venliği sağla ki, 
Allah´ın sözünü, 
Kur´ân´ı işitebil-
sin, sonra da 
onu güven için-
de olacağı bir 
yere ulaştır. 
Çünkü onlar 
gerçekleri bilme-
yen bir güruhtur. 

Eğer müşriklerden 
biri senden eman 
dilerse, Kelâmul-
lah'ı dinlemesi için 
(dinleyinceye ka-
dar) ona eman ver, 
sonra da kendisi-
nin selâmeti bula-
cağı yere gönder. 
İşte bu onların ha-
kikati bilmez bir 
kavim oldukları 
içindir. 

Eğer müşrik-
lerden birisi 
senden aman 
dilerse; ona 
aman ver. Ta 
ki Allah´ın ke-
lamını dinle-
sin. Sonra onu 
emin olacağı 
yere kadar 
ulaştır. Bu; on-
ların bilmez bir 
kavim olmaları 
sebebiyledir. 

Ve Allahtan başka-
larına tanrılık ya-
kıştıranlardan biri 
senin korumana 
başvurursa, onu 
koruma altına al, 
olur ki (senden) Al-
lahın sözünü işitip 
anla(yabili)r; ve 
sonra onu, kendini 
güvenlik içinde his-
sedebileceği bir ye-
re ulaştır; bu (dav-
ranışın), onların 
(belki de yalnızca) 
(hakkı) bilmedikleri 
için (günah işleyen) 
kimselerden olma-
ları ihtimalinden 
dolayıdır. 

9. 
7 ,,     olabilir=ي ك ونِ     nasıl=ك ْيفِ 

ْشِرِكينِ      ortak,,koşanların=ِلْلم 

    yanında=ِعْند ِ    andlaşması=ع ْهد ِ

ِعْند ِ    Allah’ın=اّلَلِِ     ve,,yanında=و 

س وِلهِِ     Elçisinin=ر 

الَِذينِ ,,إِلَِ =ancak,,hariç    

    yanında=ِعْند ِ    andlaştıklarınız=ع اه ْدت مِْ

ْسِجدِِ اِمِ     Mescid-i=اْلم  ر      Haram’da=اْلح 

ا وا,,ف م  اْست ق ام  =onlar,,dürüst,,davrandıkç

a    ِْل ك م=size    

واف اسِْ ت ِقيم  =siz,,de,,dürüst,,davranın    

ْمِ      Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ    onlara=ل ه 

تَِقينِ     sever=ي ِحبُِّ  korunanları=اْلم 

Mescid i Ha-
ram´ın, Kabe´nin 
yanında antlaş-
ma yaptıklarınız 
dışındaki müşrik-
lere karşı Al-
lah´ın ve Pey-
gamber´in nasıl 
taahhüdü olabi-
lir? Onlar size 
karşı dürüst dav-
randıkça siz de 
onlara karşı dü-
rüst davranınız. 
Hiç şüphesiz Al-
lah kötülükten 
sakınanları se-
ver. 

Müşriklerin gerek 
Allah ile, gerek 
O'nun Peygamberi 
ile nasıl ahitleri 
olabilir? Ancak 
kendileriyle Mes-
cid-i Haram'da 
muahede ettikleri-
niz var ki bunlar si-
ze karşı doğru bu-
lundukça siz de 
onlara karşı doğru 
bulunun. Ahde hı-
yanetten çekinen-
leri Allah elbette 
sever. 

Mescid-i Ha-
ram´ın yanın-
da muahede 
yaptıklarınız 
müstesna, 
müşriklerin Al-
lah yanında ve 
Rasulünün 
yanında nasıl 
bir ahdi olabilir 
ki? Onlar, size 
doğru davran-
dıkça siz de 
onlara karşı 
doğru davra-
nın. Muhakkak 
ki Allah; müt-
takileri sever. 

Sizin (ey inananlar) 
Mescid-i Haramın 
yakınında kendile-
riyle bir andlaşma 
yapmış olduğunuz 
kimselerin dışında, 
Allahtan başkaları-
na tanrılık yakıştı-
ranların Allah ve 
Onun Elçisiyle bir 
andlaşma sağla-
maları nasıl müm-
kün olabilir ki? (Si-
zin andlaşma yap-
tıklarınıza gelince,) 
onlar size karşı dü-
rüst kaldıkları sü-
rece siz de onlara 
karşı dürüst olun: 
çünkü, (unutma-
yın), Allah, yalnız-
ca, kendisine karşı 
sorumluluk bilinci 
taşıyanları sever. 

9. 
8 .. إِنِْ    ?evet..nasıl=ك ْيفِ      eğer=و 

وا     onlar..galib..gelselerdi=ي ْظه ر 

ل ْيك مِْ     size=ع 

ي ْرق ب وا..لِ  =ne..bir..yakınlık..gözetirlerdi    

    sizin..hakkınızda=فِيك مِْ

لِ ..إِلًِّ ةًِ ِذمَِ..و  =ne..de..bir..andlaşma..gözeti

rlerdi    ِْون ك م     sizi..razı..ederler=ي ْرض 

اِهِهمِْ     ağızlarıyla=بِأ ْفو 

ت أْب ىَِٰ     fakat..(sizi)..istemez=و 

مِْ ه مِْ    kalbleri=ق ل وب ه  أ ْكث ر      çokları..da=و 

 yoldan..çıkmışlardır=ف اِسق ونِ 

Allah´ın ve Pey-
gamber´in onlara 
karşı nasıl taah-
hüdü olabilir ki, 
eğer size karşı 
üstün gelseler 
ne and ve ne de 
yükümlülük gö-
zetirler. Dilleri ile 
sizi hoşnut et-
meye çalışırlar, 
ama kalbleri söz-
leri ile çelişiktir. 
Onların çoğunun 
karakteri bozuk-
tur. 

Evet, nasıl olabilir 
ki şayet size gale-
be çalsalar artık 
sizin için ne bir 
karâbet, ne bir hak 
gözetmezler. Ağız-
larıyla sizi hoşnut 
ediyorlar, halbuki 
kalpleri bunu hiç 
istemiyor. Zaten 
çoğu insanlıktan 
uzaktalar. 

Nasıl olabilir 
ki, şayet size 
üstün gelse-
lerdi; hakkı-
nızda ne ye-
min, ne de bir 
vecibe gözetir-
lerdi. Sizi 
ağızlarıyla 
hoşnud etme-
ye çalışırlar, 
ama kalbleri 
dayatır. Ve 
onların çoğu 
fasıklardır. 

(Başka) nasıl (ola-
bilirdi ki?) Eğer 
(düşmanlarınız) si-
ze üstün gelselerdi 
(size karşı) ne bir 
sorumluluk ne de 
bir koruma yüküm-
lülüğü taşıyacak-
lardı. Onlar size dil-
leriyle yaranmaya 
çalışıyorlar, ama 
kalpleriyle kötülü-
ğünüzü istiyorlar; 
zaten onların çoğu 
fasık kimselerdir. 
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9. 
ْوا,, 9     ayetlerini=بِآي اتِِ    sattılar,,da=اْشت ر 

نًا    Allah’ın=اّلَلِِ     bir,,paraya=ث م 

دُّوا    az=ق ِليًَلِ     engel,,oldular=ف ص 

س بِيِلِهِ ,,ع نِْ =O’nun,,yoluna    

مِْ     ne,,kötüdür=س اءِ     gerçekten=إِنَه 

ا ل ونِ ,,ك ان وا,,م  ي ْعم  =onların,,yaptıkları 

Allah´ın ayetleri-
ni birkaç paraya 
sattılar ve insan-
ları O´nun yo-
lundan alıkoydu-
lar. Onların yap-
tıkları ne kadar 
kötüdür! 

Allah'ın âyetlerini 
hasis bir menfaate 
değişerek halkı 
onun yolundan alı-
koydular. İşlemiş 
oldukları ne kötü 
işler! 

Onlar, Allah´ın 
ayetlerini az 
bir değere de-
ğişip O´nun 
yolundan alı-
koydular. Ger-
çekten onların 
yapageldikleri 
şey ne kötü-
dür. 

Basit bir kazanç 
uğruna Allahın 
ayetlerini gözden 
çıkarıyor ve böyle-
ce Onun yolundan 
dönü dönüveriyor-
lar: bakın, ne çirkin 
bütün bu yapagel-
dikleri, 

9. 
10 .. ي ْرق ب ونِ ..لِ  =ne..bir..yakınlık..gözetirler    

ْؤِمنِ ..فِي م  =bir..mümine..karşı    

لِ ..إِلًِّ ..و 
ِذَمةًِ  =ne..de..andlaşma..gözetirler    

ئِكِ  أ ول َٰ     onlardır=ه مِ     işte=و 

ْعت د ونِ   saldırganlar=اْلم 

Onlar bir mümi-
ne karşı ne and 
ve ne de yüküm-
lülük gözetirler. 
Onlar saldırgan-
ların ta kendile-
ridirler. 

Bunlar bir mü'min 
için ne bir karâbet, 
ne bir hak gözet-
mezler. İşte aşırı 
zulmedenler bun-
lardır. 

Onlar, hiç bir 
mü´min hak-
kında bir veci-
be veya yemin 
gözetmezler. 
İşte onlar, 
haddi aşanla-
rın kendileri-
dir. 

inanan kimseye 
karşı bu hiçbir so-
rumluluk, hiçbir ko-
ruma yükümlülüğü 
tanımayarak (işle-
yip durdukları): 
doğru yoldan çıkıp 
çizgiyi aşanlar işte 
böyleleridir. 

9. 
    tevbe,,ederler=ت اب وا    eğer=ف إِنِْ,, 11

وا أ ق ام  ة ِ    kılarlar=و      namazı=الَصَل 

ا آت و      zekatı=الَزك اة ِ    ve,,verirlerse=و 

ان ك مِْ     sizin,,kardeşlerinizdirler=ف إِْخو 

يِنِ ,,فِي الد ِ =dinde    

لِ  ن ف ص ِ     biz,,uzun,,uzun,,açıklıyoruz=و 

    bir,,kavme=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

ونِ   bilen=ي ْعل م 

Eğer tevbe edip 
namazı kılar ve 
zekatı verirlerse 
sizin din kardeş-
leriniz olurlar. 
Biz bilgili kimse-
lere ayetlerimizi 
ayrıntılı biçimde 
açıklarız. 

Eğer şirkten vaz-
geçer de namaz 
kılar, zekât verirse-
ler artık sizin din 
kardeşlerinizdir. 
Bizler idrâki olan 
kavme âyetlerimizi 
ayrı ayrı bildiririz. 

Eğer tevbe 
ederler, na-
maz kılarlar ve 
zekat verirler-
se; onlar, artık 
dinde kardeş-
lerinizdir. Biz, 
ayetleri bilir bir 
kavim için 
açıklıyoruz. 

Ama yine de tevbe 
eder, salata katılır-
lar ve arınma için 
gerekli yükümlülük-
leri yerine getirir-
lerse onlar da artık 
din kardeşleriniz 
sayılırlar: Bakın, iş-
te böyle açık açık 
ve ayrıntılı olarak 
dile getiriyoruz, 
bilmek öğrenmek 
isteyen bir topluluk 
için, ayetlerimizi! 

9. 
إِنِْ.. 12     bozarlar=ن ك ث وا    eğer=و 

ان ه مِْ ب ْعدِِ..ِمنِْ    andlarını=أ ْيم  =sonra    

    andlaşma..yaptıktan=ع ْهِدِهمِْ

ط ع ن وا     ve..dil..uzatırlarsa=و 

ِدينِك مِْ..فِي =dininize    ف ق اتِل وا=savaşın    

    küfrün=اْلك ْفِرِ     önderleriyle=أ ئَِمة ِ

مِْ انِ ..لِ     çünkü=إِنَه  أ ْيم  =andları..yoktur    

مِْ مِْ    onların=ل ه      belki=ل ع لَه 

 vazgeçerler=ي ْنت ه ونِ 

Eğer onlarla ant-
laşma yaptıktan 
sonra antlarını 
bozarlar da dini-
nize dil uzatırlar-
sa kafirlerin ele-
başları ile sava-
şınız. Çünkü on-
lar için yeminin 
bir anlamı yok-
tur. Belki can 
korkusu ile saldı-
rılarına son verir-
ler. 

Yok, verdikleri ah-
din arkasından 
yeminleri tanımaz-
lar, dininize de 
açıktan taarruza 
kalkarlarsa, şirk 
ulularını öldürün! 
Onların asla ye-
minleri olamaz. 
Belki bu suretle; 
akıllarını başlarına 
alırlar. 

Eğer andlaş-
malarından 
sonra yine 
yeminlerini 
bozar ve dini-
nize saldırır-
larsa; o küfür 
önderlerini 
hemen öldü-
rün. Çünkü 
onların yemin-
leri yoktur. 
Belki son ve-
rirler. 

Fakat eğer bir and-
laşma yaptıktan 
sonra andlarını bo-
zar da dininizi ka-
ralamaya kalkar-
larsa, o zaman, 
(kendi) andlarına 
saygısı olmayan bu 
sadakatsizlik tim-
sali kimselerle sa-
vaşın, ki (o zaman) 
belki (azgınlıkların-
dan) vazgeçerler. 

9. 
13 ,, اتِل ونِ ت ق ِ,,أ لِ  =savaşmayacak,,mısınız?    

    bozan=ن ك ث وا    bir,,kavimle=ق ْوًما

ان ه مِْ وا    andlarını=أ ْيم  ه مُّ     yeltenen=و 

اجِِ     Elçiyi=الَرس ولِِ    çıkarmağa=بِإِْخر 

ه مِْ     ve,,kendileri=و 

    siz(inle,,savaş)a,,başlamış,,olan=ب د ء وك مِْ

َرة ِ مِ ,,أ َولِ  =ilk,,önce    

ْمِ  yoksa,,onlardan,,korkuyor,,m=أ ت ْخش ْون ه 

usunuz?    ِ ف اّلَل=Allah’tır    

قُِّ     en,,layık,,olan=أ ح 

    kendisinden,,korkmanıza=أ ْنت ْخش ْوه ِ

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ

ْؤِمنِينِ   gerçekten,,inananlar=م 

Yeminlerini bo-
zan ve Peygam-
ber´i Mekke´den 
çıkarmaya yelte-
nen kimseler ile, 
üstelik size karşı 
savaşı başlatan 
taraf oldukları 
halde, savaşma-
yacak mısınız? 
Yoksa onlardan 
korkuyor musu-
nuz? Oysa eğer 
mümin iseniz 
asıl Allah´dan 
korkmalısınız. 

Siz öyle bir kavmi 
öldürmez misiniz 
ki, yeminlerini tut-
madıktan başka 
Peygamberi yur-
dundan çıkarmayı 
kurdular. Hem ilkin 
size taarruza ken-
dileri başladılar. 
Yoksa onlardan 
korkuyor musu-
nuz? Gerçekten 
mü’min iseniz ken-
disinden korkma-
nıza Allah daha 
lâyıktır (daha ziya-
de Allah'tan kork-
malısınız / Kendi-
sinden korkmanız 
daha ziyade Al-
lah'ın hakkıdır). 

Yeminlerini 
bozan, pey-
gamberi yur-
dundan çı-
karmaya te-
şebbüs eden 
bir kavim ile 
döğüşmez mi-
siniz? Ki, ön-
celeri kendileri 
başlamışlar-
dır. Onlardan 
korkar mısı-
nız? Şayet 
mü´minler ise-
niz asıl kork-
manız gere-
ken; Allah´tır. 

Andlarını bozan, 
Elçiyi sürüp çıkar-
mak için yapmadık-
larını komayan ve 
size ilkin kendileri 
saldıran bir toplu-
luğa karşı savaş-
maktan geri mi du-
racaksınız? Onlar-
dan çekiniyor mu-
sunuz yoksa? Yoo, 
asıl çekinmeniz ge-
reken Allahtır, eğer 
(gerçekten) inanan 
kimseler iseniz! 

9. 
    onlarla..savaşın..ki=ق اتِل وه مِْ.. 14

مِ  ْبه      Allah=اّلَل ِ    onlara..azabetsin=ي ع ذ ِ

    sizin..ellerinizle=بِأ ْيِديك مِْ

ي ْخِزِهمِْ     onları..rezil..etsin=و 

ْرك مِْ ي ْنص      sizi..üstün..getirsin=و 

ل ْيِهمِْ ي ْشفِِ    onlara=ع      ve..şifa..versin=و 

د ورِ      toplumunun=ق ْومِ     göğüslerine=ص 

ْؤِمنِينِ   inananlar=م 

Onlarla savaşı-
nız ki, Allah sizin 
elinizle onları 
azaba çarptırsın, 
kendilerini peri-
şan etsin, sizi 
onlara karşı üs-
tün getirsin de 
müminlerin kalb 
yaralarını iyileş-
tirsin, su serpsin. 

Onları öldürün ki, 
sizin ellerinizle Al-
lah kendilerini 
azâba uğratsın, 
yüzlerini kara çı-
kartsın, onlara kar-
şı size imdad etsin 
(nusrette bulun-
sun). İman getirmiş 
bir kavmin yürekle-
rine su serpsin.  

Onlarla sava-
şın ki Allah, 
sizin ellerinizle 
onları azab-
landırsın, rüs-
vay etsin ve 
sizi onlara 
karşı üstün 
kılsın ve 
mü´minler top-
luluğunun gö-
ğüslerini fe-
rahlandırsın. 

Savaşın onlarla! 
Allah sizin elinizle 
cezalandıracak on-
ları; hor ve hakir kı-
lacak; sizi de onla-
ra karşı yardımıyla 
destekleyecek; ve 
inananların içlerini 
ferahlatıp 

9. 
ي ْذِهبِْ,, 15     öfkesini=غ ْيظِ     gidersin=و 

    yüreklerinin=ق ل وبِِهْمِ 

ي ت وبِ      tevbesini,,kabul,,eder=و 

    Allah=اّلَل ِ

نِْ,,ع ل ىَِٰ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğinin    

اّلَل ِ ِليمِ     Allah=و      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Kalblerindeki kini 
gidersin. Allah 
dilediği kimsele-
rin tevbesini ka-
bul eder. Allah 
üstün iradelidir 
ve ne yaparsa 
yerindedir. 

Kalplerindeki kız-
gınlığı gidersin. 
Bununla beraber 
Allah dilediğinin 
tevbesini de kabul 
eder. Allah'ın ilmi 
hadsiz, hikmeti ni-
hayetsiz. 

Ve kalblerin-
deki öfkeyi gi-
dersin. Allah; 
dilediğine tev-
be nasib eder. 
Ve Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

kalplerindeki öfkeyi 
yatıştıracak. Ve Al-
lah dilediğine mer-
hametle yönelir ve 
bağışlar; çünkü Al-
lah doğru hüküm 
ve hikmetle edip 
eyleyen mutlak ve 
sınırsız bilgi sahi-
bidir. 

9. 
ِسْبت مِْ    yoksa=أ مِْ.. 16     ?siz..sandınız..mı=ح 

ك وا..أ نِْ ت تْر  =bırakılacağınızı    

ل َما ي ْعل مِِ..و  =bilmeden    ِ اّلَل=Allah    

اه د وا..الَِذينِ  ج  =cihad..eden    

    içinizden=ِمْنك مِْ

ل مِْ ي تَِخذ وا..و  =ve..edinmeyenleri    

د ونِِ..ِمنِْ =başkasını    ِِاّلَل=Allah’tan    

لِ  س وِلهِِ..و  ر  =ve..Elçisinden    

لِ  ْؤِمنِينِ ..و  اْلم  =ve..müminlerden    

ةًِ  ِليج  اّلَل ِ    sırdaş=و      Allah=و 

بِيرِ      haber..almaktadır=خ 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Yoksa Allah içi-
nizdeki cihad 
edenleri ve Al-
lah´dan, Pey-
gamber´den, 
müminlerden 
başka hiç kim-
seyi sırdaş 
edinmeyenleri 
belirlemeden sizi 
kendi halinize bı-
rakacak mı san-
dınız? Allah yap-
tığınız her işten 
haberdardır. 

Yoksa sizler henüz 
Allah içinizden ci-
had edenleri, son-
ra Allah ile Pey-
gamberinden, bir 
de mü'minlerden 
başkasını kendine 
mahrem edinme-
yenleri görmedikçe 
olduğunuz gibi bı-
rakılacağınızı mı 
zannettiniz? Allah 
bütün işledikleri-
nizden haberdar. 

Yoksa siz, içi-
nizden cihad 
edip Allah´tan, 
peygamberin-
den ve 
mü´minlerden 
başkasını sır-
daş edinme-
yenleri ortaya 
çıkarmadan 
sizi kendi hali-
nize bırakacak 
mı sandınız? 
Allah, işledik-
lerinizden ha-
berdardır. 

(Ey inananlar!) Al-
lah, aranızdan, Al-
lahtan, Onun Elçi-
sinden ve Ona ina-
nanlardan başka 
kimseden yardım 
gözlemeden (Onun 
yolunda) her türlü 
çabayı gösterenleri 
ortaya çıkarmadan, 
kendi halinize bıra-
kılacağınızı mı sa-
nıyorsunuz? Oysa, 
Allah yaptığınız her 
şeyden haberdar-
dır. 

9. 
17 ,, ا ك انِ ,,م  =yoktur    

ْشِرِكينِ      müşrikler,,için=ِلْلم 

واي ْعمِ ,,أ نِْ ر  =imar,,etmeleri    

س اِجد ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    mescidlerini=م 

    göre,,göre=ش اِهِدينِ 

أ ْنف ِسِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =nefislerinin    

Müşriklere, kâfir 
olduklarına biz-
zat kendileri ta-
nıklık ettikleri 
halde Allah´ın 
mescidlerini ona-
rıp şenlendirmek 
düşmez. Onların 
bütün yaptıkları 
boşunadır. Onlar 
ebedi olarak ce-
hennemde kala-

Kendi küfürlerine 
kendileri şahit olur 
dururken müşrikler 
için Allah'ın mes-
citlerini mamur et-
mek doğru olamaz. 
Bunlar o kimseler 
ki hayır namına iş-
ledikleri bütün he-
der, kendileri de 
ebediyen cehen-
nemde kalacaklar. 

Müşriklerin, 
kendi küfürle-
rine kendileri 
şahid iken; Al-
lah´ın mescid-
lerini tamir et-
me hakları 
yoktur. İşte 
onların bütün 
yaptıkları boşa 
gitmiştir. Ve 
onlar, ateşte 

Hakkı inkar ettikle-
rine (tutum ve dav-
ranışlarıyla) bizzat 
kendileri tanıklık 
edip dururken, Al-
lahın mescidlerini 
ziyaret etmek ya-
hut onarıp gözet-
mek, Allahtan baş-
kalarına tanıklık 
yakıştıran kimsele-
rin işi değil. Onlar, 
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ئِكِ     küfrünü=بِاْلك ْفِرِ      onların=أ ول َٰ

بِط تِْ     boşa,,çıkmıştır=ح 

مِْ ال ه      yaptıkları,,işler=أ ْعم 

فِي النَارِِ,,و  =ve,,ateşte    ِْه م=onlar    

اِلد ونِ   sürekli,,kalacaklardır=خ 

caklardır. ebedi kalıcı-
dırlar. 

yapıp ettikleri boşa 
gidecek olan kim-
selerdir; ateşe yer-
leşip kalacak olan 
kimseler! 

9. 
ا.. 18 رِ     ancak=إِنَم      imar..ederler=ي ْعم 

س اِجد ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    mescidlerini=م 

نِْ نِ     kimseler=م      inanan=آم 

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve..gününe=و 

أ ق امِ     ahiret=اْْلِخرِِ     kılan=و 

ة ِ آت ى    namazı=الَصَل      veren=و 

    zekatı=الَزك اة ِ

ل مِْ ي ْخشِ ..و  =ve..korkmayan    

لَِإِِ =başkasından     ِ اّلَل=Allah’tan    

ئِكِ     umulur=ف ع س ىَِٰ     onların=أ ول َٰ

ي ك ون وا..أ نِْ =olmaları    

ْهت ِدينِ ..ِمنِ  اْلم  =doğru..yolu..bulanlardan 

Allah´ın mescid-
lerini ancak Al-
lah´a ve ahiret 
gününe inanan-
lar, namazı kı-
lanlar, zekâtı ve-
renler, Allah´dan 
başka hiç kim-
seden korkma-
yanlar onarıp 
şenlendirebilir. 
Bu kimselerin 
doğru yolu bu-
lanlardan olma-
ları umulur. 

Allah'ın mescidle-
rini ancak o kimse-
ler mamur edebilir 
ki (Allah'ın mescid-
lerine ancak o 
kimseler umran ve-
rebilir ki) Allah'a ve 
âhiret gününe ina-
nır, namaz kılar, 
zekât verir, sonra 
da yalnız Allah'tan 
korkar, başkasın-
dan değil. İşte bun-
ların doğru yolu tu-
tanlardan olmaları 
umulur.  

Allah´ın mes-
cidlerini; an-
cak Allah´a ve 
ahiret gününe 
iman eden, 
namaz kılan, 
zekat veren ve 
Allah´tan baş-
ka kimseden 
korkmayanlar 
tamir ederler. 
İşte bunlar, 
hidayete eren-
lerden olabilir-
ler. 

Allahın mescidlerini 
ziyaret etmek ya-
hut onarıp gözet-
mek, ancak Allaha 
ve ahiret gününe 
inanan, salatında 
dosdoğru ve sürek-
li olan, arınmak için 
vermekle yükümlü 
olduğu şeyi veren 
ve Allahtan başka 
kimseden korkup 
çekinmeyen kimse-
lere vergidir. Ve 
dolayısıyla, ancak 
böyleleri doğru 
yolda yürüyenler 
arasında olmayı 
umabilirler! 

9. 
ع ْلت مِْ,, 19     ?bir,,mi,,tuttunuz=أ ج 

ِِ    su,,verme=ِسق اي ة ِ اج      hacılara=اْلح 

ة ِ ار  ِعم      ve,,imar,,etmeyi=و 

ْسِجدِِ امِِ,,اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i,,Haram’ı    

نِْ نِ     kimse,,gibi=ك م      inanan=آم 

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     gününe=و 

    ahiret=اْْلِخرِِ

اه د ِ ج      ve,,cihad,,eden(in,,eylemiy)le=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda     ِِاّلَل=Allah    

ونِ ,,لِ  ي ْست و  =bunlar,,bir,,olmazlar    

اّلَل ِ    Allah=اّلَلِِ     katında=ِعْند ِ     Allah=و 

ي ْهِدي,,لِ  =yol,,göstermez    

 zalimler=الَظاِلِمينِ     topluluğuna=اْلق ْومِ 

Hacılara su sağ-
lamayı ve 
Kâbe´yi onarıp 
şenlendirmeyi, 
ahiret gününe 
inanmakla ve Al-
lah yolunda ci-
had etmekle bir 
mi tutuyorsu-
nuz? Bunlar Al-
lah katında bir 
değildirler. Allah 
zalimler güruhu-
nu doğru yola 
iletmez. 

Yoksa sizler hacı-
lara su dağıtanı, 
Mescid-i Haram'ı 
tamir edeni, Allah'a 
ve âhiret gününe 
inanan, sonra Al-
lah yolunda cihada 
gidenle bir mi tut-
tunuz?! Bunlar Al-
lah yanında bir 
olamazlar. Allah 
zâlim bir kavmi 
doğru yola çıkar-
maz (zâlim bir 
kavme hidayet 
vermez).  

Siz; hacılara 
su vermeyi, 
Mescid-i Ha-
ram´ı tamir 
etmeyi; Al-
lah´a ve ahiret 
gününe ina-
nan ve Allah 
yolunda cihad 
edenle bir mi 
tuttunuz? Bun-
lar, Allah ka-
tında bir ola-
mazlar. Ve Al-
lah; zalimler 
güruhunu hi-
dayete erdir-
mez. 

(Bir tek) hacılara 
su vermeyi ve 
Mescid-i Haramı 
onarıp gözetmeyi, 
Allaha ve ahiret 
gününe inanıp Al-
lah yolunda elinden 
gelen her türlü ça-
bayı gösteren bi-
ri(nin üstlendiği gö-
revler)le bir mi tu-
tuyorsunuz? Bu 
(görevler) Allah ka-
tında (hiç de) denk 
değildir. Ve Allah 
(bile bile) zulme-
den topluluğa asla 
hidayet etmez. 

9. 
20 .. ن وا..الَِذينِ  آم  =inanan    

وا ر  ه اج      hicret..eden=و 

اه د وا ج      ve..cihad..edenlerin=و 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

اِلِهمِْ     mallarıyla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسِهمِْ     ve..canlarıyla=و 

    daha..büyüktür=أ ْعظ مِ 

ةًِ ج      katında=ِعْند ِ    dereceleri=د ر 

ئِكِ     Allah=اّلَلِِ  أ ول َٰ     ve..işte=و 

    onlardır=ه مِ 

ونِ   kurtuluşa..erenler=اْلف ائِز 

İman edip Medi-
ne´ye hicret 
edenlerin ve 
malları, canları 
ile Allah yolunda 
cihad edenlerin 
Allah katındaki 
dereceleri en üs-
tündür. İşte kur-
tuluşa erenler 
onlardır. 

İman getiren, hic-
ret eden, Allah yo-
lunda mallarıyla, 
canlarıyla cihada 
giden kimselerin 
Allah yanında de-
receleri daha bü-
yük olduğu gibi, 
hani saadete eren-
ler yok mu, işte 
bunlar onlardır. 

Onlar ki iman 
etmişler, hicret 
etmişler ve Al-
lah yolunda 
mallarıyla, 
canlarıyla ci-
had etmişler-
dir. Derece 
bakımından 
Allah katında 
çok büyüktür-
ler. Ve işte on-
lar, kurtuluşa 
erenlerin ken-
dileridir. 

(Ama) inanan, zu-
lüm ve kötülük di-
yarını terk eden ve 
Allah yolunda mal-
larıyla, canlarıyla 
her türlü çabayı 
gösteren kimse-
ler(e gelince,) Allah 
katında en yüksek 
onur payesi onla-
rındır; ve onlardır, 
(sonunda) kazana-
cak olan! 

9. 
ه مِْ,, 21 ر      onları,,müjdeler=ي ب ش ِ

مِْ بُّه  ةِ     Rableri=ر  ْحم      bir,,rahmetle=بِر 

    kendisinden=ِمْنه ِ

انِ  ِرْضو      ve,,rızasıyla=و 

نَاتِ  ج  مِْ    ve,,cennetlerle=و      bulunan=ل ه 

ا     nimetler=ن ِعيمِ     içinde=فِيه 

ِقيمِ   tükenmeyen=م 

Rabb´leri onları 
kendi öz bağışı 
olan bir rahmet-
le, hoşnutluk ve 
bitmez tükenmez 
nimetlerle dolu 
cennetler ile 
müjdeler. 

(21-22) Rabbü'l-
âlemîn kendilerini 
rahmetiyle, rızâ-yı 
ilâhîsiyle (hoşnut-
luğu ile), bir de o 
cennetleriyle müj-
deliyor ki, içinde 
onlar için devam 
eden bir naîm ol-
duktan başka, ora-
da ebediyen kala-
caklar. Şüphe yok 
Allah'ın yanında 
azîm mükâfat var.  

Rabbları onla-
ra; kendinden 
bir rahmet, 
hoşnudluk ve 
içlerinde tü-
kenmez ve 
ebedi nimetler 
bulunan cen-
netleri müjde-
ler. 

Rableri onları kendi 
katından (doğup 
gelen) bir rahmetle 
(kendi) hoşnutlu-
ğuyla ve (nihayet) 
kendilerini kesinti-
siz bir doyum ve 
mutluluğun bekle-
diği o hasbahçeler-
le müjdeliyor. 

9. 
22 .. اِلِدينِ  ا    kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

ّلَل ِا    şüphesiz=إِنَِ    ebedi=أ ب دًاِ  =Allah    

    mükâfat=أ ْجرِ     katındandır=ِعْند ه ِ

 büyük=ع ِظيمِ 

Onlar orada 
ebedi olarak ka-
lacaklardır. Hiç 
şüphesiz büyük 
ödül Allah katın-
dadır. 

“        “         “ Orada temelli 
kalıcıdırlar. 
Muhakkak ki 
Allah katında 
büyük mükafat 
vardır. 

İçlerinde ebediyyen 
yerleşip kalacakları 
(bahçelerle). De-
mek ki, katında en 
büyük ödülü koyan 
Allahtır! 

9. 
23 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت تَِخذ وا,,لِ  =edinmeyin    

ك مِْ     babalarınızı=آب اء 

ان ك مِْ إِْخو      ve,,kardeşlerinizi=و 

ْوِلي اءِ أ ِ =veliler    ِِإِن=eğer    

بُّوا     küfrü=اْلك ْفرِ     seviyorlarsa=اْست ح 

اِنِ     karşı=ع ل ى يم      imana=اْْلِ

نِْ م  لَه مِْ    kim=و      onları,,veli,,tanırsa=ي ت و 

ئِكِ     sizden=ِمْنك مِْ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ     onlardır=ه مِ   zalimler=الَظاِلم 

Ey müminler, 
eğer babalarınız 
ve kardeşleriniz 
kâfirliği, mümin-
liğe tercih edi-
yorlarsa sakın 
onları dost, yan-
daş edinmeyiniz. 
Kimler böyleleri-
ni dost edinirler-
se onlar zalimle-
rin ta kendileri-
dirler. 

Ey iman edenler! 
Şayet küfrü imana 
tercih ediyorlarsa 
ne babalarınıza, 
ne kardeşlerinize 
yâr olmayın (ne 
babalarınızı., ne 
kardeşlerinizi dost 
edinmeyin). İçiniz-
den kim onlara yâr 
olursa (İçinizden 
kim onları dost 
edinirse) işte nefis-
lerine zulmedenler 
bunlardır. 

Ey iman eden-
ler; eğer küfrü 
imana tercih 
ediyorlarsa, 
babalarınızı, 
kardeşlerinizi 
dostlar edin-
meyin. Sizden 
her kim onları 
dost edinirse; 
işte onlar, za-
limlerin kendi-
leridir. 

Siz ey imana eri-
şenler! Hakkın in-
karı eğer gönülle-
rinde imandan da-
ha çok yer tutuyor-
sa, babalarınızı ve 
kardeşlerinizi (bile) 
dost ve yakın bil-
meyin: çünkü içi-
nizden kimler ki on-
larla dostluk kurar-
sa, (bilin ki), işte 
onlardır kötülüğü 
seçen ve işleyen 
kimseler! 

9. 
    eğer=إِْنك ان ك انِ     de..ki=ق لِْ.. 24

ك مِْ     babalarınız=آب اؤ 

ك مِْ أ ْبن اؤ      ve..oğullarınız=و 

ان ك مِْ إِْخو      ve..kardeşleriniz=و 

ك مِْ اج  أ ْزو      ve..eşleriniz=و 

ت ك مِْ ع ِشير      ve..hısım..akrabanız=و 

الِ  أ ْمو      ve..mallar=و 

وه ا ْفت م      kazandığınız=اْقت ر 

ة ِ ار  تِج      ve..ticaret(iniz)=و 

    korktuğunuz=ت ْخش ْونِ 

    düşmesinden=ك س اد ه ا

س اِكنِ  م      ve..konutlar=و 

De ki; «Eğer ba-
balarınızı, evlât-
larınızı, kardeş-
lerinizi, eşlerinizi, 
hısım akrabanı-
zı, kazandığınız 
malları, bozul-
masından kork-
tuğunuz ticareti 
ve hoşunuza gi-
den evleri, ko-
nakları Al-
lah´dan, Pey-
gamber´den ve 
Allah yolunda 
cihad etmekten 
daha çok sevi-
yorsanız Allah 
emrini gerçek-
leştirinceye, ya-
pacağını yapın-
caya kadar bek-
leyiniz. Allah 
yoldan çıkmışlar 

Yâ Muhammed, 
kendilerine de ki: 
"Eğer sizin babala-
rınız, oğullarınız, 
kardeşleriniz, ka-
dınlarınız, kabile-
niz, kazandığınız 
mallarınız, kesada 
uğramasından 
korktuğunuz ticare-
tiniz (revacı eksile-
ceğinden korktu-
ğunuz ticaretiniz), 
hoşunuza giden 
evleriniz nazarı-
nızda Allah ile 
peygamberinden, 
sonra O'nun yo-
lunda cihada git-
mekten daha se-
vimli ise, bekleyin 
ki Allah üzerinize 
emr-i ilâhîsini in-
dirsin (Allah üzeri-

De ki: Eğer 
babalarınız, 
oğullarınız, 
kardeşleriniz, 
eşleriniz, kabi-
leniz, elinize 
geçirdiğiniz 
mallar, dur-
gunluğa uğ-
ramasından 
korktuğunuz 
ticaret, hoşu-
nuza giden 
evler, size Al-
lah´tan vve 
peygamber-
den ve Allah 
yolunda ci-
haddan daha 
sevimli ise; o 
zaman Al-
lah´ın emri ge-
linceye kadar 
bekleyedurun. 

De ki: Eğer babala-
rınız, oğullarınız, 
kardeşleriniz, eşle-
riniz, mensup ol-
duğunuz oymak ya 
da boy, kazanıp 
(biriktirdiğiniz) mal-
lar, kötüye gitme-
sinden kaygılandı-
ğınız ticaret, hoş-
landığınız konutlar 
size Allahtan ve 
Onun Elçisinden ve 
Onun yolunda kav-
ga vermekten daha 
gönül bağlayıcı ge-
liyorsa, bekleyin o 
zaman Allah irade-
sini açığa vurunca-
ya kadar; Ve (bilin 
ki,) Allah, günaha 
gömülüp gitmiş bir 
topluluğa asla hi-
dayet etmez. 
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ا ْون ه      hoşlandığınız=ت ْرض 

بَِ     size=إِل ْيك مِْ    daha..sevgili..ise=أ ح 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    

س وِلهِِ ر      ve..Elçisinden=و 

ادِ  ِجه      ve..cihad..etmekten=و 

س بِيِلهِِ..فِي =O’nun..yolunda    

وا بَص      o..halde..gözetleyin=ف ت ر 

تَِ ىَِٰح  =kadar     ِي أْتِي=getirinceye    

اّلَل ِ    emrini=بِأ ْمِرِهِ     Allah=اّلَل ِ     Allah=و 

ي ْهِدي..لِ  =(doğru)..yola..iletmez    

    topluluğu=اْلق ْومِ 

 yoldan..çıkmış=اْلف اِسِقينِ 

güruhunu doğru 
yola iletmez.» 

nize emr-i ilâhîsini 
indirinceye kadar 
bekleyin). Allah 
tâatinden uzakla-
şan kavme hidaye-
tini vermez.  

Ve Allah; fa-
sıklar güruhu-
nu hidayete 
erdirmez. 

9. 
    andolsun=ل ق دِْ,, 25

ك مِ  ر      size,,yardım,,etmişti=ن ص 

اِطنِ ,,فِي    Allah=اّلَل ِ و  م  =yerlerde    

ة ِ  ي ْومِ     birçok=ك ثِير      ve,,gününde=و 

ن ْين ِ      hani=إِذِْ    Huneyn=ح 

ب تْك مِْأ عِْ ج  =sizi,,böbürlendirmişti    

ت ك مِْ     çokluğunuz=ك ثْر 

ت ْغنِِ,,ف ل مِْ =fakat,,sağlamamıştı    

ْيئًا    size=ع ْنك مِْ     hiçbir,,yarar=ش 

اق تِْ ض      ve,,dar,,gelmişti=و 

ل ْيك مِ      yeryüzü=اْْل ْرضِ     başınıza=ع 

ا ب تِْ,,بِم  ح  ر  =bütün,,genişliğine,,rağmen    

لَْيت مِْ    nihayet=ث مَِ     dönmüştünüz=و 

ْدبِِرينِ   gerisin,,geri=م 

Gerçekten Allah 
size birçok yer-
de, birçok olay-
da olduğu gibi 
Huneyn savaşı 
günü de yardım 
etti. Hani o gün 
sayıca çok olu-
şunuz hoşunuza 
gitmiş, böbür-
lenmenize yo-
laçmıştı da bu 
kalabalıklık size 
hiçbir yarar sağ-
lamamıştı; yer-
yüzü, onca ge-
nişliğine rağmen 
size dar gelmişti 
de sonra arkanı-
zı dönüp kaç-
mıştınız. 

Birçok mevkilerde 
olduğu gibi [Hu-
neyn] günü de Al-
lah sizlere imdad 
etmişti. Evet, hani 
sizleri çokluğunuz 
sevince uğratmış-
ken zerre kadar fa-
idesini görmediniz. 
Yeryüzü o genişliği 
ile beraber size dar 
gelir oldu. Bunun 
arkasından da 
bozgun vererek 
ters yüzünüze 
döndünüz. 

Andolsun ki; 
Allah, size bir-
çok yerlerde 
ve Huneyn 
gününde yar-
dım etmiştir. 
Hani, çoklu-
ğunuz sizi bö-
bürlendirmişti 
de size bir 
faydası olma-
mıştı. Yeryüzü 
genişliğine 
rağmen size 
dar gelmişti. 
Sonra gerisin 
geri dönüp 
gitmiştiniz. 

Gerçekten de Al-
lah, (sayıca az ol-
duğunuz zaman) 
pek çok savaş 
meydanında size 
yardım etmişti; ve 
Huneyn Gününde 
de, o sayıca çoklu-
ğunuzun sizi ku-
rumlandırdığı ama 
(tek başına) pek bir 
işinize yaramadığı 
o gün de (öyle 
yapmıştı); çünkü 
yeryüzü, bütün ge-
nişliğine rağmen 
size dar gelmişti de 
arkanızı dönüp geri 
çekilmiştiniz: 

9. 
لِ     sonra=ث مَِ.. 26     Allah=اّلَل ِ    indirdi=أ ْنز 

ين ت ه ِس كِِ =sekinetini    َِٰع ل ى=üzerine    

س وِلهِِ ع ل ى    Elçisinin=ر      ve..üzerine=و 

ْؤِمنِينِ      müminlerin=اْلم 

لِ  أ ْنز  ن ودًا    ve..indirdi=و      askerler=ج 

ْوه ا..ل مِْ ت ر  =sizin..görmediğiniz    

ع ذَبِ      ve..azab..etti=و 

واِ ..الَِذينِ  ك ف ر  =kâfirlere    

ِلكِ  ذ َٰ اءِ     işte..budur=و  ز      cezası=ج 

 kâfirlerin=اْلك افِِرينِ 

Bu bozgunun 
arkasından Al-
lah, Peygambe-
rinin ve mümin-
lerin kalblerine 
güven duygusu 
indirdi ve gör-
mediğiniz ordu-
lar göndererek 
kâfirleri azaba 
çarptırdı. Kâfirle-
rin görecekleri 
karşılık budur. 

Sonra Allah gerek 
Peygamberinin, 
gerek mü'minlerin 
üzerine itminan ru-
hu veren rahmetini 
indirdiği gibi, gö-
zünüzle göreme-
yeceğiniz ordular 
indirdi, Kendisini 
tanımayanları 
azâba uğrattı. İşte 
bu kâfirlerin ceza-
sıdır. 

Bilahare Allah; 
Rasulü ile 
mü´minlerin 
üzerine seki-
netini indirmiş-
ti, görmediği-
niz orduları da 
indirmişti. Ve 
kafirleri azaba 
uğratmıştı. 
Kafirlerin ce-
zası buydu. 

Bunun üzerine, Al-
lah, Elçisinin ve 
inananların içlerine 
katından bir süku-
net indirmiş, gör-
mediğin güçlerle 
donatmış ve hakkı 
inkara şartlanan 
kimseleri azaba 
uğratmıştı ki, hakkı 
inkar edenlerin ce-
zası da böyledir 
zaten! 

9. 
    tevbesini,,kabul,,eder=ي ت وبِ     sonra=ث مَِ,, 27

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    Allah=اّلَل ِ =ardından    

ِلكِ      bunun=ذ َٰ

نِْ,,ع ل ىَِٰ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğinin    

اّلَل ِوِ  =Allah     ِغ ف ور=bağışlayandır    

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Bundan sonra 
Allah dilediği 
kimselerin tevbe-
lerini kabul eder. 
Allah affedicidir, 
merhametlidir. 

Bundan sonra da 
Allah dilediğinin 
tevbesini yine ka-
bul eder. Allah'ın 
gufranına had, 
rahmetine nihayet 
yok. 

Sonra Allah, 
bunun ardın-
dan dilediğinin 
tevbesini ka-
bul eder. Al-
lah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Ama bütün bunlara 
rağmen, Allah dile-
diğini merhamet 
edip bağışlayacak-
tır; çünkü Allah çok 
acıyan-esirgeyen 
gerçek bağışlayıcı-
dır! 

9. 
28 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ا     şüphesiz=إِنَم 

ْشِرك ونِ      ortak..koşanlar=اْلم 

سِ      pisliktir=ن ج 

ِ ب وا..ف َل  ي ْقر  =artık..yaklaşmasınlar    

ْسِجد ِ امِ ..اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i..Haram’a    

    yıllarından=ع اِمِهمِْ    sonra=ب ْعد ِ

ذ اِ  إِنِْ    bu=ه َٰ     ve..eğer=و 

    korkarsanız=ِخْفت مِْ

ْيل ةًِ     yoksulluğa..düşmekten=ع 

    biliniz..ki..yakında=ف س ْوفِ 

    Allah=اّلَل ِ    sizi..zengin..edecektir=ي ْغنِيك مِ 

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ =kendi..lütfundan    

ش اء ِ ..إِنِْ =dilerse    َِإِن=şüphesiz    

ِليمِ     Allah=اّلَل ِ     bilendir=ع 

ِكيمِ   hikmet..sahibidir=ح 

Ey müminler! Al-
lah´a ortak ko-
şanlar birer so-
mut pisliktirler. 
Bundan dolayı 
bu yıldan sonra 
bir daha Mescid- 
i Haram´a yak-
laşmasınlar. 
Eğer (ziyaretçi 
sayısının azal-
ması yüzünden) 
yoksul düşece-
ğinizden korku-
yorsanız, biliniz 
ki, Allah eğer di-
lerse yakında 
kendi lûtfu ile sizi 
zengin edecek-
tir. Hiç şüphesiz 
Allah her şeyi bi-
lir ve her yaptığı 
yerindedir. 

Ey iman edenler, 
bilin ki müşrikler 
başka bir şey de-
ğil, murdar (müş-
rikler murdardan 
başka bir şey de-
ğiller). Onun için 
bu yıllarından son-
ra Mescid-i Ha-
ram'a yaklaşma-
sınlar. Eğer yok-
sulluktan korku-
yorsanız, dilediği 
takdirde Allah ke-
remi ile sizleri zen-
ginleştirir. Allah'ın 
alîm olduğu, hakîm 
olduğu şüphesiz.  

Ey iman eden-
ler; doğrusu 
müşrikler an-
cak necistir. 
Onun için bu 
yıllarından 
sonra Mescid-i 
Haram´a yak-
laşmasınlar. 
Eğer fakirlik-
ten korkarsa-
nız, Allah di-
lerse sizi ya-
kında kendi 
lütfu ile zen-
ginleştirir. Mu-
hakkak ki Al-
lah; Alim´dir, 
Hakim´dir. 

Siz ey imana eri-
şenler! Bilin ki, Al-
lahtan başkalarına 
tanrılık yakıştıran-
lar düpedüz kir-
lenmiş kimselerdir; 
bu yüzden bu yıl-
dan sonra artık 
Mescid-i Harama 
yaklaşmasınlar. 
Eğer yoksul düş-
mekten kaygı du-
yuyorsanız, o za-
man (bilin ki), Al-
lah, dilerse sizi bol-
luk ve cömertliğiyle 
zengin kılacaktır: 
Çünkü Allah mutla-
ka doğru hüküm ve 
hikmetle edip eyle-
yen sınırsız bilgi 
sahibidir! 

9. 
    savaşın=ق اتِل وا,, 29

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =inanmayan    

لِ     Allah’a=بِاّلَلِِ بِاْلي ْومِِ,,و  =ve,,gününe    

    ahiret=اْْلِخرِِ

لِ  ونِ ,,و  م  ر ِ ي ح  =haram,,saymayan    

ا رَِ,,م  مِ ح  =haram,,kıldığını    ِ اّلَل=Allah’ın    

س ول ه ِ ر      ve,,Elçisinin=و 

لِ  ي ِدين ونِ ,,و  =ve,,din,,edinmeyenlerle    

ق ِِ    dini=ِدينِ      gerçek=اْلح 

أ وت وا,,الَِذينِ ,,ِمنِ  =kendilerine,,verilenler

den     ِاْلِكت اب=Kitap    

تَىَِٰ     zamana,,kadar=ح 

واي ْعطِ  =verecekleri    ِ اْلِجْزي ة=cizye    

ي دِ ,,ع نِْ =elleriyle    

ه مِْ ونِ ,,و  اِغر  ص  =küçülerek 

Allah´a ve Ahiret 
gününe inanma-
yan, Allah´ın ve 
Peygamber´in 
haram kıldığı 
şeyleri haram 
saymayan ve 
gerçek dinî be-
nimsemeyen ya-
hudi ve hıristi-
yanlar ile, bunlar 
size boyun eğip 
kendi elleri ile 
cizye verene dek 
savaşınız. 

Kendilerine Kitap 
verilenlerden ola-
rak ne Allah'a, ne 
de âhiret gününe 
inanmayan, Allah 
ile peygamberinin 
tahrim ettiğini ha-
ram tanımayan, 
Hakk'ın dinini ken-
dine din edinme-
yen kimseleri 
kemâl-i zillet içinde 
cizyeyi elleriyle ve-
rinceye kadar öldü-
rün. 

Kitab verilmiş 
olanlardan; Al-
lah´a da, ahi-
ret gününe de 
inanmayan, 
Allah ve pey-
gamberinin 
haram kıldığı-
nı haram 
saymayan ve 
hak din edin-
meyenlerle -
boyun eğip 
kendi elleriyle 
cizye verince-
ye kadarsava-
şın. 

(Ve) kendilerine 
(çok önceden) va-
hiy bahşedilmiş ol-
duğu halde (gerçek 
anlamda) Allaha 
da, ahiret gününe 
de inanmayan, Al-
lah ve Onun Elçisi-
nin yasakladığını 
yasak saymayan, 
ve böylece (Allahın 
onlar için din olarak 
seçtiği) hak dini din 
olarak benimseyip 
ona uymayan kim-
selerle savaşın; ta 
ki, (savaş yoluyla) 
baş eğdirilip kendi 
elleriyle bağışıklık 
vergisi ödeyinceye 
kadar. 

9. 
ق ال تِِ.. 30     Yahudiler=اْلي ه ود ِ    dediler..ki=و 

ْيرِ      oğludur=اْبنِ     Uzeyr=ع ز 

Yahudiler 
«Uzeyr, Allah´ın 
oğludur» dediler. 
Hıristiyanlar da 

Yahudiler "Uzeyr 
Allah'ın oğlu" dedi-
ler. Nasrânîler de 
"Mesih Allah'ın oğ-

Yahudiler de-
diler ki: Uzeyr 
Allah´ın oğlu-
dur. Hristiyan-

Yahudiler: Üzeyir 
Allahın oğludur di-
yorlar; Hıristiyan-
larsa: İsa Allahın 
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ق ال تِِ    Allah’ın=اّلَلِِ     dediler=و 

ى ار      Hristiyanlar..da=النَص 

ِسيحِ      oğludur=اْبنِ     Mesih=اْلم 

ِلكِ     Allah’ın=اّلَلِِ      bu=ذ َٰ

مِْ     onların..sözleridir=ق ْول ه 

اِهِهْمِ      ağızlarıyla..geveledikleri=بِأ ْفو 

اِهئ ونِ      benzetiyorlar=ي ض 

    sözlerine=ق ْولِ 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerin    

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =önceden    

مِ      Allah=اّلَل ِ     onları..kahretsin=ق ات ل ه 

 çevriliyorlar=ي ْؤف ك ونِ     nasıl..da=أ نَىَِٰ

«Mesih (İsa) Al-
lah´ın oğludur» 
dediler. Bunlar, 
onların ağızları 
ile geveledikleri 
dayanaksız söz-
lerdir. Böyle de-
mekle daha ön-
ceki kâfirlerin 
sözlerine özeni-
yorlar. Allah kah-
retsin onları. Na-
sıl gerçeklerden 
sapıyorlar? 

lu" dediler. Bu, on-
ların ağızlarıyla 
söyledikleri bir söz 
ki evvelce küfre 
sapan kimselerin 
sözlerini andırıyor. 
Allah kendilerini 
kahretsin! Hakk'ı 
nasıl bırakıp da 
bâtıla dönüyorlar! 

lar da dediler 
ki: Mesih Al-
lah´ın oğludur. 
Bu, onların 
ağızlarında 
dolaşan söz-
lerdir ki, daha 
önce küfretmiş 
olanların sö-
züne benzeti-
yorlar. Allah 
onları yok et-
sin, nasıl da 
uyduruyorlar. 

oğludur diyorlar. 
Bunlar, özleri itiba-
riyle, böylelerinin 
geçmiş çağlarda 
hakkı inkar edenle-
rin uydurduğu asıl-
sız iddialara öze-
nerek dillerine do-
ladıkları söylenti-
lerdir! (işte şu bed-
duayı hak ediyor-
lar:) Allah kahretsin 
onları! Zihnen nasıl 
da saptırılıyorlar! 

9. 
31 ,, ذ و ااتَخ  =edindiler    

ه مِْ     hahamlarını=أ ْحب ار 

مِْ ْهب ان ه  ر      ve,,rahiplerini=و 

د ونِِ,,ِمنِْ    Rabler=أ ْرب ابًا =ayrı    

ِسيحِ     Allah’tan=اّلَلِِ اْلم      ve,,Mesih’i,,de=و 

ْري مِ     oğlu=اْبنِ      Meryem=م 

ا م  وا,,و  أ ِمر  =oysa,,emredilmemişti    

    ibadet,,etmeleri=ِلي ْعب د وا    dışında=إِلَِ

ًها اِحدًاِ     bir,,ilaha=إِل َٰ     tek,,olan=و 

ه ِ    yoktur=لِ      başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ان ه ِ    O’ndan=ه و  ِ     O,,münezzehtir=س ْبح 

ي ْشِرك ونِ ,,ع َما =ortak,,koştuklarından 

Onlar Allah dı-
şında hahamla-
rını, rahiplerini 
ve Meryemoğlu 
İsa´yı ilah edindi-
ler. Oysa onlara 
sadece tek ilaha, 
kendisinden 
başka ilah olma-
yan ve onların 
yakıştırma ortak-
larından uzak 
olan Allah´a kul-
luk etmeleri em-
redilmişti. 

Bunlar kendi âlim-
leriyle rahiplerini, 
bir de Meryem'in 
oğlu Mesih'i Al-
lah'tan başka ola-
rak kendilerine ilâh 
edindiler. Halbuki 
ancak bir Allah'a 
kulluk etmekle em-
rolunmuşlardı. Öy-
le bir Allah ki 
O'ndan başka ilâh 
yok. Kendisine 
koştukları müşrik-
lerin hepsinden 
münezzeh. 

Onlar Al-
lah´tan ayrı 
hahamlarını, 
rahiblerini 
rabblar edindi-
ler. Meryem 
Oğlu Mesih´i 
de. Halbuki 
tek tanrıdan 
başkasına 
ibadet etme-
mekle emro-
lunmuşlardır. 
O´ndan başka 
ilah yoktur. O; 
bunların şirk 
koştukları şey-
lerden mü-
nezzehtir. 

Hahamlarını, rahip-
lerini, bir de Mer-
yem oğlu Mesihi, 
Allahla beraber 
rableri olarak gör-
düler; Oysa, Tek 
Tanrıdan başkası-
na kulluk etmekle 
emrolunmuş değil-
lerdi; (o Tek Tanrı 
ki,) Ondan başka 
tanrı yoktur, (O Tek 
Tanrı ki,) sınırsız 
kudret ve izzetiyle, 
(böylelerinin) Onun 
tanrılığında bir pay 
yakıştırdıkları her 
şeyden bütünüyle 
uzaktır, yücedir! 

9. 
32 ..     istiyorlar=ي ِريد ونِ 

ي ْطِفئ وا..أ نِْ =söndürmek     ِن ور=nurunu    

اِهِهمِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     ağızlarıyla=بِأ ْفو 

ي أْب ى     Allah=اّلَل ِ    halbuki..istemez=و 

ي تِمَِ..أ نِْ    başkasını=إِلَِ =tamamlamaktan    

ه ِ     nurunu=ن ور 

ل وِْ ك ِره ِ..و  =hoşlanmasa..da    

ونِ   kâfirler=اْلك افِر 

Onlar Allah´ın 
nurunu ağızları 
ile söndürmek is-
tiyorlar. Oysa Al-
lah, kâfirlerin ho-
şuna gitmese 
de, nurunu ke-
sinlikle tamama 
erdirmekte ka-
rarlıdır. 

Bunlar Allah'ın 
nûrunu ağızlarıyla 
söndürmeyi diliyor-
lar. Allah da yalnız 
Kendi nûrunu 
kemâle erdirmeyi 
diliyor, isterse 
kâfirlerin hoşuna 
gitmesin. 

Allah´ın nuru-
nu ağızlarıyla 
söndürmek is-
terler. Halbuki 
Allah nurunu 
mutlaka ta-
mamlayacak-
tır. İsterse ka-
firler hoşlan-
masınlar. 

Allahın (yol göste-
rici) ışığını, laf ka-
labalığıyla sön-
dürmek istiyorlar: 
Fakat Allah (bunun 
gerçekleşmesine) 
izin vermeyecektir, 
çünkü O, ışığının 
olanca aydınlığıyla 
yayılmasına irade 
etmiştir, hakkı inkar 
edenler bundan 
hoşlanmasa da! 

9. 
33 ,, أ ْرس لِ ,,الَِذي    O=ه وِ  =gönderdi,,ki    

س ول ه ِ د ىَِٰ    Elçisini=ر      hidayetle=بِاْله 

ِدينِِ ق ِِ    ve,,dinle=و      hak=اْلح 

ه ِ     üstüne=ع ل ى    onu,,çıkarsın=ِلي ْظِهر 

ينِِ ك ل ِهِِ,,الد ِ =bütün,,din(ler)in    

ل وِْ ك ِره ِ,,و  =hoşlanmasa,,da    

ْشِرك ونِ   ortak,,koşanlar=اْلم 

Müşriklerin ho-
şuna gitmese de 
kendi dinini diğer 
bütün dinlere 
karşı üstün ge-
tirmek üzere 
peygamberini 
doğru yol ve 
gerçek din ile 
gönderen O´dur. 

O öyle bir Allah ki 
Peygamberini hem 
hidayet ile, hem 
bütün dinlerin üze-
rine onu geçirmek 
için, Hakk'ın diniyle 
gönderdi. İsterse 
müşriklerin hoşuna 
gitmesin. 

Dinini bütün 
dinlere üstün 
kılmak için; 
Rasulünü hi-
dayet ve hak 
din ile gönde-
ren O´dur. İs-
terse müşrikler 
hoşlanmasın-
lar. 

Odur, dinini bütün 
(batıl) dinlere karşı 
üstün kılmak üzere 
hidayeti ve hak dini 
(yaymak göreviyle) 
Elçisini gönderen; 
Allahtan başkaları-
na tanrılık yakıştı-
ranlar bundan hoş-
lanmasalar da. 

9. 
34 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ثِيًرا    şüphesiz=إِنَِ     birçoğu=ك 

اْْل ْحب ارِِ..ِمنِ  =hahamlardan    

ْهب انِِ الرُّ     ve..rahiplerden=و 

الِ     yerler=ل ي أْك ل ونِ      mallarını=أ ْمو 

    insanların=النَاِسِ

    haksızlıkla=بِاْلب اِطلِِ

دُّونِ  ي ص      ve..çevirirler=و 

س بِيلِِ..ع نِْ =yolundan     ِِاّلَل=Allah    

الَِذينِ  ونِ ..و  ي ْكنِز  =yığıp..da    

اْلِفَضة ِ    altın=الذَه بِ      ve..gümüşü=و 

لِ  ا..و  ي ْنِفق ون ه  =onları..harcamayanlar..var.

.ya    س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ْره مِْ     işte..onlara..müjdele=ف ب ش ِ

 acı=أ ِليمِ     bir..azabı=بِع ذ ابِ 

Ey müminler, 
birçok hahamlar 
ve rahipler in-
sanların malları-
nı eğri yöntem-
lerle yerler ve 
halkı Allah´ın yo-
lundan alıkoyar-
lar. Altın ve gü-
müşü biriktirip de 
bunları Allah yo-
lunda harcama-
yanları acıklı bir 
azapla müjdele! 

Ey iman edenler! 
Yahud ulemasıyla 
rahiplerden çoğu 
halkın mallarını 
nâhak yere yedik-
ten başka onları 
Allah'ın yolundan 
çevirmekteler (... 
halkın mallarını 
nâhak yere yedik-
ten başka Allah yo-
luna girmek iste-
yenleri çeviriyor-
lar). O kimseler ki 
altını, gümüşü yı-
ğarlar da, o yığın-
ları Allah yolunda 
dağıtmazlar. Sen 
onları dayanılmaz 
bir azap ile müjde-
le.  

Ey iman eden-
ler; doğrusu 
hahamlar ve 
rahiblerin ço-
ğu insanların 
malını haksız-
lıkla yerler. Ve 
Allah yolun-
dan alıkoyar-
lar. Altını ve 
gümüşü birikti-
rip de onları 
Allah yolunda 
harcamayan-
lara; işte onla-
ra pek acıklı 
bir azabı müj-
dele. 

Siz ey imana eri-
şenler! Bilin ki, ha-
hamların, rahiplerin 
çoğu, insanların 
mallarını haksızca 
yiyip yutuyor ve 
(onları) Allahın yo-
lundan alıkoyuyor-
lar. Fakat bütün o 
altın ve gümüşü 
toplayıp Allah yo-
lunda harcamayan-
lar var ya, (işte) on-
lara (sonraki hayat 
için) çok çetin aza-
bı müjdele: 

9. 
35 ,, ْومِ ي ِ =O,,gün    َِٰى     kızdırılır=ي ْحم 

ا ل ْيه  ن ارِِ,,فِي    üzerleri=ع  =ateşinde    

نَمِ  ه  ىَِٰ    cehennem=ج      dağlanır=ف ت ْكو 

ا مِْ    bunlarla=بِه      onların,,alınları=ِجب اه ه 

مِْ ن وب ه  ج      ve,,yanları=و 

ْمِ  ه  ظ ه ور  ذ ا    ve,,sırtları=و      işte=ه َٰ

ن ْزت مِْ,,امِ  ك  =yığdıklarınız    

    nefisleriniz,,için=ِْل ْنف ِسك مِْ

    tadın=ف ذ وق وا

ا ك ْنت مِْ,,م  =olduğunuz,,şeyleri    

ونِ   yığmış=ت ْكنِز 

O gün biriktirdik-
leri altın ve gü-
müşler cehen-
nem ateşinde 
kızdırılır ve on-
larla alınları, yan 
tarafları ve sırtla-
rı dağlanır; ken-
dilerine «Bunlar 
biriktirdiğiniz al-
tın ve gümüşler-
dir şimdi biriktir-
diklerinizin aza-
bını tadın baka-
lım» denir. 

Bir gün ki o yığın-
lar cehennem ate-
şinde kızdırılarak 
kendilerinin alınla-
rı, böğürleri, sırtları 
onlarla dağlana-
cak. "İşte bu sizin 
nefisleriniz için 
yığdıklarınız! Hay-
di, o yığdıklarınızın 
vebalini tadın da 
görün!" denilecek. 

O gün cehen-
nem ateşinde 
bunların üzeri 
kızdırılır ve 
bunlarla onla-
rın alınları, 
böğürleri ve 
sırtları dağla-
nır. İşte bu, 
kendiniz için 
biriktirdiğiniz, 
tadın biriktir-
miş olduğunu-
zu, denir. 

Bu (toplanıp sakla-
nan altının, gümü-
şün) cehennem 
ateşinde kızdırılıp 
onların alınlarının, 
böğürlerinin ve sırt-
larının damgalana-
cağı Gün, (bu gü-
nahkarlara:) İşte, 
kendiniz için topla-
dığınız hazineler! 
denecek, Şimdi ta-
dın bakalım, sarılıp 
sakladığınız hazi-
nelerin (başınıza 
açtığı belanın) ta-
dını! 

9. 
    sayısı=ِعدَة ِ    şüphesiz=إِنَِ.. 36

    katında=ِعْند ِ    ayların=الشُّه ورِِ

ع ش رِ ..اثْن ا    Allah’ın=اّلَلِِ =on..iki    

ِكت ابِِ..فِي    aydır=ش ْهًرا =kitabında    

    günden..beri=ي ْومِ     Allah’ın=اّلَلِِ

ل قِ  اتِِ    yarattığı=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ا    ve..yeri=و      bunlardan=ِمْنه 

م ِ     dördü=أ ْرب ع ة ِ ر      haram(ay)lardır=ح 

ِلكِ  ينِ     işte..budur=ذ َٰ     din=الد ِ

    doğru=اْلق ي ِم ِ 

Allah´ın gökleri 
ve yeri yarattığı 
günden beri ge-
çerli olan evren-
sel yasasına gö-
re O´nun katında 
ayların sayısı 
onikidir. Bunlar-
dan dördü ha-
ram aylardır. Bu 
dosdoğru dindir. 
Sakın bu aylarda 
konmuş yasakla-
rı çiğneyerek 
kendinize zul-
metmeyiniz. Al-
lah´a ortak ko-
şanlar nasıl size 
karşı topyekün 
savaşıyorlarsa, 

Allah yanında ayla-
rın sayısı, gökleri, 
yeri yarattığı gün 
Levh-i Mahfuz'da 
yazılı on iki aydır ki 
içinden dördü ha-
ram olanlarıdır. Bu 
hürmet en doğru 
din olduğu için sa-
kın o aylarda nef-
sinize zulmetmeyin 
(... sakın bu ayların 
hürmetini çiğneye-
rek nefsinize zul-
metmeyin!). Hem 
onlar nasıl hepinizi 
birden öldürmek-
teyseler, siz de öy-
lece müşriklerin 
hepsini öldürün. 

Doğrusu ayla-
rın sayısı; 
gökleri ve yeri 
yarattığı gün-
den beri Al-
lah´ın kitabın-
da oniki aydır. 
Bunlardan 
dördü haram 
olanlardır. İşte 
doğru din bu-
dur. O halde 
bunlardan ne-
fislerinize zul-
metmeyin. 
Müşrikler si-
zinle nasıl top-
lu olarak sa-
vaşıyorlarsa, 
siz de onlarla 

Bilin ki, Allahın na-
zarında ayların sa-
yısı, Allahın gökleri 
ve yeri yarattığı 
gün koyduğu ölçü 
uyarınca on ikidir; 
(ve) bunlardan 
dördü haram ay-
lardır; işte (Allahın) 
her zaman geçerli 
sapasağlam ya-
sa(sı) budur. O 
halde, bu (aylar) 
konusunda artık 
kendinize yazık 
etmeyin. Ve onlar 
sizinle nasıl topye-
kün savaşıyorlarsa, 
siz de Allahtan 
başkalarına tanrılık 
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ِ وا..ف َل  ت ْظِلم  =zulmetmeyin    

    içinde..(o..aylar)=فِيِهنَِ

ْمِ      kendinize=أ ْنف س ك 

ق اتِل وا     ve..savaşın=و 

ْشِرِكينِ      ortak..koşanlarla=اْلم 

ا    topyekun=ك افَةًِ     nasıl=ك م 

    sizinle..savaşıyorlarsa=ي ق اتِل ون ك مِْ

وا    topyekun=ك افَةًِ  اْعل م      ve..bilin..ki=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

عِ  تَِقينِ     beraberdir=م   korunanlarla=اْلم 

siz de onlarla 
topyekün sava-
şınız ve biliniz ki, 
Allah kötülükler-
den sakınanlarla 
beraberdir. 

Allah'ın da kat'iy-
yen Kendisinden 
korkanlarla bera-
ber olduğunu bilin.  

tolu olarak sa-
vaşın. Ve bilin 
ki; muhakkak 
Allah, müttaki-
lerle beraber-
dir. 

yakıştıranlarla öyle 
topyekün savaşın; 
ve bilin ki, Allah 
kendisine karşı so-
rumluluk bilincine 
sahip olanlarla be-
raberdir. 

9. 
ا,, 37     ertelemek=النَِسيءِ     şüphesiz=إِنَم 

    daha,,ileri,,gitmektir=ِزي اد ة ِ

اْلك ْفِرِ ,,فِي =küfürde    ُِّل     saptırılır=ي ض 

    onunla=بِهِِ

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

    onu,,helal,,sayarlar=ي ِحلُّون ه ِ

    bir,,yıl=ع اًما

ون ه ِ م  ر ِ ي ح      haram,,sayarlar,,ki=و 

اِطئ وا    bir,,yıl=ع اًما     denk,,getirip=ِلي و 

    sayısını=ِعدَة ِ

ا َرمِ ,,م  ح  =haram,,kıldığının    ِ اّلَل=Allah’ın    

    helal,,yapsınlar=ف ي ِحلُّوا

ا َرمِ ,,م  ح  =haram,,kıldığını     ِ اّلَل=Allah’ın    

ي ِنِ  مِْ    süslü,,gösterildi=ز      kendilerine=ل ه 

    kötülüğü=س وءِ 

اِلِهْمِ  اّلَل ِ    yaptıkları,,işin=أ ْعم      Allah=و 

ي ْهِدي,,لِ  =yol,,göstermez    

 kâfirler=اْلك افِِرينِ     toplumuna=اْلق ْومِ 

Haram aylardaki 
savaş yasağını 
başka aylara ak-
tarmak, ertele-
mek kâfirlikte 
daha ileri git-
mektir. Kâfirler 
bu yolla sapıklı-
ğa sürüklenirler. 
Onlar Allah´ın 
haram kıldığı ay-
ları sayıca denk 
getirmek için bu 
ertelemeyi bir yıl 
helâl sayarlar-
ken, bir sonraki 
yıl haram kabul 
ederler. Böylece 
Allah´ın haram 
kıldığını helâl 
saymış olurlar. 
Yaptıkları çirkin 
işler kendilerine 
güzel gösterildi. 
Allah kâfirler gü-
ruhunu kesinlikle 
doğru yola ilet-
mez. 

Bir ayın hürmetini 
ötekine bırakmak 
küfrü artırmaktan 
(küfürde ileri git-
mekten) başka bir 
şey değil. Onunla 
kâfirler dalâle dü-
şürülüyor. Tutuyor-
lar Allah'ın tahrim 
ettiği ayların sayı-
sına uydurmak ve 
Kendisinin haram 
buyurduğunu bu 
suretle kendileri 
helâl kılmak için 
onu bir yıl helâl, bir 
yıl haram itibar 
ediyorlar. Kendi 
çirkin işleri kendile-
rine hoş görün-
mekte, Allah ise 
küfür içindeki bir 
kavme hidayet 
vermez. 

Nesi; ancak 
küfürde bir ar-
tıştır. Onunla 
kafirler şaşırtı-
lırlar. Bunu bir 
yıl helal, bir yıl 
haram sayar-
lar ki, Allah´ın 
haram kıldığı-
na sayıca uy-
sunlar da Al-
lah´ın haram 
ettiğini helal 
kılmış olsun-
lar. Böylece 
onların amel-
lerinin kötülü-
ğü kendilerine 
süslenip güzel 
gösterildi. Al-
lah; kafirler 
güruhunu hi-
dayete erdir-
mez. 

(Aylara) ilave yap-
mak, (onların) hak-
kı tanımaktan ka-
çınma tavırları 
içinde olsa olsa 
fazladan bir örnek, 
hakkı inkara yelte-
nenleri (daha da) 
saptıran bir (vesi-
le)dir. Bu (ilaveyi), 
ayların sayısını Al-
lahın yasak kıldığı 
takvime uyarlamak 
amacıyla bir yıl 
olumlayıp bir yıl 
yasak sayıyor ve 
böylece Allahın ya-
sak kıldığı şeyi 
(kendilerince) meş-
rulaştırmaya kalkı-
şıyorlar. Kendi yap-
tıkları (bu) kötülük 
güzel görünüyor 
onlara. Zaten Allah 
hakkı tanımaktan 
kaçınan insanları 
doğru yola yönelt-
mez. 

9. 
38 .. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ا ل ك مِْ..م  =size..ne..oldu..ki    إِذ ا=zaman    

    size=ل ك مِ     dendiği=قِيلِ 

وا     savaşa..çıkın=اْنِفر 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

    çakılıp..kaldınız=اثَاق ْلت مِْ

اْْل ْرِض ِ..إِل ى =yere    

ِضيت مِْ     ?razı..mı..oldunuz=أ ر 

ي اةِِ     dünya=الدُّْني ا    hayatına=بِاْلح 

ةِِ ..ِمنِ  اْْلِخر  =ahirette..karşılık    

ا ت اعِ     ama=ف م      geçimi=م 

ي اةِِ     dünya=الدُّْني ا    hayatının=اْلح 

ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirete..göre    

ق ِليلِ ..إِلَِ =pek..azdır 

Ey mü´minler, 
size ne oldu da 
«Allah yolunda 
savaşa çıkınız» 
dendiğinde yere 
çakıldınız. Yok-
sa dünya haya-
tını ahirete tercih 
mi ettiniz? Oysa 
dünya hayatının 
hazzı, ahiretin 
hazzı yanında 
pek azdır. 

Ey iman edenler, 
ne oldunuz ki size 
"Allah yolunda ci-
hada koşun!" deni-
lince böyle yerden 
tarafa ağırlaşıyor-
sunuz?! (ağırlığını-
zı yerden tarafa 
veriyorsunuz?!) 
Yoksa âhiret pa-
hasına dünya diri-
liğine mi razı oldu-
nuz? Halbuki dün-
ya diriliğinden alı-
nacak nasip, âhire-
tin ebedî hayatı 
yanında ancak pek 
değersiz bir şey.  

Ey iman eden-
ler; size ne ol-
du ki: Allah 
yolunda elbir-
liği ile savaşa 
çıkın, denildiği 
zaman, yere 
çakılıp kaldı-
nız. Yoksa 
ahireti bırakıp 
da dünya ha-
yatına mı razı 
oldunuz? Hal-
buki dünya 
hayatının ge-
çimi ahiretin 
yanında pek 
azdır. 

Siz ey imana eri-
şenler! Size ne ol-
du ki, Allah yolun-
da savaşa çıkın di-
ye çağrıldığınız 
zaman yere çakılıp 
kalıyorsunuz? Son-
raki hayatı(n iyilik-
lerini) gözden çıka-
rıp bu dünyadaki 
hayat(ın rahatlıkla-
rıy)la mı kendinize 
doyum sağlama 
peşindesiniz? Fa-
kat bu dünyadaki 
hayatın verdiği haz 
ve doyum sonraki 
hayatın vereceği 
yanında değersiz 
bir şeyden başka 
nedir ki! 

9. 
39 ,, وا,,إِلَِ ت ْنِفر  =eğer,,topluca,,(savaşa),,çıkm

azsanız    ِْْبك م     size,,azabeder=ي ع ذ ِ

    acı=أ ِليًما    bir,,azapla=ع ذ ابًا

ي ْست ْبِدلِْ     ve,,yerinize,,getirir=و 

    bir,,topluluk=ق ْوًما

ك مِْ     sizden,,başka=غ ْير 

لِ  وه ِ,,و  ت ض رُّ =O’na,,zarar,,veremezsiniz    

ْيئًاِ  اّلَل ِ    hiçbir=ش      Allah=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeyi    

 yapabilendir=ق ِديرِ 

Eğer savaşa 
çıkmazsanız Al-
lah sizi acıklı bir 
azaba uğratarak 
yerinize başka 
bir toplum getirir. 
Siz Allah´a hiç 
bir zarar dokun-
duramazsınız. 
Çünkü Allah´ın 
gücü her şeyi 
yapmaya yeter. 

Eğer cihada kalk-
mayacak olursanız 
O sizi dayanılmaz 
bir azap ile tazip 
edeceği gibi, yeri-
nize başka bir 
kavmi getirir, siz-
lerse Kendisine 
zerre kadar ziyan 
dokunduramazsı-
nız. Allah'ın herşe-
ye gücü yeter. 

Eğer elbirliği 
ile çıkmazsa-
nız; sizi elim 
bir azabla 
azablandırır 
ve yerinize 
sizden başka 
bir kavim geti-
rir. Siz ona hiç 
bir şeyle zarar 
veremezsiniz. 
Allah, her şe-
ye Kadir´dir. 

(Bakın) eğer (Allah 
yolunda) savaşa 
çıkmazsanız, sizi 
çok çetin bir azapla 
cezalandırıp yerini-
ze başka bir toplu-
luk getirir; ki böyle 
yapmasında Ona 
hiçbir şekilde engel 
olamazsınız: çünkü 
Allahın, her şeyi 
irade ve takdir et-
meye gücü yeter. 

9. 
40 .. وه ِ..إِلَِ ت ْنص ر  =eğer..siz..ona..yardım..etm

ezseniz    ِْف ق د=iyi..bilin..ki    

ه ِ ر      Allah=اّلَل ِ    ona..yardım..etmişti=ن ص 

    hani=إِذِْ

ه ِ ج      çıkardıklarında..(Mekke’den)=أ ْخر 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

    iki..kişiden=اثْن ْينِِ    ikincisiydi=ث انِيِ 

ا    iken=إِذِْ     ikisi=ه م 

اْلغ ارِِ..فِي =mağarada    

ي ق ولِ ..إِذِْ =diyordu..ki    

اِحبِهِِ     arkadaşına=ِلص 

نِْ..لِ  ت ْحز  =üzülme    َِإِن=şüphesiz    

ع ن اِ     Allah=اّلَل ِ     bizimle..beraberdir=م 

لِ ف ِ أ ْنز  =(İşte..o..zaman)..indirdi    ِ اّلَل=Allah    

    sekinesini=س ِكين ت ه ِ

ل ْيهِِ     onun..üzerine=ع 

أ يَد ه ِ     ve..onu..destekledi=و 

ن ودِ      askerlerle=بِج 

ْوه ا..ل مِْ ت ر  =sizin..görmediğiniz    

ع لِ  ج  ة ِ    ve..kıldı=و      sözünü=ك ِلم 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inanmayanların    

 ِ ة ِ    alçak=السُّْفل ىَٰ ك ِلم      sözü..ise=و 

    o=ِهيِ     Allah’ın=اّلَلِِ

اّلَل ِ    yüce..olandır=اْلع ْلي اِ      Allah=و 

Peygamber´e 
yardım etmez-
seniz, biliniz ki, 
kâfirler O´nu 
Mekke´den çı-
kardıklarında iki 
kişiden biri ola-
rak mağaraday-
ken Allah O´na 
yardım etmişti. 
Hani O arkada-
şına «Üzülme, 
Allah bizimle be-
raberdir» diyor-
du. Allah O´nun 
kalbine güven 
duygusu indir-
miş, kendisini 
göremediğiniz 
askerler ile des-
teklemiş, böyle-
ce kâfirlerin sö-
zünü alçaltmıştı. 
Yüce olan Al-
lah´ın sözüdür. 
Allah üstün ira-
delidir ve her 
yaptığı yerinde-
dir. 

Eğer siz ona yar-
dım etmezseniz, 
biliyorsunuz ya 
hani iki kişinin ikin-
cisi olarak onu 
kâfirler Mekke'den 
çıkardığı zaman, 
hani her ikisinin 
mağarada olduğu 
zaman, hani arka-
daşına "Kaygı 
çekme, Allah 
kat'iyyen bizimle 
beraber!" dediği 
zaman Allah ona 
yardım etmişti de, 
itminan ruhu veren 
rahmetini üzerine 
indirmişti. Bundan 
başka sizin gör-
mediğiniz ordula-
rıyla kendisini teyid 
ederek küfr içinde 
bulunanların şirke 
davetlerini makhur 
kılmıştı. Allah'ın 
birliğine davet ise 
o en yüksek olanı-
dır. Allah'ın izzeti-
ne had, hikmetine 
pâyân yok. 

Eğer siz ona 
yardım et-
mezseniz; 
doğrusu Allah, 
ona yardım 
etmişti. Hani 
kafirler onu çı-
karmışlardı 
da, o ikinin 
ikinicisydi. 
Hani onlar 
mağarada idi-
ler ve hani o, 
arkadaşına; 
üzülme, Allah 
bizimledir, di-
yordu. Bunun 
üzerine Allah, 
ona sekinetini 
indirmişti, onu 
sizin görmedi-
ğiniz ordularla 
desteklemişti. 
Ve küfretmiş 
olanların sö-
zünü alçalt-
mıştı. Allah´ın 
kelimesi ise 
en yüce olan-
dır. Allah; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Eğer siz Elçiye 
yardım etmezse-
niz, o zaman (bilin 
ki) ona (yine) Allah 
(yardım edecektir, 
tıpkı,) o hakkı inka-
ra şartlanmış olan 
kimseler onu yur-
dundan sürüp çı-
kardıkları zaman 
yardım etti(ği gibi); 
(ki o gün) (o yal-
nızca) iki kişiden 
biriydi: ve bu iki kişi 
(saklandıkları) ma-
ğaradayken Elçi 
arkadaşına: Üzül-
me dedi, Allah bi-
zimle beraberdir. 
Ve derken Allah 
ona katından bir 
sükunet/bir güven 
duygusu bahşetti, 
onu sizin göreme-
yeceğiniz güçlerle 
destekledi ve (böy-
lece,) hakkı inkara 
şartlanmış olanla-
rın davasını bütü-
nüyle yere düşür-
dü, Allahın davası 
ise (böylece her 
zamanki gibi) üstün 
ve yüce kaldı: çün-
kü Allah, kudretçe 
en üstün, hüküm 
ve hikmetçe en 
uludur. 
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    daima..üstündür=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

9. 
وا,, 41     savaşa,,çıkın=اْنِفر 

    gerek,,hafif=ِخف افًا

ثِق الًِ     gerek,,ağır,,olarak=و 

اِهد وا ج      ve,,cihad,,edin=و 

اِلك مِْ     mallarınızla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسك مِْ     ve,,canlarınızla=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda     ِِاّلَل=Allah    

ِلك مِْ ْيرِ     bu=ذ َٰ     daha,,hayırlıdır=خ 

نِْإِِ    sizin,,için=ل ك مِْ =eğer    

ونِ ,,ك ْنت مِْ ت ْعل م  =bilirseniz 

Kolayınıza da 
gelse zorunuza 
da gitse mutlaka 
sefere çıkınız, 
Allah yolunda 
mallarınızla ve 
canlarınızla ci-
had ediniz. Eğer 
bilirseniz bu sizin 
için daha hayır-
lıdır. 

Sizler hafif iken de, 
ağır iken de hep 
birden kalkın, mal-
larınızla canlarınız-
la Allah yolunda 
cihada koşun. 
Eğer hayrınızı bili-
yorsanız, işte bu 
sizin için hayırlıdır. 

Gerek hafif, 
gerekse ağır-
lıklı olarak el-
birliğiyle çıkın, 
mallarınız ve 
nefisleriniz ile 
cihad edin. 
Eğer bilirseniz 
bu; sizin için 
daha hayırlı-
dır. 

(Sizin için) kolay da 
olsa zor da olsa, 
savaşa çıkın; ve 
mallarınızla, canla-
rınızla Allah yolun-
da yürekten çaba 
gösterin; (çünkü) 
eğer bilirseniz, bu 
sizin kendi iyiliğiniz 
içindir! 

9. 
ًضا..ك انِ     eğer=ل وِْ.. 42 ع ر  =bir..menfaat    

بًاق ِري =yakın    

س ف ًرا     ve..bir..yolculuk..olsaydı=و 

    orta=ق اِصدًا

تَب ع وكِ      elbette..sana..tabi..olurlardı=ل 

ِكنِْ ل َٰ     uzak..geldi=ب ع د تِْ    fakat=و 

ل ْيِهمِ      kendilerine=ع 

ِ
    aşılacak..mesafe=الشُّقَة  

ي ْحِلف ونِ  س      bir..de..yemin..edecekler=و 

    Allah’a=بِاّلَلِِ

اْست ط ْعن ا..ل وِِ =gücümüz..yetseydi    

ْجن ا ر      çıkardık=ل خ 

ع ك مِْ     sizinle..beraber=م 

    mahvediyorlar=ي ْهِلك ونِ 

مِْ اّلَل ِ    kendilerini=أ ْنف س ه      Allah=و 

مِْ    biliyor=ي ْعل مِ      onların=إِنَه 

 yalancı..olduklarını=ل ك اِذب ونِ 

Eğer yakın vade-
li bir kazanç ve 
kısa bir yolculuk 
sözkonusu ol-
saydı, mutlaka 
peşinden gelir-
lerdi. Fakat bu 
sıkıntılı yolculuk 
onlara uzun gel-
di. Allah adına 
yemin ederek, 
«Eğer gücümüz 
yetseydi, kesin-
likle sizinle birlik-
te sefere çıkar-
dık» diyerek 
kendilerini mah-
vedecekler. Oy-
sa Allah biliyor 
ki, onlar yalan 
söylüyorlar. 

Şayet o yakın bir 
ganimet, orta bir 
sefer olaydı, ar-
kandan gelirlerdi. 
Lâkin o yaman 
mesafe kendilerine 
pek uzun göründü. 
Böyle iken: "Eli-
mizden geleydi 
vallahi seninle be-
raber çıkardık!" di-
ye Allah'a yemin 
edeceklerdir. Ken-
dilerini helâke sü-
rüklüyorlar. Allah 
onların kat'iyyen 
yalancı olduklarını 
biliyor.  

Eğer kolay bir 
kazanç ve orta 
bir sefer ol-
saydı; elbette 
senin arkana 
düşerlerdi. 
Fakat zorluk 
onlara uzak 
geldi. Gücü-
müz yetseydi; 
herhalde biz 
de sizinle be-
raber çıkardık, 
diye yemin 
edeceklerdir. 
Kendilerini he-
lak ederler. Al-
lah biliyor ki; 
onlar muhak-
kak yalancı-
lardır. 

Ortada umulmadık 
türden bir kazanç 
ve kolay bir sefer 
(umudu) olsaydı, 
(ey Peygamber) 
kuşkusuz, arkadan 
gelirlerdi; fakat çı-
kılacak yol onlara 
çok uzun geldi. (Bu 
yetmiyormuş gibi), 
bir de (ey inanan-
lar, sizin dönüşü-
nüzden sonra) o 
(sefere katılmayan) 
kimseler, Allaha 
yemin edip (bu ya-
lan yeminle) kendi-
lerini tehlikeye so-
karak: Gücümüz 
olsaydı, mutlaka 
sizinle beraber çı-
kardık diyecekler: 
Oysa Allah, onların 
düpedüz yalan 
söylediklerini elbet-
te biliyor. 

9. 
    seni=ع ْنكِ     Allah=اّلَل ِ    affetsin=ع ف ا,, 43

    izin,,verdin=أ ِذْنتِ     niçin=ِلمِ 

مِْ تَىَِٰ    onlara=ل ه      kadar=ح 

    sana=ل كِ     iyice,,belli,,olup=ي ت ب يَنِ 

د ق وا,,الَِذينِ  ص  =doğru,,söyleyenler    

ت ْعل مِ      öğreninceye=و 

 yalan,,söyleyenleri=اْلك اِذبِينِ 

Allah affetsin 
seni. Kimlerin 
doğru söylediği 
belli oluncaya ve 
kimlerin yalancı 
olduğunu belir-
leyinceye kadar 
onlara niçin izin 
verdin? 

Yâ Muhammed, 
Allah seni afvetti 
ya, şu neden onla-
ra izin verdin de 
beklemedin ki doğ-
ru söyleyenler sa-
na iyice âşikâr ol-
sun, yalancıları da 
anlayasın? 

Allah seni af-
fetsin. Doğru-
lar sana bes-
belli olup ya-
lancıları bil-
meden önce 
neden onlara 
izin verdin? 

Allah seni affetsin 
(ey Peygamber)! 
Daha kimin doğru 
söylediği senin için 
(iyice) ortaya çık-
madan ve sen 
(kimler) yalancı 
(iyice) tanımadan, 
niçin (evde kalma-
ları yolunda) onlara 
izin verdin? 

9. 
44 .. ي ْست أِْذن كِ ..لِ  =senden..izin..istemezler    

ي ْؤِمن ونِ ..ينِ الَذِِ =inananlar    

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve..gününe=و 

    ahiret=اْْلِخرِِ

اِهد وا..أ نِْ ي ج  =cihadetmek..için    

اِلِهمِْ     mallarıyla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسِهْمِ  اّلَل ِ    ve..canlarıyla=و      Allah=و 

ِليمِ  تَِقينِ     bilir=ع   korunanları=بِاْلم 

Allah´a ve ahiret 
gününe inanan-
lar, malları ile ve 
canları ile cihad 
etmekten geri 
kalmak için sen-
den izin istemez-
ler. Allah kötü-
lükten sakınan-
ları bilir. 

Allah'a ve âhirete 
iman getirenler 
mallarıyla, canla-
rıyla cihada gitmek 
için (gitmemek 
için) senden izin is-
temezler. Allah 
böyle emrine is-
yandan korkanları 
bilir.  

Allah´a ve ahi-
ret gününe 
iman edenler, 
geri kalmak 
için senden 
izin istemezler 
ki mallarıyla 
ve canlarıyla 
cihad etsinler. 
Allah, müttaki-
leri bilir. 

Allaha ve Ahiret 
Gününe (yürekten) 
inananlar kendile-
rini (Allah yolunda) 
mallarıyla, canla-
rıyla cihad etmek-
ten bağışık tutmanı 
senden istemezler. 
Ve zaten kendisine 
karşı kimin sorum-
luluk bilincine sahip 
olduğu konusunda 
Allah mutlak bilgi 
sahibidir. 

9. 
ا,, 45     ancak=إِنَم 

    senden,,izin,,isterler=ي ْست أِْذن كِ 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =inanmayan    

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve,,gününe=و 

    ahiret=اْْلِخرِِ

اْرت اب تِْ     kuşkuya,,düşmüş=و 

مِْ مِْ    kalbleri=ق ل وب ه      kendileri=ف ه 

ْيبِِهمِْ,,فِي ر  =şüpheleri,,içinde    

دَد ِ ونِ ي ت ر  =bocalayıp,,duranlar 

Senden savaş-
tan muaf tutul-
maları yolunda 
izin isteyenler, 
Allah´a ve ahiret 
gününe inanma-
yanlar, kalpleri 
kuşkuya kapılıp 
bu kuşkuları 
içinde bocala-
yanlardır. 

Ancak Allah'a ve 
âhiret gününe 
iman getirmeyen, 
kalpleri ise şüphe-
ler içinde olan kim-
selerdir ki, cihada 
gitmemek için 
senden izin ister-
ler, işte bunlar 
kendi şüpheleri 
arasında çalkanır 
dururlar. 

Senden; an-
cak, Allah´a 
ve ahiret gü-
nüne inanma-
yanlar ve kalb-
leri şüpheye 
düşüp, şüphe-
lerinde boca-
layanlar izin 
isterler. 

Yalnızca, Allaha ve 
Ahiret Gününe (yü-
rekten) inanmayan-
lar senden bağışık-
lık isterler; ve bir 
de kendilerini şüp-
he ve tereddüdün 
eline kaptırıp da 
kararsızlık içinde 
bir o yana bir bu 
yana gidip gelen-
ler. 

9. 
ل وِْ.. 46 اد وا    eğer=و      isteselerdi=أ ر 

وجِ  ر      yaparlardı=ْل  ع دُّوا    çıkmak=اْلخ 

    bir..hazırlık=ع دَةًِ    onun..için=ل ه ِ

ِكنِْ ل َٰ     hoşlanmadı=ك ِره ِ    fakat=و 

مِْ    Allah=اّلَل ِ     davranışlarından=اْنبِع اث ه 

مِْ     ve..onları..durdurdu=ف ث بَط ه 

قِيلِ      oturun=اْقع د وا    ve..denildi=و 

عِ   oturanlarla=اْلق اِعِدينِ     beraber=م 

Eğer onlar sefe-
re çıkmak istese-
lerdi, bunun için 
hazırlık yapar-
lardı. Fakat Al-
lah, sefere çık-
maya kalkışma-
larını istemediği 
için onları böyle 
bir girişimden 
alıkoydu. Kendi-
lerine «(Kadın, 
çocuk, yaşlı, 
hasta gibi) sa-
vaşma gücün-
den yoksun kim-
selerle birlikte 
siz de evleriniz-
de oturunuz» 
dendi. 

Eğer cihada çık-
mayı dileseydiler, 
onun için hazırlık 
görürlerdi. Lâkin 
davranmalarını Al-
lah istemedi de on-
ları alıkoydu ve 
kendilerine "Otu-
ranlarla beraber 
siz de oturun!" de-
nildi. 

Eğer onlar 
çıkmak istese-
lerdi; elbette 
bunun için ha-
zırlık yapar-
lardı. Fakat Al-
lah, onların 
davranışlarını 
çirkin gördü 
de kendilerini 
alıkoydu. Ve: 
Oturun oturan-
larla beraber, 
denildi. 

Çünkü, (gerçekten 
seninle sefere) 
çıkmak isteselerdi, 
elbette, bunun için 
bir hazırlık yapar-
lardı: zaten Allah 
onların kalkış tarz-
larını beğenmedi 
ve bu yüzden onla-
rı (seferden) alı-
koydu; Ve kendile-
rine: Peki, (sizler 
de) evlerinizde otu-
run bakalım, (öteki) 
oturanlarla beraber 
denildi. 

9. 
47 ,, وا,,ل وِْ ج  ر  خ  =çıkmış,,olsalardı    

    sizin,,içinizde=فِيك مِْ

ا اد وك مِْ,,م  ز  =size,,bir,,katkıları,,olmazdı    

ب الًِ    başka=إِلَِ     bozgunculuktan=خ 

ع وا ْل  ْوض      hemen,,sokulurlardı=و 

ل ك مِْ     aranıza=ِخَل 

    sizi,,düşürmek,,için=ي ْبغ ون ك مِ 

فِيك مِْ    fitneye=اْلِفتْن ة ِ     içinizde,,de,,vardı=و 

ْمِ     kulak,,verenler=س َماع ونِ      onlara=ل ه 

اّلَل ِ ِليمِ     Allah=و      bilir=ع 

 zalimleri=بِالَظاِلِمينِ 

Eğer sizinle bir-
likte sefere çık-
salardı, size 
bozgunculuktan 
başka bir katkıla-
rı olmazdı, sizi 
birbirinize dü-
şürmek için ara-
nıza atılacaklar, 
balıklama dala-
caklardı. Aranız-
da onların sözle-
rine kulak vere-
cekler de vardı. 
Allah zalimlerin 
kimler olduğunu 
bilir. 

Zaten beraberiniz-
de sefere çıkaydı-
lar, içinize bozgun-
luk düşürmekten 
başka bir faideleri 
olmazdı, sizleri fit-
neye uğratmak (or-
ta yere fitne sok-
mak) isteyerek de-
veleriyle aranızda 
mekik dokuyacak-
lardı. Hem sizin 
içinizde onları din-
leyecekler var 
(hem içinizde onla-
rın hesabına sizleri 
dinleyenler var). 
Allah ise zâlimleri 
biliyor. 

Eğer onlar da 
aranızda çık-
salardı size 
şer ve fesadı 
arttırmaktan 
başka bir şey 
yapmazlar ve 
aranıza mu-
hakkak bir fit-
ne sokmak is-
teyerek koşar-
lardı. İçinizde 
onlara iyice 
kulak verenler 
de var. Allah; 
zalimleri çok 
iyi bilendir. 

Bu (münafıklar) si-
zinle beraber (siz 
ey inananlar) sefe-
re çıksalar da, ara-
nıza nifak sokmak-
tan başka bir şey 
yapmayacaklar ve 
içinizde kendilerine 
kulak verenler ol-
duğunu görüp ara-
nıza fitne sokmak 
amacıyla saflarını-
za sokulacaklardı; 
ne var ki, Allah kö-
tülük peşinde olan-
lar hakkında eksik-
siz bilgi sahibidir. 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

9. 
ا    andolsun..ki=ل ق دِِ.. 48     istediler=اْبت غ و 

    fitne..çıkarmak=اْلِفتْن ة ِ

ق ْبلِ ..ِمنِْ =önceden..de    

ق لَب وا     sana=ل كِ     ve..ters..çevirdiler=و 

ورِ  تَىَِٰ    nice..işleri=اْْل م      nihayet=ح 

اءِ  قُِّ    geldi=ج      hak=اْلح 

رِ  ظ ه  رِ أ مِْ    galebe..çaldı=و  =emri    

ه مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     onlar=و 

 istemedikleri..halde=ك اِره ونِ 

Onlar daha önce 
de fitne çıkar-
mak istemişler, 
sana karşı çeşitli 
entrikalar çevir-
mişlerdi. Sonun-
da gerçek geldi 
ve onların iste-
memesine rağ-
men, Allah´ın 
emri üstün çıktı. 

Yâ Muhammed! 
Bunlar fitneyi daha 
evvel çıkarmak is-
temişler de senin 
için türlü işler çe-
virmişlerdi. Nihayet 
onların [rağmına] 
hak göründü. Al-
lah'ın emri galebe 
çaldı. 

Andolsun ki, 
onlar daha 
önce de fitne 
aramışlar ve 
sana karşı bir 
takım işler çe-
virmişlerdi. Ni-
hayet Hak 
geldi ve onlar 
istemedikleri 
halde Allah´ın 
emri zahir ol-
du. 

Aslında onlar bun-
dan önce de fitne 
çıkarmaya çalış-
mışlar ve sana 
karşı (ey Peygam-
ber) türlü türlü dü-
zenler kuragelmiş-
lerdi, ta ki onların 
hiç hoşuna gitmese 
de hak vahyedilip 
Allahın yargı ve 
iradesi kendini gös-
terinceye kadar. 

9. 
مِْ,, 49 ِمْنه  نِْ    içlerinden=و      kimseler=م 

ِلي,,ائْذ نِْ    derler=ي ق ولِ  =bana,,izin,,ver    

لِ  ت ْفتِن ِيِ ,,و  =beni,,fitneye,,düşürme    

    iyi,,bilin,,ki=أ لِ 

اْلِفتْن ةِِ,,فِي =onlar,,zaten,,fitneye    

    düşmüşlerdir=س ق ط واِ 

إِنَِ نَمِ     ve,,şüphesiz=و  ه      cehennem,,de=ج 

ِحيط ة ِ     kuşatacaktır=ل م 

 kâfirleri=بِاْلك افِِرينِ 

Onlardan bazıla-
rı, «Bana savaşa 
katılmama izni 
ver de beni fit-
neye düşürme» 
derler. Haberiniz 
olsun ki, onlar 
fitnenin içine 
düşmüşlerdir ve 
cehennem kâfir-
leri kuşatacaktır. 

İçlerinde ”Aman 
bana izin ver, ba-
şımı derde sok-
ma!" diyeni de var. 
Bilmiş ol ki derde 
asıl kendileri düş-
tüler. Cehennemin 
kâfirleri kuşatıcı 
olduğunda ise hiç 
şüphe yok. 

Onlardan kimi 
de: Bana izin 
ver, beni fitne-
ye düşürme, 
der. İyi bilin ki; 
onlar fitne içi-
ne düşmüş-
lerdir. Ve mu-
hakkak ki ce-
hennem, kafir-
leri çepeçevre 
kuşatıcıdır. 

Ve onların arasın-
da, (Evde kalmam 
için) bana izin ver; 
beni böylesine çe-
tin bir sınava sok-
ma! diyen (niceleri) 
vardı. Ama işte 
(tam da böyle bir 
istekte bulunmakla 
sınavı zaten ba-
şından kaybetmiş 
ve) kötülüğün ayar-
tısına yenik düş-
müş oldular; ve 
(bunun bir sonucu 
olarak da) bilin ki, 
cehennem, hakkı 
tanımaktan kaçı-
nanların hepsini er 
geç kuşatacaktır. 

9. 
50 .. ت ِصْبكِ ..إِنِْ =sana..ulaşsa    

ن ة ِ س      bir..iyilik=ح 

ْمِ      onların..hoşuna..gitmez=ت س ْؤه 

إِنِْ     sana..ulaşsa=ت ِصْبكِ     ve..eğer=و 

ِصيب ة ِ     derler=ي ق ول وا    bir..kötülük=م 

ْذن ا    muhakkak=ق دِْ     biz..almıştık=أ خ 

ن ا ق ْبلِ ..ِمنِْ    tedbirimizi=أ ْمر  =önceden    

لَْواوِ  ي ت و  =döner(gider)ler    

ه مِْ ونِ ..و  ف ِرح  =sevinerek 

Eğer karşına bir 
iyilik çıkarsa fe-
nalarına gider. 
Eğer başına bir 
musibet gelirse, 
«Biz savaşa ka-
tılmayarak ön-
ceden tedbirimizi 
aldık» diyerek 
sevinç içinde 
dönüp giderler. 

Sana bir zafer na-
sip oldu mu canla-
rını sıkar, başına 
bir musibet geldi 
mi "Biz işimizi ön-
ceden görmüştük 
(biz ihtiyatımızı 
önceden etmiştik)" 
diyerek sevine se-
vine döner gider-
ler. 

Eğer sana bir 
iyilik erişirse; 
bu onları fena-
laştırır. Bir kö-
tülük erişirse 
de derler ki: 
Biz, daha ön-
ceden tedbi-
rimizi almışız-
dır. Ve sevine-
rek dönüp gi-
derler. 

Senin başına iyi bir 
hal gelse, (Ey Pey-
gamber), bu onları 
eseflendirir; ama 
başına bir musibet 
gelse, (kendi ken-
dilerine): Biz önce-
den bizim (için ge-
rekli) tedbirleri al-
mıştık! derler; ve 
sevinç içinde dö-
nüp giderler. 

9. 
ي ِصيب ن ا,,ل نِْ    de,,ki=ق لِْ,, 51 =bize,,ulaşmaz    

ا    başkası=إِلَِ ك ت بِ ,,م  =yazdığından    

    O’dur=ه وِ     bizim,,için=ل ن ا    Allah’ın=اّلَل ِ

ن اِ  ْول      bizim,,sahibimiz=م 

ع ل ى اّلَلِِ,,و  =Allah’a    

َكلِِ     dayansınlar=ف ْلي ت و 

ْؤِمن ونِ   inananlar=اْلم 

Onlara de ki; 
«Başımıza ge-
lenler, sadece 
Allah´ın alnımıza 
yazdıklarıdır. Bi-
zim mevlamız, 
sahibimiz O´dur. 
Mü´minler sade-
ce Allah´a da-
yansınlar.» 

Yâ Muhammed, de 
ki: "Bizim için Allah 
ne yazdı ise ondan 
başkası hiçbir za-
man başımıza ge-
lecek değil. Bizim 
sahibimiz O, ger-
çekten mü'min 
olanlar yalnız O'na 
mütevekkil olsun-
lar." 

De ki: Allah´ın 
bizim için yaz-
dığından baş-
kası bize 
erişmez. O, 
bizim Mevla-
mızdır. Onun 
için mü´minler 
Allah´a tevek-
kül etsinler. 

De ki: Bizim başı-
mıza, asla Allahın 
bizim için yazdı-
ğından başka bir 
şey gelmez! O bi-
zim yüceler yücesi 
Efendimizdir; o 
halde, inananlar 
(yalnızca) Allaha 
güvensin! 

9. 
    de..ki=ق لِْ.. 52

بَص ونِ ..ه لِْ ت ر  =gözetmiyor..musunuz?    

    birini=إِْحد ى    yalnız=إِلَِ    bize=بِن ا

ْسن ي ْيِنِ      iki..iyilikten=اْلح 

ن ْحنِ      ama..biz=و 

بَصِ  بِك مِْ..ن ت ر  =gözetiyoruz    

ي ِصيب ك مِ ..أ نِْ =size..ulaştırmasını    

    bir..azab=بِع ذ ابِ     Allah’ın=اّلَل ِ

ِعْنِدهِِ..ِمنِْ =ya..kendi..tarafından    

    bizim..ellerimizle=بِأ ْيِدين اِ     veya=أ وِْ

وا بَص      biz..de=إِنَا    haydi..gözetin=ف ت ر 

ع ك مِْ     sizinle..beraber=م 

ب ِص ونِ  ت ر   gözetenleriz=م 

De ki; «Bizim 
için beklediğiniz 
sonuç iki iyiden, 
yani zaferden 
veya şehit düş-
mekten biri değil 
mi? Biz ise Al-
lah´ın sizi ya 
doğrudan doğ-
ruya kendi tara-
fından ya da bi-
zim elimizle 
azaba uğratma-
sını bekliyoruz. 
Bekleyiniz baka-
lım, biz de sizin-
le birlikte bekli-
yoruz.» 

Yâ Muhammed, 
onlara şöyle de: 
"Sizler bizim için 
en güzel iki âkıbe-
tin birinden başka-
sını bekleyebilir 
misiniz? Halbuki 
bizler sizin için Al-
lah'ın ya kendi ta-
rafından, yahut bi-
zim ellerimizle te-
penize bir azap in-
dirmesini bekliyo-
ruz. Bekleyin baka-
lım. İşte biz de si-
zinle beraber bek-
lemekteyiz." 

De ki: Bize iki 
güzelliğin bi-
rinden başka 
bir şeyin gel-
mesini mi bek-
liyorsunuz? 
Halbuki biz, 
Allah´ın kendi 
katından veya 
bizim elimizle 
size bir azab 
getireceğini 
bekliyoruz. 
Öyleyse bek-
leyin, doğrusu 
biz de sizinle 
beraber bek-
leyenlerdeniz. 

De ki: Bize (olması 
mümkün) iyiler iyisi 
iki şeyden birisi 
değil de, ille de 
(kötü) bir şey ol-
masını mı umup 
gözlüyorsunuz? 
Fakat, bilin ki, sizin 
kadar biz de gözlü-
yoruz, Allahın (ya) 
kendi katından ya 
da bizim elimizle 
sizi bir azaba uğ-
ratmasını! O halde, 
umutla gözleyin; bi-
lin ki, biz de sizinle 
birlikte gözleyece-
ğiz! 

9. 
ْنِفق واأ ِ    de,,ki=ق لِْ,, 53 =sadaka,,verin    

    veya=أ وِْ    gönüllü=ط ْوًعا

    gönülsüz=ك ْرًها

ي ت ق بَلِ ,,ل نِْ =kabul,,edilmeyecektir    

ْمِ      çünkü,,siz=إِنَك مِْ    sizden=ِمْنك 

    bir,,kavim=ق ْوًما    oldunuz=ك ْنت مِْ

 yoldan,,çıkan=ف اِسِقينِ 

Onlara de ki, 
«İster gönüllü, 
ister gönülsüz 
olarak sadaka 
veriniz, verdiği-
niz sadakalar 
kabul edilmeye-
cektir, sizler yol-
dan çıkmışlar 
güruhusunuz.» 

Yâ Muhammed, 
kendilerine de ki: 
"Diler malınızı is-
teyerek verin, diler 
istemeyerek verin, 
sizden ebediyen 
kabul edilmeyecek. 
Zira sizin fâsık bir 
kavim olduğunuz-
da şüphe yok." 

De ki: Gerek 
istekli, gerek 
isteksiz olarak 
infak edin, na-
sıl olsa kabul 
edilmeyecek-
tir. Çünkü siz, 
gerçekten fa-
sıklık eden bir 
kavim oldu-
nuz. 

De ki: (Allah uğru-
na olduğu görüntü-
sü altında) ister 
gönüllü harcayın, 
ister gönülsüzce: 
bu sizden asla ka-
bul edilmeyecektir; 
çünkü siz kötülüğe 
gömülüp gitmeye 
niyetli bir topluluk-
sunuz! 

9. 
54 .. ا م  مِْ..و  ن ع ه  م  =engel..olan    

ت ْقب لِ ..أ نِْ =kabul..edilmesine    

مِْ     kendilerinden=ِمْنه 

مِْ     sadakalarının=ن ف ق ات ه 

مِْ    sadece..şudur=إِلَِ     onlar=أ نَه 

وا     Allah’ı=بِاّلَلِِ    inkâr..etmeleri=ك ف ر 

س وِلهِِ بِر      ve..elçisini=و 

لِ  ي أْت ونِ ..و  =gelmemeleri    

ة ِ     dışında=إِلَِ    namaza=الَصَل 

ه مِْ ك س ال ىَِٰ..و  =üşene..üşene    

لِ  ي ْنِفق ونِ ..و  =ve..sadaka..vermemeleri    

    dışında=إِلَِ

ه مِْ ك اِره ونِ ..و  =istemeye..istemeye 

Verdikleri sada-
kaların kabul 
edilmesini engel-
leyen tek sebep 
şudur; Onlar Al-
lah´a ve Pey-
gamber´e inan-
madılar, namaza 
ancak uyuşuk 
uyuşuk dururlar 
ve verdikleri sa-
dakaları isteme-
yerek verirler. 

Onları böyle teber-
ruları kabul edil-
mekten mahrum 
bırakan da ancak 
kendilerinin ne Al-
lah'ı, ne O'nun 
Peygamberini ta-
nımamaları, na-
mazı üşene üşene 
kılmaları, bir de 
verdiklerini isteme-
yerek vermeleridir. 
Başka bir şey de-
ğil. 

Verdiklerinin 
onlardan ka-
bul edilmesini 
engelleyen 
şudur: Onlar, 
Allah´a ve Ra-
sulüne küf-
retmişlerdir. 
Namaza tem-
bel tembel ge-
lirler ve malla-
rını da iste-
meye isteme-
ye infak eder-
ler. 

Onların yaptığı 
harcamaların ken-
dilerinden (bir iyilik 
olarak) kabul edil-
mesinde biricik en-
gel, onların Allahı 
ve Onun Elçisini 
tanımaktan kaçınır 
bir eğilim göster-
meleri, (dolayısıy-
la) namaza ancak 
üşene üşene ka-
tılmaları ve (iyi 
amaçlar için) ancak 
gönülsüzce har-
camalarıdır. 

9. 
55 ,, ِ ت ْعِجْبكِ ,,ف َل  =seni,,imrendirmesin    

مِْ ال ه      onların,,malları=أ ْمو 

لِ  ْمِ ,,و  د ه  أ ْول  =ve,,de,,evladları    

ا     istiyor=ي ِريد ِ    şüphesiz=إِنَم 

مِْ    Allah=اّلَل ِ ب ه      onlara,,azabetmeyi=ِلي ع ذ ِ

ا ي اةِِ,,فِي    bunlarla=بِه  اْلح  =hayatında    

Artık onların 
malları ve çocuk-
ları seni imren-
dirmesin. Allah 
bunlarla onlara 
dünya hayatında 
azâp etmek ve 
canlarının kâfir 
olarak çıkmasını 
ister. 

Sakın ne malları, 
ne çocukları senin 
gözünü kamaştır-
masın (gözüne bü-
yük görünmesin). 
Allah bunların yü-
zünden kendilerine 
azap etmesini can-
larının da kâfir bu-
lundukları halde 
çıkmasını murad 
ediyor. Başka de-
ğil.  

Artık onların 
malları da ço-
cukları da seni 
imrendirmesin. 
Doğrusu Al-
lah, ancak bu-
nunla onlara 
dünya haya-
tında azab 
etmeyi ve ka-
firler olarak 
canlarının 
çıkmasını is-

Öyleyse, onların 
geçici servetleri 
yahut çocukları(nın 
çokluğundan duy-
dukları doyum) sa-
kın seni imrendir-
mesin: Allah bütün 
bunlarla dünya ha-
yatında onlara sa-
dece azap vermek 
ve canlarının hakkı 
(hala) inkar edip 
dururlarken çıkma-



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

ت ْزه قِ     dünya=الدُّْني ا     çıkmasını=و 

مِْ     canlarının=أ ْنف س ه 

ه مِْ ونِ ,,و  ك افِر  =ve,,kâfir,,olarak 

ter. sını istemektedir. 

9. 
56 .. ي ْحِلف ونِ      yemin..ediyorlar=و 

مِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ     muhakkak..onlar=إِنَه 

    sizden..olduklarına=ل ِمْنك مِْ

ا م      onlar=ه مِْ    oysa..değiller=و 

مِْ    sizden=ِمْنك مِْ ِكنَه 
ل َٰ     fakat..onlar=و 

ق ونِ     bir..topluluktur=ق ْومِ   korkak=ي ْفر 

Onlar sizden ol-
duklarına dair Al-
lah adına yemin 
ederler, oysa 
sizden değildir-
ler, fakat ödlek 
bir güruhturlar. 

Sonra kat'iyyen 
sizden olduklarına 
dair Allah'a yemin 
ediyorlar. Halbuki 
sizden değiller. 
Ancak öyle bir ka-
vim ki ürküyorlar. 

Ve Allah´a 
yemin ederler 
ki; gerçekten 
sizinledirler. 
Halbuki onlar, 
sizinle değil-
dirler. Ancak 
korkak bir ka-
vimdirler. 

Sizden olmadıkları, 
fakat (sadece) kor-
kunun yönlendirdiği 
bir topluluk oldukla-
rı halde Allaha ye-
minle sizden olduk-
larını söylerler: 

9. 
    bulsalardı=ي ِجد ونِ     eğer=ل وِْ,, 57

ًِ أ ْلج      yahut=أ وِْ    sığınacak,,bir,,yer=م 

اتِ  غ ار      ya,,da=أ وِْ    mağaralar=م 

ًَلِ دَخ      sokulacak,,bir,,delik=م 

لَْوا     oraya,,doğru=إِل ْيهِِ    koşarlardı=ل و 

ونِ ,,ه مِْوِ  ح  ي ْجم  =hemen 

Eğer bir sığınak, 
bir mağara ya da 
geçilecek bir ye-
raltı deliği bulsa-
lar, dolu dizgin 
buralara koşar-
lardı. 

Eğer sığınacak bir 
yer yahut barına-
cak mağaralar, ya-
hut sinecek bir de-
lik bulaydılar, hiç 
kimseyi dinlemeye-
rek ona doğru ko-
şarlardı. 

Eğer sığınıla-
cak bir yer, 
yahut mağara-
lar veya bir 
delik bulsalar-
dı; çabucak 
oraya yönelir-
lerdi. 

(oysa) (yeryüzün-
de) sığınacak bir 
yer yahut bir mağa-
ra, bir kovuk bula-
bilselerdi önünü 
ardını düşünmeden 
panik içinde dönüp 
oraya başlarını so-
karlardı. 

9. 
مِْ.. 58 ِمْنه  نِْ    onlardan=و      kimi..de=م 

كِ      sana..dil..uzatır=ي ْلِمز 

الَصد ق اتِِ..فِي =sadakalar..hakkında    

    eğer=ف إِنِْ

    kendilerine..pay..verilse=أ ْعط وا

ا وا    onlardan=ِمْنه  ض      hoşlanırlar=ر 

إِنِْ     ve..eğer=و 

ي ْعط ْوا..ل مِْ =kendilerine..pay..verilmezse    

ا     hemen=إِذ ا    onlardan=ِمْنه 

ط ونِ ..ه مِْ ي ْسخ  =kızarlar 

Onların bazıları 
sadakaların 
(zekât gelirleri-
nin) bölüştürül-
mesi konusunda 
sana dil uzatır-
lar. Eğer zekât 
gelirlerinden 
kendilerine bir 
pay verilirse 
memnun olurlar, 
eğer bu gelirler-
den kendilerine 
bir pay verilmez 
ise hemen öfke-
leniverirler. 

İçlerinden öylesi 
var ki ganâimi tak-
simin dolayısıyla 
sana dil uzatıyor-
lar. Evet, kendileri-
ne ondan pay ve-
rilmişse hoşnutlar, 
verilmemişse bakı-
yorsun ki kızmak-
talar. 

İçlerinden kimi 
de sadakalar 
hakkında sana 
dil uzatırlar. 
Eğer kendile-
rine verilirse 
hoşlanırlar, 
verilmezse 
hemen kızar-
lar. 

Ve onların arasın-
da (ey Peygam-
ber,) Allah için su-
nulan şeylerin (da-
ğıtımında) sana dil 
uzatanlar var: on-
lardan kendilerine 
bir şey verilirse 
memnunlukla kar-
şılarlar; ama bir 
şey verilmediğini 
görseler, işte o 
zaman öfkeden ne-
redeyse deliye dö-
nerler. 

9. 
59 ,, ل وِْ مِْ,,و  أ نَه  =onlar    وا ض      razı,,olup=ر 

ا آت اه مِ ,,م  =kendilerine,,verdiğine    

س ول ه ِ    Allah’ın=اّلَل ِ ر      ve,,Elçisinin=و 

ق ِ ال واو  =deselerdi    ْسب ن ا     bize,,yeter=ح 

    Allah=اّلَل ِ

ي ْؤتِين ا     yakında,,bize,,verecek=س 

    Allah,,da=اّلَل ِ

ف ْضِلهِِ,,ِمنِْ =bol,,lütfundan    

س ول ه ِ ر      biz,,sadece=إِنَا    Elçisi,,de=و 

اّلَلِِ,,إِل ى =Allah’a    

اِغب ونِ   rağbet,,ederiz=ر 

Oysa eğer onlar 
Allah´ın ve Pey-
gamber´in kendi-
lerine ayırdığı 
payı sevinçle 
karşılayarak, 
«Allah bize ye-
ter, yakında Al-
lah da bize lüt-
fundan verecek, 
Peygamber de. 
Biz umudumuzu 
yalnız Allah´a 
bağlamışız» de-
selerdi, kendileri 
hakkında daha 
iyi olurdu. 

Bunlar Allah ile 
Peygamberi kendi-
lerine her ne ver-
diyse razı olaydılar 
da "Allah bize ye-
ter, Allah bize ke-
reminden yine ve-
recektir. Peygam-
beri de verecektir. 
Bizler yüzümüzü 
Allah'a dönmüşüz-
dür" deseydiler ne 
iyi olurdu! 

Şayet onlar, 
Allah´ın ve 
peygamberi-
nin kendilerine 
verdiklerinden 
hoşnud olsa-
lardı da: Bize 
Allah yeter, 
yakında bize 
bol nimetinden 
verir, Rasulü´ 
de. Biz, ancak 
Allah´a rağbet 
edenleriz, 
demiş olsalar-
dı. 

Oysa, Allahın ken-
dilerine verdiği 
Onun Elçisinin de 
verilmesini (sağla-
dığı) şeylerle yeti-
nip hoşnut olsalar-
dı ve Allah bize ye-
ter! Allah, bolluk ve 
bereketinde bize 
(dilediğini) vere-
cektir; Onun Elçisi 
ise bize verilmesini 
(sağlayacaktır); 
doğrusu, biz umut-
la ve yürekten Al-
laha yönelmişiz, 
deselerdi, (bu onlar 
için elbette daha iyi 
olurdu.) 

9. 
ا.. 60     şüphesiz..ancak=إِنَم 

    sadakalar..(zekatlar)=الَصد ق اتِ 

اءِِ     fakirlere..mahsustur=ِلْلف ق ر 

س اِكينِِ اْلم      ve..düşkünlere=و 

اْلع اِمِلينِ      ve..çalışan..memurlara=و 

ا ل ْيه      onlar..üzerinde=ع 

لَف ةِِ ؤ  اْلم      ve..ısındırılacak..olanlara=و 

مِْ     kalbleri=ق ل وب ه 

فِي ق ابِِ..و  الر ِ =ve..kölelere    

اْلغ اِرِمينِ      ve..borçlulara=و 

فِي س بِيلِِ..و  =ve..yoluna    ِِاّلَل=Allah    

اْبنِِ الَسبِيِلِ ..و  =ve..yolcuya    

ةًِ     bir..farz..olarak=ف ِريض 

اّلَلِِ ..ِمنِ  =Allah’tan    ِ اّلَل     Allah=و 

ِليمِ      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Sadakalar (zekât 
gelirleri) sadece 
yoksullara, düş-
künlere, zekât 
toplamakla gö-
revli memurlara, 
kalpleri islâma 
ısındırılmak iste-
nenlere, sözleş-
meli kölelere, 
borçlulara, Allah 
yolunda çalışan-
lara ve yarı yol-
da kalanlara ve-
rilir. Bu paylaş-
tırma sırası Allah 
tarafından belir-
lenmiştir. Allah 
her şeyi bilir ve 
her yaptığı ye-
rindedir. 

Sadâkat Allah tara-
fından farz buyu-
rulmuş olarak (Al-
lah'ın farz[ı] olarak) 
yalnız yoksulların, 
bîçârelerin, onun 
üzerine memur 
olanların, kalpleri 
İslâm'a ısındırıl-
mak istenenlerindir 
(müellefe-i 
kulûbundur). Sonra 
esirlere, borçlulara, 
Allah yoluna ve 
yolda kalmışlara-
dır. Allah'ın ilmi 
çok, hikmetine ni-
hayet yok.  

Sadakalar, Al-
lah´tan bir farz 
olarak; ancak 
fakirler, mis-
kinler, sadaka 
üzerinde me-
mur olanlar, 
kalbleri ısındı-
rılanlar, köle-
ler, borçlular, 
Allah yolunda 
olanların ve 
yolda kalanla-
rın uğruna 
sarfedilir. Ve 
Allah; Alim´ 
dir, Hakim´dir. 

Allah için sunulan 
şeyler, yalnızca 
yoksul ve düşkün-
ler, bu konuyla ilgi-
lenen görevliler, 
kalpleri kazanıla-
cak olan kimseler 
içindir; ve insanları 
boyundurukların-
dan kurtarmak için; 
ve borçlarını öde-
yemeyecek du-
rumda olanlar için; 
ve Allah uğruna gi-
rişilebilecek her 
türlü çaba için ve 
yolda kalmış kim-
seler için: bu, Al-
lahtan (uyulması 
zorunlu) bir yöner-
gedir; çünkü Allah, 
doğru hüküm ve 
hikmetle yön gös-
teren mutlak ve sı-
nırsız bilgi sahibi-
dir. 

9. 
61 ,, مِ  ِمْنه      içlerinden,,bazıları,,da=و 

ي ْؤذ ونِ ,,الَِذينِ  =incitirler    

    Peygamberi=النَبِيَِ

ي ق ول ونِ      O=ه وِ     ve,,derler=و 

    de,,ki=ق لِْ    bir,,kulaktır=أ ذ ن ِ 

ْيرِ     kulağıdır=أ ذ نِ      hayır=خ 

    inanır=ي ْؤِمنِ     sizin,,için=ل ك مِْ

ي ْؤِمنِ     Allah’a=بِاّلَلِِ     inanır=و 

ْؤِمنِينِ      müminlere=ِلْلم 

ة ِ ْحم  ر      ve,,bir,,rahmettir=و 

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =inananlar,,için,,de    

ْمِ      sizden=ِمْنك 

الَِذينِ  ي ْؤذ ونِ ,,و  =incitenlere    

س ولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    Elçisini=ر 

مِْ  acı=أ ِليمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ     vardır=ل ه 

Onlardan bazıla-
rı da, «Peygam-
ber herkesi din-
leyen bir kulak-
tan ibarettir» di-
yerek, onu üzer-
ler. Onlara de ki; 
«O sizin için ya-
rarlı bir kulaktır; 
Allah´a inanır, 
mü´minlere gü-
venir, içinizdeki 
mü´minler için 
rahmettir. Al-
lah´ın elçisini 
üzenleri acıklı bir 
azap beklemek-
tedir. 

Yine içlerinde öyle-
leri var ki peygam-
beri incitiyorlar; "O 
her işittiğine kanar 
bir kulaktır" diyor-
lar. Kendilerine 
şöyle de: "Evet, si-
zin için öyle bir ha-
yır kulağı ki Allah'a 
inanır, mü'minlere 
inanır, soma da 
iman edenleriniz 
için rahmet. Kimler 
Allah'ın Peygam-
berini incitirse on-
lara dayanılmaz bir 
azap var. 

Onlardan kimi-
leri de; o, her 
şeye kulak 
kesiliyor, diye-
rek peygam-
bere eziyyet 
ederler. De ki: 
O, sizin için bir 
hayır kulağı-
dır. Allah´a 
inanır, 
mü´minlere 
inanır. Ve 
aranızda iman 
etmiş olanlara 
rahmettir. Al-
lah´ın Rasulü-
ne eziyyet ve-
renler için 
elem verici bir 
azab vardır. 

(Hakkın düşmanla-
rı) arasında O her 
söze kulak veriyor 
diyerek Peygambe-
ri yerip kınayanlar 
var. De ki: (Evet,) 
o, hakkınızda ha-
yırlı olanı (duyup 
dinlemek için) ku-
laklarını açık tutu-
yor. Allaha inanıp 
müminlere güveni-
yor; (çünkü) içiniz-
de imana erişenler 
için (Allahın) rah-
meti(nin bir tecelli-
si)dir o. Ve Allahın 
Elçisini yerip kına-
yan o kimselere 
gelince, (öte dün-
yada) pek çetin bir 
azap bekliyor böy-
lelerini. 

9. 
62 ..     Allah’a=بِاّلَلِِ    yemin..ederler=ي ْحِلف ونِ 

    size..(gelip)=ل ك مِْ

    gönlünüzü..hoş..etmek..için=ِلي ْرض وك مِْ

اّلَل ِ س ول ه ِ    Allah’ı=و  ر      ve..Resulünü=و 

قُِّ     daha..uygundu=أ ح 

ي ْرض وه ِ..أ نِْ =hoşnud..etmeleri    

    olsalardı=ك ان وا    halbuki=إِنِْ

Sizin hoşnutlu-
ğunuzu kazan-
mak için Allah´a 
yemin ederler. 
Oysa eğer 
mü´min olsalar-
dı, Allah´ın ve 
peygamberin 
hoşnutluğunu 
kazanmayı daha 
gerekli görürler-
di. 

Size gelirler, sizi 
kendilerinden hoş-
nut etmek için Al-
lah'a yemin eder-
ler. Halbuki bunlar 
gerçekten mü'min-
seler en ziyade 
hoşnut edilecek Al-
lah ile O'nun Pey-
gamberidir. 

Sizi hoşnud 
etmek için Al-
lah´a yemin 
ederler. Hal-
buki Allah ve 
Rasulü hoş-
nud etmeye 
daha layıktır. 
Eğer mü´min 
idiyseler. 

(O ikiyüzlüler) sizi 
hoşnut bırakmak 
için (iyi niyetle edip 
eyledikleri konu-
sunda) yüzünüze 
karşı Allaha yemin 
ederler. Oysa, eğer 
gerçekten inanmış 
olsalardı, başka 
herkesten önce Al-
lahı ve Onun Elçi-
sini hoşnut etmeye 
çalışmaları gere-
kirdi! 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an M. Âkif Ersoy İbn Kesir Muhammed Esed 

ْؤِمنِينِ   inanmış=م 

9. 
63 ,, وا,,أ ل مِْ ي ْعل م  =bilmediler,,mi,,ki    

نِْ    muhakkak=أ نَه ِ     kim=م 

اِددِِ     karşı,,koymağa,,kalkarsa=ي ح 

س ول ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ ر      ve,,Elçisine=و 

    onun,,için,,vardır=ل ه ِ    gerçekten=ف أ نَِ

نَمِ     ateşi=ن ارِ  ه      cehennem=ج 

اِلدًا اِ     sürekli,,kalacağı=خ      içinde=فِيه 

ِلكِ      rezillik=اْلِخْزيِ     işte,,budur=ذ َٰ

 büyük=اْلع ِظيمِ 

Onlar halâ öğre-
nemediler mi ki, 
Allah´a ve Pey-
gamber´e zıt dü-
şeni, düşman 
olanı cehennem 
ateşi bekliyor; o, 
orada ebedi ola-
rak kalacaktır. 
Bu büyük peri-
şanlıktır. 

Yoksa şunu bilme-
diler mi ki her kim 
Allah'a ve Pey-
gamberine karşı 
gelirse ona içinde 
ebediyen kalacağı 
cehennem ateşi 
var. Büyük zillet iş-
te bu (zilletin bü-
yüğü işte bu / hani 
yüz karasının bü-
yüğü işte bu).  

Bilmezler mi 
ki: Kim, Al-
lah´a ve Rasu-
lüne karşı 
koymaya kal-
kışırsa; mu-
hakkak ona, 
içinde ebedi 
kalacağı ce-
hennem ateşi 
vardır. İşte bu, 
en büyük rüs-
vaylıktır. 

Hem bilmiyorlar mı 
ki, Allaha ve Onun 
Elçisine karşı ko-
yan kimseyi, içinde 
ebediyyen kalacağı 
cehennem ateşi 
beklemektedir? En 
vahim alçalma da 
budur zaten. 

9. 
64 ..     çekiniyorlar=ي ْحذ رِ 

ن افِق ونِ      münafıklar=اْلم 

ت ن َزلِ ..أ نِْ =indirileceğinden    

ل ْيِهمِْ     kendileri..hakkında=ع 

ة ِ     bir..surenin=س ور 

مِْ ا    haber..verecek=ت ن ب ِئ ه      bulunanı=بِم 

ق ل وبِِهْمِ ..فِي =kalblerinde    ِِق ل=de..ki    

    şüphesiz=إِنَِ    siz..alay..edin=اْست ْهِزئ وا

ْخِرجِ     Allah=اّلَل ِ     ortaya..çıkaracaktır=م 

ا ونِ ت ْحذ رِ ..م  =çekindiğiniz..şeyi 

Münafıklar kalp-
lerinde sakladık-
ları kâfirliği açığa 
vuracak bir su-
renin inmesin-
den korkuyorlar. 
Onlara de ki; 
«Siz alay edin 
bakalım, Allah 
kesinlikle kork-
tuğunuzu mey-
dana çıkaracak-
tır.» 

Münafıklar kalple-
rinde ne varsa öte-
kilere haber vere-
cek bir sûrenin 
kendilerine indiril-
mesinden çekini-
yorlar (münafıklar, 
yüreklerinde olanı 
kendilerine haber 
verecek bir sûrenin 
kendilerine indiril-
mesinden çekini-
yorlar). De ki: "Eğ-
lenin bakalım, Al-
lah o sizin çekin-
diklerinizi meydana 
çıkaracak.  

Münafıklar; 
üzerlerine 
kalblerinde 
olanı haber 
verecek bir 
surenin indi-
rilmesinden 
çekiniyorlar. 
De ki: Siz alay 
edin bakalım, 
Allah çekindi-
ğinizi ortaya 
çıkarandır. 

Münafıklar(dan ba-
zıları), kendilerine 
karşı (bir delil ol-
mak üzere), kalple-
rinde gizleyip dur-
dukları (gerçek) ni-
yeti açığa vuracak 
(yeni) bir surenin 
indirilmesinden ta-
salanıyorlar. De ki: 
Siz alay ededurun 
bakalım! Nasıl olsa 
Allah, tasalandığı-
nız asıl şeyi er geç 
açığa vuracak! 

9. 
ل ئِنِْ,, 65 مِْ    eğer=و  أ ْلت ه      onlara,,sorsan=س 

ا    derler=ل ي ق ول نَِ ك نَا,,إِنَم  =biz,,sadece    

وضِ      lafa,,dalmış=ن خ 

ن ْلع ب ِ      de,,ki=ق لِْ    şakalaşıyorduk=و 

    ?Allah,,ile,,mi=أ بِاّلَلِِ

آي اتِهِِ     ve,,O’nun,,ayetleriyle=و 

س وِلهِِ ر      ve,,O’nun,,Elçisi,,ile=و 

ت ْست ْهِزئ ونِ ,,ك ْنت مِْ =alay,,ediyordunuz 

Eğer onlara so-
racak olursan, 
´Biz lafa daldık 
aramızda eğle-
niyorduk derler.´ 
De ki; «Allah ile, 
Allah´ın ayetleri 
ile ve Peygam-
ber ile mi alay 
ediyordunuz?» 

Yemin ederim ki 
onlara sorsan 
"Âfakî sözlere 
dalmış, oyalanı-
yorduk, başka bir 
şey değildi" derler. 
Kendilerine "Yoksa 
Allah ile, O'nun 
âyetleriyle, O'nun 
Peygamberiyle eğ-
leniyor mu idiniz?!" 
de. 

Şayet onlara 
soracak olur-
san, diyecek-
lerdir ki: An-
dolsun ki biz, 
dalmış oyala-
nıyorduk. De 
ki: Allah ile, 
O´nun ayetleri 
ve peygam-
berleri ile mi 
alay ediyorsu-
nuz? 

Yine de, onlara so-
racak olsan mutla-
ka şöyle cevap ve-
rirler: Yarenliğe 
kaptırmıştık ken-
dimizi, (kelime) 
oyun(u) yapıyor-
duk, hepsi bu. De 
ki: Allahla, Onun 
ayetleriyle, Onun 
Elçisiyle mi alay 
edip eğleniyordu-
nuz siz? 

9. 
66 .. وا..لِ  ت ْعت ِذر  =hiç..özür..dilemeyin    

    siz..inkâr..ettiniz=ك ف ْرت مِْ    andolsun=ق دِْ

ْمِ     sonra=ب ْعد ِ انِك      inandıktan=إِيم 

ن ْعفِ ..إِنِْ =affetsek..bile    

ط ائِف ةِ ..ع نِْ =bir..kısmını    ِِْمْنك م=sizden    

بِْ     azab..edeceğiz=ن ع ذ ِ

أ نَه مِْبِِ    bir..kısmına..da=ط ائِف ةًِ =dolayı    

ْجِرِمينِ ..ك ان وا م  =suç..işlediklerinden 

Uydurma baha-
neler ileri sür-
meyiniz. İman 
ettikten sonra 
tekrar kâfir oldu-
nuz. Bir kısmını-
zı affetsek bile, 
ağır suçlu olduk-
larından dolayı 
diğer kısmınızı 
azaba çarptıra-
cağız. 

Beyhude özür di-
lemeyin. Sizler 
iman ettiğinizi söy-
ledikten sonra küf-
rünüzü açığa vur-
dunuz. Eğer içiniz-
den birtakımınızın 
suçunu bağışlar-
sak birtakımınızı 
nifaklarında ısrar 
etmeleri yüzünden 
azâba uğratacağız. 

Mazeret be-
yan etmeyin, 
gerçekten siz, 
inanmanızdan 
sonra küfretti-
niz. İçinizden 
bir topluluğu 
affetsek bile, 
mücrimler ol-
dukları için bir 
topluluğa azab 
ederiz. 

(Boşuna anlamsız) 
mazeretler ileri 
sürmeyin! Böylece 
sizler düpedüz 
hakkı inkar etmiş 
oldunuz, hem de 
(ondan yana) inan-
cınız(ı açıkla-
dık)dan sonra! (Bu 
olayla ilgi derece-
sine göre) içinizden 
bir kısmınızın gü-
nahını bağışlasak 
bile, suça gömülüp 
gitmelerinden ötü-
rü, ötekileri azaba 
uğratacağız. 

9. 
67 ,, ن افِق ونِ      münafık,,erkekler=اْلم 

ن افِق اتِ  اْلم      ve,,münafık,,kadınlar=و 

مِْ ه  ب ْعض  ِ,,ِمنِْ,,ب ْعض  =birbirlerindendir    

ونِ  ر      emrederler=ي أْم 

ْنك رِِ ْونِ     kötülüğü=بِاْلم  ي ْنه      meneder=و 

وفِِ,,ع نِِ ْعر  اْلم  =iyilikten    

ي ْقبِض ونِ      ve,,sıkı,,tutarlar=و 

ْمِ      unuttular=ن س وا    ellerini=أ ْيِدي ه 

ْمِ     Allah’ı=اّلَل ِ     O,,da,,onları,,unuttu=ف ن ِسي ه 

ن افِِقينِ     gerçekten=إِنَِ     Münafıklar=اْلم 

    işte,,onlardır=ه مِ 

 yoldan,,çıkanlar=اْلف اِسق ونِ 

Erkek kadın bü-
tün münafıklar 
hep birdirler. Kö-
tülüğü emreder-
ler, iyiliği yasak-
larlar, elleri sıkı-
dır, onlar Allah´ı 
unuttukları için 
Allah da onları 
unuttu. Münafık-
lar yoldan çık-
mışların ta ken-
dileridirler. 

Münafıkların er-
kekleri de, kadınla-
rı da birbirinin ay-
nıdır (Erkek kadın 
münafıkların hepsi 
birbirinin aynıdır). 
Kötüyü emrederler, 
iyiden nehiyde bu-
lunurlar. Ellerini kı-
sarlar (yumarlar / 
sıkı tutarlar). Al-
lah'ı unuttular, Al-
lah da onları unut-
tu. Hani fâsıklar 
yok mu, münafıklar 
kat'iyyen onlardır.  

Münafık er-
keklerle, mü-
nafık kadınlar 
birbirlerinden-
dirler. Münkeri 
emreder ve 
ma´rufu neh-
yederler. Elle-
rini sımsıkı tu-
tarlar. Onlar 
Allah´ı unuttu-
lar; O da onla-
rı unuttu. Mu-
hakkak ki mü-
nafıklar; fasık-
ların kendileri-
dir. 

İkiyüzlülerin, erkek-
kadın, hepsi aynı 
türden, aynı yapıda 
kimselerdir: kö-
tü/eğri olanın ya-
pılmasını öğütler, 
iyi/doğru olanın 
yapılmasını önler-
ler. Ve (iyi olanı 
yapmaya) asla ya-
naşmazlar. Allaha 
karşı umursamaz-
dırlar; bu yüzden 
Allah da onları 
gözden çıkarır. 
Gerçekten günaha 
gömülüp gitmiş 
olanlar da işte bun-
lar, bu ikiyüzlü 
kimselerdir! 

9. 
ع د ِ.. 68     Allah=اّلَل ِ    vadetmiştir=و 

ن افِِقينِ      münafık..erkeklere=اْلم 

ن افِِ اْلم  ق اتِِو  =ve..münafık..kadınlara    

اْلك فَارِ      ateşini=ن ارِ     ve..kâfirlere=و 

نَمِ  ه      cehennem=ج 

اِلِدينِ  اِ     ebedi..kalacakları=خ      içinde=فِيه 

ْمِ     O=ِهيِ  ْسب ه      onlara..yeter=ح 

مِ  ل ع ن ه      ve..onları..lanetlemiştir=و 

ل ِ    Allah=اّلَل ِ  ه مِْو  =ve..onlar..için..vardır    

ِقيمِ     bir..azab=ع ذ ابِ   sürekli=م 

Allah erkek ka-
dın münafıklar 
ile kâfirleri ce-
hennem ateşi ile 
cezalandıraca-
ğına söz vermiş-
tir. Onlar orada 
ebedi olarak ka-
lacaklardır. Ora-
sı onlara yeter. 
Allah onları la-
netlemiştir. Onla-
rı sürekli bir 
azap beklemek-
tedir. 

Allah münafıkların 
erkeklerine, kadın-
larına, bir de kâfir-
lere içinde ebedi-
yen kalacakları 
cehennem ateşini 
va’detti. O kendile-
rine yeter. Allah 
onları rahmeti sa-
hasından uzaklaş-
tırdı. Onlara sürekli 
azap var. 

Allah; münafık 
erkeklerle, 
münafık ka-
dınlara ve ka-
firlere cehen-
nem ateşini 
vaadetmiştir. 
Orada temelli 
kalıcıdırlar. 
Bu, onlara ye-
ter. Ve Allah; 
onlara la´net 
etmiştir. Onla-
ra, sürekli bir 
azab vardır. 

Hem erkek ve ka-
dın münafıklara, 
hem de hakkı açık-
tan açığa inkar 
edenlere Allah, 
içinde yerleşip ka-
lacakları cehen-
nem ateşi vaad 
etmiştir; onların 
payına düşecek 
olan budur. Çünkü 
Allah onları lanet-
lemiştir; ve sürüp 
gidecek bir azap 
beklemektedir on-
ları. 

9. 
69 ,,     gibi=ك الَِذينِ 

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ =sizden,,öncekiler    

    daha,,yaman=أ ش دَِ    idiler=ك ان وا

    kuvvetçe=ق َوةًِ    sizden=ِمْنك مِْ

أ ْكث رِ  الًِ    ve,,daha,,çok=و      mal=أ ْمو 

دًا أ ْول      ve,,evladça=و 

    onlar,,zevklerine,,baktılar=ف اْست ْمت ع وا

قِِهمِْ َل      kendi,,paylarına,,düşenle=بِخ 

ْعت مِْف اْست ْمت ِ =zevkinize,,baktınız    

قِك مِْ َل      payınıza,,düşenle=بِخ 

ا اْست ْمت عِ ,,ك م  =zevklerine,,baktıkları,,gibi    

ق ْبِلك مِْ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =sizden,,öncekilerin    

قِِهمِْ َل      kendi,,paylarına,,düşenle=بِخ 

ْضت مِْ خ      ve,,siz,,de,,daldınız=و 

اض واِ ,,ك الَِذي خ  =dalanlar,,gibi    

ئِكِ      onlar=أ ول َٰ

Ey münafıklar, 
siz de sizden 
önce yaşamış ve 
sizden daha 
güçlü, daha 
zengin ve daha 
çok sayıda ço-
cuklu olup payla-
rına düşen dün-
ya nimetlerinin 
cazibesine kapı-
lan kimseler gibi 
davrandınız, bu 
kimseler nasıl 
paylarına düşen 
dünya nimetleri-
nin cazibesine 
kapıldılar ise, siz 
de öylece payı-
nıza düşen dün-
ya nimetlerinin 
cazibesine ka-
pıldınız, vaktiyle 
eğriliğe dalanlar 
gibi siz de eğrili-
ğe daldınız. On-
lar, yaptıkları 
dünyada ve ahi-
rette boşa gitmiş 
kimselerdir. On-
lar hüsrana uğ-

Sizden evvel gelip 
giden o kimseler 
gibisiniz ki sizden 
daha kuvvetli idiler. 
Malları, çocukları 
daha çoktu. İşte 
onlar yalnız haya-
tın lezâizinden 
olan nasiplerinin 
zevkini sürmeye 
bakmışlardı. Siz de 
yalnız kendi nasi-
binizin zevkini 
sürmeye baktınız. 
Nasıl ki sizden ev-
velkiler de nasiple-
rinin zevkini sür-
meye bakmışlardı, 
sonra onlar bâtıla 
nasıl dalmışlarsa 
siz de daldınız. İş-
te bunlar bütün iş-
ledikleri hem dün-
yada, hem âhirette 
heder olanlardır. 
İşte bunlar hüsran 
içinde kalanlardır. 

Sizden önce-
kiler gibi. On-
lar kuvvet ba-
kımından siz-
den daha ya-
man, mallar 
ve çocuklar 
bakımından 
çoktular. Onlar 
hisselerince 
bundan fayda-
landılar. Siz-
den öncekiler 
hisselerince 
faydalandıkları 
gibi, siz de 
hissenizce 
ondan fayda-
landınız ve 
onların daldığı 
gibi siz de 
daldınız. İşte 
onların yaptık-
ları dünyada 
da, ahirette de 
boşa gitmiştir. 
Ve onlar, hüs-
rana uğrayan-
ların kendileri-
dir. 

(Onlara de ki: sizler 
de) sizden önce 
yaşayıp gitmiş 
(münafık) kimseler 
gibisiniz. Onlar 
kuvvetçe sizden 
daha güçlü, ser-
vetçe daha zengin 
ve sayıca daha ka-
labalıktılar; onlar 
(bu dünyadan) 
kendi paylarını al-
dılar; siz de kendi 
payınızı alıp yarar-
landınız; tıpkı siz-
den öncekilerin 
kendi paylarını al-
dıkları gibi: Ve işte 
siz de, tıpkı onlar 
gibi, çürük ve asıl-
sız davalara dalıp 
gittiniz. (Geçmişte 
de, gelecekte de) 
işte bu tür kimse-
lerdir, yapıp ettikle-
ri bu dünya haya-
tında da öte dün-
yada da boşa git-
miş olanlar; ve işte 
böyleleridir, kaybe-
denler! 
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بِط تِْ     boşa,,gidenlerdir=ح 

مِْ ال ه  الدُّْني ا,,فِي    yaptıkları=أ ْعم  =dünya    

ِةِ  اْْلِخر      ve,,ahirette=و 

ئِكِ  أ ول َٰ ه مِ ,,و  =ve,,onlardır    

ونِ  اِسر   ziyana,,uğrayanlar=اْلخ 

ramışların ta 
kendileridir. 

9. 
70 .. ي أْتِِهمِْ..أ ل مِْ =onlara..gelmedi..mi?    

    haberi=ن ب أ ِ

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =kendilerinden..öncekil

erin    ِِق ْوم=kavminin    ِ ن وح=Nuh    

ع ادِ  ود ِ    ve..Ad=و  ث م      ve..Semud=و 

ق ْومِِ اِهيمِ     ve..kavminin=و      İbrahim=إِْبر 

ابِِ أ ْصح      ve..halkının=و 

ْدي نِ      Medyen=م 

ْؤت ِفك اِتِ  اْلم      ve..yerlebir..olanların=و 

مِْ    onlara..getirmişti=أ ت تْه مِْ س ل ه      elçileri=ر 

    açık..deliller=بِاْلب ي ِن اِتِ 

ا ك انِ ..ف م  =değildi    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ه      onlara..zulmediyor=ِلي ْظِلم 

ِكنِْ ل َٰ     onlar=ك ان وا    fakat=و 

مِْ     kendi..kendilerine=أ ْنف س ه 

ونِ   zulmediyorlardı=ي ْظِلم 

Onlara kendile-
rinden önceki 
toplumlara, yani 
Nuh, Ad, Semud 
kavmine, İbra-
him kavmine, 
Medyen halkına 
ve yurtları altüst 
edilenlere ilişkin 
bilgiler gelmedi 
mi? Bu toplumla-
ra, peygamberle-
ri açık anlamlı 
mesajlar getir-
mişlerdi. Allah´ın 
onlara zulmet-
mesi sözkonusu 
değildi; fakat on-
lar kendi kendile-
rine zulmettiler. 

Acaba bunlara 
kendilerinden ev-
vel geçmişlerin 
haberi, o kavm-i 
Nuh'un, o Âd'ın, o 
Semud'un, o 
kavm-i İbrahim'in, 
o eshâb-ı Med-
yen'in, o kavm-i 
Lût yurtlarının ha-
beri gelmedi mi ki? 
Peygamberleri 
kendilerine açık 
mucizeler getirmiş-
ti. Allah'ın onlara 
zulmetmek şânın-
dan olamaz. Ancak 
onlar kendi kendi-
lerine zulmediyor-
lardı. 

Onlara kendi-
lerinden önce-
kilerin, Nuh, 
Ad ve Semud 
kavminin, İb-
rahim kavmi-
nin, Medyen 
ve altüst ol-
muş şehirler 
halkının ha-
berleri gelme-
di mi? Pey-
gamberi onla-
ra apaçık delil-
lerle gelmiş-
lerdi. Allah, 
onlara zulme-
diyor değildi. 
Ama onlar, 
kendilerine 
zulmediyorlar-
dı. 

O halde, hiç göz 
önüne almazlar mı, 
kendilerinden ön-
cekilerin başına 
gelenleri? Nuh top-
lumunun (başına 
gelenleri), 'Ad ve 
Semud toplumları-
nın, İbrahim toplu-
munun, Medyen 
halkının ve yıkılıp 
giden bütün o şe-
hirlerin (başına ge-
lenleri)? Bunların 
hepsine, kendi (iç-
lerinden çıkarılan) 
elçiler, hakkı ortaya 
koyan apaçık delil-
lerle gelmişlerdi, 
(fakat bu toplumlar 
onlara karşı çıktı-
lar:) dolayısıyla, Al-
lah değildi (azabıy-
la) onlara zulme-
den; onların bizzat 
kendileriydi kendi-
lerine zulmeden. 

9. 
71 ,, ْؤِمن ونِ  اْلم      inanan,,erkekler=و 

ْؤِمن اتِ  اْلم      ve,,inanan,,kadınlar=و 

مِْ ه      velisidirler=أ ْوِلي اءِ     kimisinin=ب ْعض 

ونِ     kimisi=ب ْعض  ِ ر      emrederler=ي أْم 

وفِِبِِ ْعر  اْلم  =iyiliği    

ْونِ  ي ْنه      ve,,men,,ederler=و 

ْنك رِِ,,ع نِِ اْلم  =kötülükten    

ونِ  ي ِقيم      ve,,kılarlar=و 

ة ِ ي ْؤت ونِ     namazı=الَصَل      ve,,verirler=و 

    zekatı=الَزك اة ِ

ي ِطيع ونِ      ve,,itaat,,ederler=و 

    Allah’a=اّلَل ِ
س ول ه ِ  ر      ve,,Elçisine=و 

ئِكِ      işte=أ ول َٰ

مِ  ه  م      onlara,,rahmet,,edecektir=س ي ْرح 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Alah=اّلَل ِ 

    daima,,üstündür=ع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Erkek kadın bü-
tün mü´minler 
birbirlerinin dos-
tu, dayanağıdır-
lar. Bunlar iyiliği 
emrederek kötü-
lükten sakındırır-
lar, namazı kılar-
lar, zekâtı verir-
ler, Allah´a ve 
peygamberine 
itaat ederler. Al-
lah işte onlara 
rahmet edecek-
tir. Hiç şüphesiz 
Allah, güçlü ira-
delidir ve her 
yaptığı yerinde-
dir. 

Mü’minlerin erkek-
leri de, kadınları da 
birbirlerinin velîle-
ridir (erkek, kadın 
bütün mü'minler 
birbirlerinin velîle-
ridir). İyiyi emre-
derler, kötüden 
nehiyde bulunurlar. 
Namaz kılarlar, 
zekât verirler. Al-
lah'ın ve O'nun 
Peygamberinin 
emrine boyun 
eğerler. İşte bunla-
ra Allah rahmetini 
nasip edecektir. Al-
lah'ın azîz oldu-
ğunda, hakîm ol-
duğunda şüphe 
yok.  

Mü´min erkek-
ler ve mü´min 
kadınlar; bir-
birlerinin veli-
leridirler. 
Ma´rufu emre-
der, münker-
den nehyeder-
ler. Namaz kı-
larlar, zekat 
verirler, Al-
lah´a ve Rasu-
lüne itaat 
ederler. İşte 
Allah, bunlara 
rahmet ede-
cektir. Muhak-
kak ki Allah; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Erkek ve kadın 
müminlere gelince, 
onlar birbirlerinin 
yakınlarıdırlar: 
(hep) iyi ve doğru 
olanın yapılmasını 
özendirir, kötü ve 
zararlı olanın ya-
pılmasına engel 
olurlar; ve onlar 
namazlarında ka-
rarlı ve devamlıdır-
lar, arındırıcı yü-
kümlülüklerini yeri-
ne getirir, Allaha ve 
Onun elçisine yü-
rekten bağlılık gös-
terirler. İşte bunlar-
dır, Allahın rahme-
tiyle kuşatacağı 
kimseler: muhak-
kak ki, doğru hü-
küm ve hikmetle 
yargılayan en yüce 
iktidar sahibidir Al-
lah! 

9. 
ع د ِ.. 72     Allah=اّلَل ِ    vadetmiştir=و 

ْؤِمنِينِ      inanan..erkeklere=اْلم 

ْؤِمن اتِِ اْلم      ve..inanan..kadınlara=و 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetler=ج 

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    ebedi..kalacakları=خ      içinde=فِيه 

س اِكنِ  م  ي ِب ةًِ    ve..meskenler=و      güzel=ط 

نَاتِِ..فِي ج  =cennetlerinde     ِ ع ْدن=Adn    

انِ  ِرْضو      razı..olması..ise=و 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’ın    

ِلكِ     hepsinden..büyüktür=أ ْكب ر ِ      işte=ذ َٰ

    başarı=اْلف ْوزِ     budur=ه وِ 

 büyük=اْلع ِظيمِ 

Allah, erkek ka-
dın bütün mü-
minleri altların-
dan nehirler 
akan ve içlerinde 
sürekli kalacak-
ları cennetlere, 
Adn cennetlerin-
de konforlu ko-
nutlara yerleşti-
receğine söz 
vermiştir. Al-
lah´ın hoşnutlu-
ğu ise, bunlar-
dan daha büyük 
bir ödüldür. İşte 
büyük kurtuluş, 
büyük başarı 
budur. 

Allah mü'minlerin 
erkeklerine, kadın-
larına altından ır-
maklar akan cen-
netler, Aden bah-
çelerinde pâk yurt-
lar va'd buyurdu. 
Allah'ın rızası ise 
bunların hepsinden 
büyük. (hele Al-
lah'ın rızası, o 
hepsinden büyük). 
Hani azîm olan 
saadet yok mu, iş-
te bu odur. 

Allah mü´min 
erkeklere ve 
mü´min kadın-
lara, içinde 
temelli kala-
cakları ve al-
tından ırmak-
lar akan cen-
netleri vaadet-
ti. Ve Adn 
cennetlerinde 
çok güzel 
meskenler de. 
Allah tarafın-
dan bir hoş-
nudluk ise da-
ha büyüktür. 
En büyük kur-
tuluş işte bu-
dur. 

İnanan erkeklere 
ve kadınlara, içinde 
yerleşip kalacakla-
rı, içlerinde derele-
rin, ırmakların ça-
ğıldadığı hasbah-
çeler vaat etmiştir 
O; ve o esenlik do-
lu ebedi bahçeler-
de güzel ve ferah 
evler: Ve hepsin-
den daha üstünü 
de: Allahın hoşnut-
luğu, hoşça kabulü, 
işte budur, en bü-
yük/en yüce bahti-
yarlık! 

9. 
73 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey    ُِّالنَبِي=peygamber    

اِهدِِ     kâfirlerle=اْلك فَارِ     cihadet=ج 

ن افِِقينِ  اْلم      ve,,münafıklarla=و 

اْغل ظِْ ل ْيِهْمِ     ve,,sert,,davran=و      onlara=ع 

أْوِ  م  اه مِْو  =onların,,varacakları,,yer    

نَم ِ  ه  بِئْسِ     cehennemdir=ج      ne,,kötü=و 

ِصيرِ   bir,,gidiş,,yeridir=اْلم 

Ey peygamber, 
kâfirlerle ve mü-
nafıklarla savaş, 
onlara karşı sert 
ol, onların vara-
cakları yer ce-
hennemdir, orası 
ne kötü bir varı-
lacak yerdir. 

Ey peygamber! 
Kâfirlerle, münafık-
larla cihat et! Hem 
kendilerine karşı 
pek şiddetli dav-
ran. Bunların barı-
nacakları yer ce-
hennem ki o ne kö-
tü âkıbet! 

Ey peygam-
ber; kafirler ve 
münafıklar ile 
cihad et ve 
onlara karşı 
çetin ol. Onla-
rın varacakları 
yer, cehen-
nemdir ve o, 
ne kötü dönüş 
yeridir. 

Ey Peygamber! 
Hakkı inkar eden-
lerle ve münafıklar-
la yılmadan savaş; 
ve onlara karşı ka-
rarlı ve ödünsüz 
davran, ki (pişman 
olup tevbe etmez-
lerse) varacakları 
yer cehennemdir; 
ne kötü bir duraktır 
orası! 

9. 
74 .. نِ ي ْحِلف و =yemin..ediyorlar    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ا ق ال وا..م  =söylemediklerine    

ل ق دِْ     söylediler=ق ال وا    halbuki=و 

ة ِ     küfür=اْلك ْفرِِ    o..sözünü=ك ِلم 

وا ك ف ر      sonra=ب ْعد ِ    inkâr..ettiler=و 

ِمِهمِْ     İslam..olduktan=إِْسَل 

وا ه مُّ ا    yeltendiler=و      bir..şeye=بِم 

ي ن ال واِ ..ل مِْ =başaramadıkları    

ا م  وا..و  ن ق م  =öc..almağa..kalktılar    

    sırf=إِلَِ

أ ْغن اه مِ ..أ نِْ =kendilerini..zengin..etti..diye    

س ول ه ِ    Allah=اّلَل ِ ر      ve..Elçisi=و 

ف ْضِلِهِ ..ِمنِْ =lütfuyla    ِْف إِن=eğer    

    olur=ي كِ     tevbe..ederlerse=ي ت وب وا

ْيًرا ْمِ     daha..iyi=خ      kendileri..için=ل ه 

إِنِْ لَْوا    yok..eğer=و      dönerlerse=ي ت و 

Onlar söylemedi-
ler diye Allah 
adına yemin 
ederler, ama o 
küfür sözünü 
söylediler. Müs-
lüman olduktan 
sonra kâfir oldu-
lar. Yapamadık-
ları bir işe yel-
tendiler. Bu yolla 
öç almaya kal-
kışmalarının tek 
sebebi Allah´ın 
lütfu ile Allah´ın 
ve Peygamber´in 
kendilerini zen-
gin etmiş olmala-
rıdır. Eğer tevbe 
ederlerse kendi-
leri için iyi olur, 
Eğer sırt çevirir-
lerse, Allah onla-
rı hem dünyada, 
hem de ahirette 
acıklı bir azaba 
uğratır. Dünyada 
onlara ne bir 
dost ve ne de bir 
yardım edici bu-
lunur. 

Öyle bir şey söy-
lemediklerine dair 
Allah'a yemin edi-
yorlar. Bununla be-
raber hem o küfrü 
mucip sözü söyle-
diler, hem İslâm'ı 
kabul ettikten son-
ra tuttular, küfürle-
rini meydana vur-
dular. Hepsinin 
üzerine de o mu-
vaffak olamadıkları 
cinayeti kurdular. 
Halbuki intikam is-
temeleri için kendi-
lerini kemâl-i ke-
reminden Allah ile 
Peygamberinin 
zengin etmiş olma-
ları haricinde bir 
sebep de yok (hal-
buki hoşlarına git-
meyecek bir şey 
varsa o da kendile-
rini kemâl-i kere-
minden Allah ile 
Peygamberinin 
zengin etmiş olma-
larıdır). Eğer tevbe 
ederlerse hakla-
rında hayırlı olur. 

And olsun ki, 
müslüman ol-
duktan sonra 
inkar edip kü-
für sözünü 
söylemişler 
iken, söyle-
medik diye Al-
lah´a yemin 
ettiler, başa-
ramayacakları 
bir şeye girişti-
ler; Allah ve 
peygamberi 
bol nimetinden 
onları zengin-
leştirdi ve öç 
almaya kalktı-
lar. Eğer tevbe 
ederlerse iyi-
liklerine olur; 
şayet yüz çe-
virirlerse, Allah 
onları dünya 
ve ahirette 
can yakıcı 
azaba uğratır. 
Ve onlar için 
yeryüzünde 
bir dost ve 
yardımcı yok-
tur. 

(İkiyüzlüler, kötü) 
bir şey söylemedik-
leri konusunda Al-
laha yemin ediyor-
lar; oysa, onların 
hakkı inkara varan 
bir söz sarf etmiş 
oldukları ve (böyle-
ce,) önce Allaha 
teslimiyetlerini ifa-
de edip sonra da 
hakkı inkar etmiş 
oldukları bilinen bir 
şey: böyle yapar-
ken onlar, ulaşa-
mayacakları bir 
amaç peşindeydi-
ler. Allahın ve 
Onun lütuf ve cö-
mertliği sayesinde 
Elçisinin kendilerini 
(ruhen ve manevi 
olarak) zengin ve 
yetkin kılmasından 
başka bir hata (ya 
da eksiklik) bula-
mazlardı (dinde). 
Bundan sonra, 
eğer pişman olup 
tevbe ederlerse, bu 
onların kendi iyilik-
lerine olacaktır; 
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مِ  ْبه      onlara..azabedecektir=ي ع ذ ِ

    azapla=ع ذ ابًا    Allah=اّلَل ِ

الدُّْني ا..فِي    acı..bir=أ ِليًما =dünyada..da    

ِةِ  اْْلِخر      ahirette..de=و 

ا م  ل ه مِْ..و  =onların..yoktur    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ِلي  ِ..ِمنِْ و  =ne..velisi    

لِ  ن ِصيرِ ..و  =ne..de..yardımcısı 

Yok haktan yüz 
çevirirlerse dünya-
da, ukbâda Allah 
kendilerini daya-
nılmaz bir azap ile 
tazip edeceği gibi 
onlar için yeryü-
zünde ne himaye, 
ne imdad edecek 
kimse bulunmaz.  

ama yüz çevirirler-
se, Allah onları 
hem bu dünyada 
hem de öte dünya-
da pek çetin bir 
azaba uğratacak; 
ve onlar da bu 
dünyada kendileri-
ne ne bir koruyucu 
ne de bir yardımcı 
bulabileceklerdir. 

9. 
مِْ,, 75 ِمْنه  نِْ    onlardan=و      kimileri,,de=م 

    Allah’a=اّلَل ِ    and,,içtiler=ع اه د ِ

    bize,,verirse=آت ان ا    eğer=ل ئِنِْ

ف ْضِلهِِ,,ِمنِْ =lütfundan    

    elbette,,sadaka,,vereceğiz=ل ن َصدَق نَِ

ل ن ك ون نَِ     ve,,olacağız=و 

الَصاِلِحينِ ,,ِمنِ  =yararlı,,insanlardan 

Onlardan bazıla-
rı «eğer Allah bi-
ze lütfundan bol 
mal verirse, sa-
daka verenler-
den ve iyi amel 
işleyenlerden 
olacağımıza ye-
min ederiz» diye 
Allah´a kesin söz 
verirler. 

İçlerinde öyleleri 
var ki Allah ile ah-
dediyorlar, "Kere-
minden bize ihsan 
ederse kat'iyyen 
zekâtını veririz, 
kat'iyye[n] sa-
lihînden oluruz" di-
ye and içiyorlar. 

İçlerinden kimi 
de: Eğer bize 
lütuf ve kere-
minden ihsan 
ederse; an-
dolsun ki, mu-
hakkak tasad-
duk edeceğiz 
ve muhakkak 
salihlerden 
olacağız, diye 
Allah´a ah-
detmişlerdi. 

Ve onlar arasında, 
Doğrusu, eğer Al-
lah bize cömertli-
ğinden (bir şeyler) 
bahşederse, kuş-
kusuz biz de hayır 
için harcar (sadaka 
verir) ve hiç kuşku-
suz dürüst ve er-
demli kimselerden 
oluruz! diye Allaha 
yemin edenler var. 

9. 
ت اه مِْآ    ne..zaman..ki=ف ل َما.. 76 =onlara..verdi    

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ =lütfundan    

    O’na=بِهِِ    cimrilik..ettiler=ب ِخل وا

لَْوا ت و      ve..döndüler=و 

ه مِْ ْعِرض ونِ ..و  م  =yüz..çevirerek 

Fakat Allah onla-
ra lütfundan bol 
mal verince, cim-
rice davranarak 
sırt çevirdiler, 
sözlerinden 
döndüler. 

Allah da keremin-
den kendilerine ih-
san edince zekâtı-
nı esirgiyorlar, tâa-
te arkalarını dönü-
yorlar ki zaten bun-
lar haktan yüz çe-
viricilerdir. 

Ama Allah on-
lara lütuf ve 
kereminden 
ihsan edince; 
cimrilik ettiler 
ve yüz çevirdi-
ler. Onlar za-
ten dönektir-
ler. 

Fakat böyleleri, 
daha Allah cömert-
liğiyle kendilerine 
(bir şey) verir ver-
mez, hemen ona 
hasisçe sarılır, (et-
tikleri bütün o ye-
minlerden) inatla 
geri dönerler. 

9. 
مِْ,, 77     sokmuştur=ف أ ْعق ب ه 

    iki,,yüzlülük=نِف اقًا

ق ل وبِِهمِْ,,فِي =onların,,kalblerine    

ي ْومِِ,,إِل ىَِٰ =güne,,kadar    

    kendisiyle,,karşılaşacakları=ي ْلق ْون ه ِ

ا     döndüklerinden=أ ْخل ف وا    dolayı=بِم 

    Allah=اّلَل ِ

ا ع د وه ِ,,م  و  =verdikleri,,sözden    

ا بِم      ve,,dolayı=و 

ي ْكِذب ونِ ,,ك ان وا =yalan,,söylediklerinden 

Allah´a verdikleri 
sözden caydıkla-
rı ve yalan söy-
ledikler gerekçe-
siyle Allah, kar-
şısına çıkacakla-
rı güne kadar 
kalplerine müna-
fıklığı yerleştirdi. 

İşte Allah'a karşı 
ettikleri va'di tut-
mamaları, bir de 
yalan söyler olma-
ları yüzünden Allah 
bu hareketlerinin 
âkıbetini yürekle-
rinde Kendisine 
varacakları güne 
kadar bir nifaka 
çevirdi (Allah âkı-
betlerini yürekle-
rinde Kendisine 
varacakları güne 
kadar bir nifaka 
çevirdi).  

Allah´a verdik-
leri vaadi tut-
madıkları ve 
yalanı adet 
edindikleri 
için, kendisinin 
huzuruna çı-
kacakları güne 
kadar Allah 
kalblerine ni-
fak soktu. 

Bunun üzerine Al-
lah da, kendisiyle 
karşılaşacakları 
Güne kadar içle-
rinde taşıyacakları 
bir nifakı sokar on-
ların yüreklerine. 
Bu, onların, Allaha 
verdikleri sözü ye-
rine getirmekten 
geri durmaları ve 
yalan söylemeyi 
alışkanlık haline 
getirmeleri yüzün-
dendir. 

9. 
78 .. وا..أ ل مِْ ي ْعل م  =bilmediler..mi..ki    

    bilir=ي ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ    muhakkak=أ نَِ

    onların..sırlarını=ِسَره مِْ

اه مِْ ن ْجو      ve..gizli..konuşmalarını=و 

أ نَِ     Allah=اّلَل ِ    ve..muhakkak=و 

 gizlileri=اْلغ ي وبِِ    bilendir=ع ََلمِ 

Allah´ın onların 
sırlarını ve fısıltı-
larını bildiği, 
O´nun «gayb 
«leri çok iyi bildi-
ğini halâ öğre-
nemediler mi? 

Bilmediler mi ki Al-
lah onların gizle-
diklerini de, gizli 
gizli söyleştiklerini 
de biliyor? Bilmedi-
ler mi ki Allah'ın 
ilmi bütün gaypları 
ihâta ediyor? 

Bilmezler mi 
ki; Allah, onla-
rın içlerinden 
gizlediklerini 
de, fısıltılarını 
da bilir. Ve Al-
lah, gaybları 
çok iyi bilen-
dir. 

Bilmiyorlar mı ki, 
onların (bütün o) 
sırlarından, (bütün 
o) gizli görüşmele-
rinden Allahın ha-
beri var? (Ve yine 
bilmiyorlar mı ki,) 
Allah, insan idrakini 
aşan şeyler hak-
kında eksiksiz bilgi 
sahibidir? 

9. 
79 ,, ونِ ,,الَِذينِ  ي ْلِمز  =çekiştiren    

ِعينِ  ِ َطو      gönülden,,verenleri=اْلم 

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminlerden    

    sadakalar=الَصد ق اتِِ    hususunda=فِي

الَِذينِ  ي ِجد ونِ ,,لِ ,,و  =ve,,bulamayanlarl

a    َِإِل=yettiğinden,,başkasını    

ْهد ه مِْ     güçlerinin=ج 

ونِ  ر      alay,,edenler=ف ي ْسخ 

ْمِ      alay,,etmiştir=س ِخرِ     onlarla=ِمْنه 

مِْ    Allah=اّلَل ِ     onlarla=ِمْنه 

ل ه مِْوِ  =onlar,,için,,vardır    

 acı=أ ِليمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ 

Sadaka vermek-
te gönülden dav-
ranan müminlere 
dil uzatan ve an-
cak ellerinden 
geldiği kadar ve-
rebilenlerle alay 
eden kimselere 
davranışlarının 
cezasını Allah 
verir. Onlara can 
yakıcı azab var-
dır. 

O kimseler ki 
mü'minlerin için-
den külliyetli teber-
rularda bulunanları 
bir türlü, güçlerinin 
yetebildiğini veren-
leri diğer türlü dille-
rine dolayıp mas-
karaya alıyorlar. 
Allah kendilerini 
maskara ettikten 
başka onlar için 
dayanılmaz bir 
azap var. 

Sadaka ver-
mekte gönül-
den davranan 
mü´minlere dil 
uzatan ve 
güçlerinin ye-
tebildiğinden 
başkasını bu-
lamayanlarla 
eğlenenleri Al-
lah maskaraya 
çevirir. Ve on-
lar için elim bir 
azab vardır. 

(Bu münafıklar) Al-
lah yolunda hem 
vermekle yükümlü 
olduğundan fazla-
sını veren mümin-
lere, hem de (mev-
cut) güçlerinin el-
verdiği (mütevazi 
şeylerin) dışında 
verecek şey bula-
mayan müminlere 
dil uzatan ve onlar-
la alay eden kimse-
lerdir. Allah onların 
bu alay ve küçüm-
semelerini onlara 
geri çevirecektir; 
nitekim pek çetin 
bir azap beklemek-
tedir onları. 

9. 
مِْ    ister..af..dile=اْست ْغِفرِْ.. 80     onlar..için=ل ه 

ت ْست ْغِفرِْ..لِ     veya=أ وِْ =ister..dileme    

مِْ     şayet=إِنِْ    onlar..için=ل ه 

مِْ    af..dilesen=ت ْست ْغِفرِْ     onlar..için=ل ه 

ْبِعينِ  َرةًِ    yetmiş=س      defa=م 

ي ْغِفرِ ..ف ل نِْ =yine..affetmez    ِ اّلَل=Allah    

ْمِ  ِلكِ     onları=ل ه      böyledir=ذ َٰ

وا    çünkü..onlar=بِأ نَه مِْ     inkâr..ettiler=ك ف ر 

س وِلِهِ     Allah’ı=بِاّلَلِِ ر      ve..Elçisini=و 

اّلَل ِ ي ْهِدي..لِ     Allah=و  =yola..iletmez    

ينِ اْلف اِسقِِ    kavmi=اْلق ْومِ  =yoldan..çıkan 

Onlar için ister af 
dile, ister dileme, 
onlar adına yet-
miş kere (istedi-
ğin kadar çok) af 
dilesen de Allah 
onları kesinlikle 
affetmez. Sebe-
bine gelince, on-
lar Allah´ı ve 
peygamberini 
tanımadılar, Al-
lah yoldan çık-
mışlar güruhunu 
doğru yola ilet-
mez. 

Yâ Muhammed, di-
ler onlar için mağfi-
ret iste, diler onlar 
için mağfiret iste-
me, onlar için yet-
miş kere mağfiret 
istesen yine Allah 
onları bağışlaya-
cak değil. İşte bu 
kendileri Allah ile 
Peygamberini ta-
nımadılar da onun 
içindir. Allah küfür-
lerinde ısrar eden 
kavmi doğru yola 
çıkarmaz (... kav-
me hidayet ver-
mez).  

Onlar için ister 
mağfiret dile, 
ister mağfiret 
dileme. Onlar 
için yetmiş de-
fa mağfiret di-
lesen de Allah 
onları bağiş-
lamayacaktır. 
Bu, Allah´ı ve 
Peygamberini 
inkar etmele-
rindendir. Al-
lah; fasıklar 
güruhunu hi-
dayete erdir-
mez. 

(İmdi,) onların ba-
ğışlanmaları için 
(Allaha) ister dua 
et, ister etme, (hiç-
bir şey fark etme-
yecektir; çünkü) 
onlar için istersen 
yetmiş kez af dile, 
Allahı ve Onun El-
çisini inkara yel-
tenmelerinden ötü-
rü Allah onları ba-
ğışlamayacaktır. 
Çünkü Allah, böy-
lesine kötülüğe 
batmış bir toplulu-
ğu doğru yola çı-
karmaz. 

9. 
81 ,,     sevindiler=ف ِرحِ 

لَف ونِ  خ      muhalefet,,ederek=اْلم 

ْقع ِدِهمِْ     oturup,,kalmalarına=بِم 

فِ      geride,,kalanlar=ِخَل 

س ولِِ     Allah’ın=اّلَلِِ    Peygamberine=ر 

ك ِره وا     ve,,hoşlanmadılar=و 

اِهد وا,,أ نِْ ي ج  =cihadetmekten    

اِلِهمِْ     mallarıyla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسِهمِْ     ve,,canlarıyla=و 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ق ال وا     ve,,dediler=و 

وا,,لِ  ت ْنِفر  =sefere,,çıkmayın    

ر ِِ ,,فِي اْلح  =sıcakta    ِْق ل=de,,ki    

نَمِ     ateşi=ن ارِ  ه      cehennemin=ج 

اِ     daha=أ ش دُِّ رًّ     keşke=ل وِْ    sıcaktır=ح 

Sefere katılma-
yanlar Allah´ın 
Rasulüne ters 
düşerek geride 
kaldıklarına se-
vindiler. Allah 
yolunda malları 
ve canları ile ci-
had etmeyi iste-
mediler, «Sıcak-
ta sefere çıkma-
yın» dediler. On-
lara «Cehennem 
ateşi bundan 
daha sıcaktır» 
deyiniz. Keşke 
bunu kavrayabil-
selerdi. 

Medine'de bırakı-
lanlar cihada git-
meyerek Peygam-
berin arkasında 
kalmalarına sevin-
diler. Mallarıyla, 
canlarıyla Allah yo-
lunda mücahid ol-
mayı istemedikleri 
gibi, "Bu sıcakta 
cihada koşmayın!" 
dediler. Kendileri-
ne cehennem ate-
şinin daha sıcak 
olduğunu söyle. 
Anlasaydılar bunu 
etmezlerdi. 

Allah´ın pey-
gamberine 
muhalefet için 
geri kalanlar, 
oturup kalma-
larına sevindi-
ler. Allah yo-
lunda malla-
rıyla, canlarıy-
la cihad etmek 
hoşlarına git-
medi. Bu sı-
cakta savaşa 
çıkmayın, de-
diler. De ki: 
Cehennem 
ateşi daha sı-
vaktır. Keşke 
bilselerdi. 

Geride bırakılan bu 
(münafık) kimseler, 
Allah Elçisinin (se-
fer için ayrılması-
nın) ardından ken-
dilerinin savaştan 
uzak kalmalarına 
sevindiler; çünkü 
Allah yolunda mal-
larıyla, canlarıyla 
savaşmak düşün-
cesi bunların ho-
şuna gitmiyor ve 
(hatta birbirlerine) 
Bu sıcakta savaşa 
çıkmayın! diyorlar-
dı. De ki: Cehen-
nem ateşi çok da-
ha sıcaktır! Tabii, 
eğer bu gerçeği 
kavrayabilirlerse! 
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ي ْفق ه ونِ ,,ك ان وا =anlasalardı 

9. 
ك وا.. 82     az=ق ِليًَلِ    artık..gülsünler=ف ْلي ْضح 

ْلي ْبك وا ثِيًرا    ağlasınlar=و      çok=ك 

اءًِ ز      karşılık=ج 

ا ي ْكِسب ونِ ..ك ان وا..بِم  =kazandıklarına 

Yaptıklarının 
karşılığı olarak 
bundan böyle az 
gülüp çok ağla-
sınlar. 

Kazanmakta ol-
dukları vebalin ce-
zası olarak az gül-
sünler, çok ağla-
sınlar da görsün-
ler. 

Artık yaptıkla-
rının cezası 
olarak az gül-
sünler, çok 
ağlasınlar. 

Bundan böyle artık 
az gülsün onlar, 
çünkü kazandıkla-
rından ötürü çok 
ağlayacaklar. 

9. 
ع كِ     eğer=ف إِنِْ,, 83 ج      seni,,döndürür,,de=ر 

ط ائِف ةِ ,,إِل ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ =bir,,topluluğa    

مِْ     onlardan=ِمْنه 

    senden,,izin,,isterlerse=ف اْست أْذ ن وكِ 

وجِِ ر      de=ف ق لِْ    çıkmak,,için=ِلْلخ 

وا,,ل نِْ ج  ت ْخر  =çıkmayacaksınız    

ِعيِ      asla=أ ب دًا    benimle=م 

ل نِْ ت ق اتِل وا,,و  =savaşmayacaksınız    

ِعيِ      benimle,,beraber=م 

اِ      siz=إِنَك مِْ    düşmanla=ع د وًّ

ِضيت مِْ     razı,,olmuştunuz=ر 

    oturmağa=بِاْلق ع ودِِ

َرة ِ,,أ َولِ  م  =ilk,,önce    

عِ     öyle,,ise,,oturun=ف اْقع د وا     beraber=م 

اِلِفينِ   geri,,kalanlarla=اْلخ 

Eğer Allah sana 
onlardan bir gru-
bun yanına 
dönmeyi nasip 
eder de onlar 
senden sefere 
çıkmak üzere 
izin isterlerse de 
ki; hiçbir zaman 
benimle beraber 
düşmanla sa-
vaşmayacaksı-
nız. Çünkü siz ilk 
keresinde geride 
kalmaktan hoş-
landınız. O hal-
de şimdi de (ka-
dın çocuk, yaşlı 
ve hasta gibi) 
savaşma gü-
cünden yoksun 
kimseler ile bir-
likte evlerinizde 
oturunuz. 

Yâ Muhammed! 
Allah seni onlardan 
bir kısmının yanına 
döndürür de bu se-
fer başka bir ciha-
da çıkmak için 
senden [izin] iste-
seler de ki: "Kat'iy-
yen benimle bera-
ber çıkacak değil-
siniz! Kat'iyyen 
benim yanımda 
olarak hasım ile 
harbedecek değil-
siniz! ilk defasında 
oturup kalmayı is-
temiştiniz. Şimdi 
de kalanlarla bera-
ber oturun!" 

Allah, seni on-
lardan bir top-
luluğa geri 
döndürür de; 
senden sava-
şa çıkmak için 
izin isterlerse; 
de ki: Benimle 
hiç bir zaman 
çıkmayacak-
sınız. Benim 
yanımda hiç 
bir düşmanla 
savaşmaya-
caksınız. 
Çünkü siz, 
baştan oturup 
kalmaya razı 
oldunuz. Artık 
siz, geri kalan-
larla birlikte 
oturun. 

Bundan sonra Al-
lah seni olur ki on-
lardan bazılarıyla 
yüz yüze getirirse 
ve onlar da (senin-
le birlikte savaşa) 
çıkmak için iznini 
isterlerse, (onlara) 
de ki: Bundan böy-
le benimle asla 
(sefere) çıkmaya-
cak ve benimle 
hiçbir düşmana 
karşı savaşmaya-
caksınız! Madem, 
bir kere evde otu-
rup kalmayı yeğle-
diniz, öyleyse artık 
oturup kalmaya 
devam edin, geride 
kal(mak zorunda 
ol)anlarla beraber! 

9. 
84 .. لِ  ل ِِ..و  ت ص  =ve..namaz..kılma    

دِ     üzerine=ع ل ىَِٰ     birinin=أ ح 

مِْ اتِ     onlardan=ِمْنه      asla=أ ب دًا    ölen=م 

لِ  ت ق مِْ..و  =ve..durma    َِٰع ل ى=başında    

مِْ    onun..kabri=ق ْبِرِهِ      çünkü..onlar=إِنَه 

وا     Allah’ı=بِاّلَلِِ    inkâr..ettiler=ك ف ر 

س وِلهِِ ر      ve..Elçisini=و 

ات وا م      ve..öldüler=و 

ه مِْ ف اِسق ونِ ..و  =yoldan..çıkmış..olarak 

Onlardan biri 
ölünce asla na-
mazı kılma ve 
sakın mezarı 
başında dikilme. 
Çünkü onlar Al-
lah´ı ve Pey-
gamber´i tanı-
madılar ve 
yoldân çıkmış 
olarak öldüler. 

İçlerinden biri 
ölünce namazını 
sakın kılma, kabri 
üzerinde de durma 
ki bunlar Allah ile 
Peygamberini ta-
nımadıkları gibi 
kâfir olarak can 
verdiler. 

Onlardan ölen 
hiç birinin na-
mazını asla 
kılma, kabrinin 
başında dur-
ma. Çünkü 
onlar, Allah´a 
ve Rasulüne 
küfrettiler ve 
fasıklar olarak 
öldüler. 

Ve onlardan ölen 
kimsenin asla na-
mazını kılma; me-
zarı başında da 
durma sakın: çün-
kü onlar Allahı ve 
Onun Elçisini inka-
ra yeltendiler ve bu 
günah içinde öldü-
ler. 

9. 
85 ,, لِ  ت ْعِجْبكِ ,,و  =seni,,imrendirmesin    

مِْ ال ه      onların,,malları=أ ْمو 

ْمِ  د ه  أ ْول  ا    ve,,evladları=و      şüphesiz=إِنَم 

    Allah=اّلَل ِ    istiyor=ي ِريد ِ

مِْ,,أ نِْ ب ه  ي ع ذ ِ =onlara,,azabetmeyi    

ا الدُّْني ا,,فِي    bunlarla=بِه  =dünyada    

ت ْزه قِ      ve,,çıkmasını=و 

مِْ     canlarının=أ ْنف س ه 

ه مِْ ونِ ,,و  ك افِر  =kâfir,,olarak 

Onların malları 
ve evlatları sakın 
seni imrendir-
mesin. Allah 
bunlar aracılığı 
ile onların dünya 
hayatında azaba 
uğramasını ve 
canlarını kâfir 
olarak vermele-
rini ister. 

Hem onların ne 
malları, ne çocuk-
ları senin gözünü 
kamaştırmasın (... 
gözüne büyük gö-
rünmesin). Allah 
dünya diriliğinde 
kendilerine bunla-
rın yüzünden azap 
etmesini, canları-
nın da kâfir bulun-
dukları halde çık-
masını murad edi-
yor, başka değil."  

Onların malla-
rı ve çocukları 
seni imrendir-
mesin. Allah; 
bunlarla, an-
cak onlara 
dünyada azab 
etmeyi ve kafir 
oldukları halde 
canlarının zor-
la çıkmasını 
diler. 

(O halde) onların 
dünyevi zenginlik-
leri ve çocukla-
rı(nın çokluğundan 
umdukları bahtiyar-
lık) seni imrendir-
mesin: Allah bütün 
bunlarla bu dünya 
(hayatın)da onlara 
azap etmek ve 
canlarının hakkı in-
kar tutumu içinde 
çıkmasını (sağla-
mak) istiyor. 

9. 
إِذ ا.. 86     indirildiği=أ ْنِزل تِْ    zaman=و 

ة ِ     diye=أ نِْ    bir..sure=س ور 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanın=آِمن وا

اِهد وا ج  عِ     ve..cihad..edin=و      beraber=م 

س وِلهِِ     Elçisiyle=ر 

    senden..izin..istediler=اْست أْذ ن كِ 

    servet=الَطْولِِ    sahibi..olanlar=أ ول و

مِْ ق ال وا    içlerinden=ِمْنه      dediler=و 

    olalım=ن ك نِْ    bizi..bırak=ذ ْرن ا

عِ   oturanlarla=اْلق اِعِدينِ     beraber=م 

Allah´a inanınız 
ve peygamberi 
ile birlikte cihad 
ediniz direktifini 
içeren bir sure 
indiğinde onların 
içindeki zengin-
ler senden izin 
isteyerek «Bizi 
bırak evlerinde 
oturanlarla birlik-
te olalım» derler. 

"Allah'a iman edin, 
Peygamberiyle be-
raber cihada gi-
din!" diye bir sûre 
indirildiği zaman iç-
lerinden kudret sa-
hibi olanları kal-
mak için senden 
izin istediler. "Bırak 
bizi, gidemeyip 
oturanlarla beraber 
olalım!" dediler. 

Allah´a iman 
edin, Rasulü 
ile birlikte ci-
had edin, diye 
bir sure indiril-
diğinde; içle-
rinden gücü 
yetenler sen-
den izin iste-
yip: Bizi bırak 
da oturanlarla 
birlikte kala-
lım, derler. 

(Gerçekten de 
hakkı inkar ediyor 
onlar:) çünkü vahiy 
yoluyla: Allaha ina-
nın ve Onun Elçi-
siyle beraber 
(Onun yolunda sa-
vaşın diye çağrıl-
dıklarında, onlar-
dan (savaşa katıl-
maya) pekala güç 
yetirebilecek du-
rumda olanlar (bi-
le), bizi bırak, evde 
kalanlarla birlikte 
kalalım diyerek 
senden izin istedi-
ler. 

9. 
وا,, 87 ض      razı,,oldular=ر 

ي ك ون وا,,نِْبِأ ِ =olmağa     ِع     beraber=م 

اِلفِِ و      geride,,kalan,,kadınlarla=اْلخ 

ط بِعِ      mühürlendi=و 

ق ل وبِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =kalbleri    ِْم     artık,,onlar=ف ه 

ي ْفق ه ونِ ,,لِ  =anlamazlar 

Onlar evlerinde 
oturan güçsüz-
lerle birlikte kal-
maya razı oldu-
lar, kalplerine 
mühür vuruldu; 
artık onlar anla-
yamazlar. 

Kadınlarla beraber 
olmaya razı oldu-
lar. Kalplerine de 
mühür vuruldu. 
Onun için duygu 
bilmiyorlar. 

Geri kalanlarla 
birlikte otur-
maya razı ol-
dular. Kalble-
rine mühür vu-
rulmuştur on-
ların. Bu yüz-
den onlar iyice 
anlamazlar. 

Geride kalanlarla 
birlikte olmayı yeğ-
lediler ve bu yüz-
den de onların 
kalpleri mühürlen-
di; öyle ki, artık 
hakkı kavrayamaz-
lar. 

9. 
ِكنِِ.. 88     Elçi=الَرس ولِ     fakat=ل َٰ

الَِذينِ  ن وا..و  آم  =ve..inananlar    

ع ه ِ     onunla..beraber=م 

اه د و اج  =cihadettiler    

اِلِهمِْ     mallarıyla=بِأ ْمو 

أ ْنف ِسِهْمِ  ئِكِ     canlarıyla=و  أ ول َٰ     işte=و 

مِ      onlarındır=ل ه 

ات ِ  ْير      bütün..hayırlar=اْلخ 

ئِكِ  أ ول َٰ     onlardır=ه مِ     ve..işte=و 

ونِ  ْفِلح   başarıya..erenler=اْلم 

Fakat Peygam-
ber´e ve onunla 
birlikte canları 
malları ile sava-
şanlara gelince, 
işte bütün hayır-
lar onları bekli-
yor ve onlar ba-
şarıya erenlerin, 
kurtuluşa kavu-
şanların ta ken-
dileridirler. 

Lâkin gerek Pey-
gamber, gerek 
onunla beraber 
iman getirenler, 
mallarıyla, canla-
rıyla cihad ettiler. 
Bunları görüyor 
musun? Bütün ha-
yırlar işte bunlar 
için. Bunları görü-
yor musun? 
Felâha erenler işte 
bunlar. 

Fakat pey-
gamber ve 
onunla iman 
etmiş olanlar; 
mallarıyla, 
canlarıyla ci-
had ettiler. Bü-
tün hayırlar, 
işte onlarındır. 
Ve işte onlar, 
felaha erenle-
rin kendileridir. 

Oysa, Elçi ve 
onunla aynı inancı 
paylaşan herkes 
(Allah yolunda) 
mallarıyla, canla-
rıyla zorlu çabalar 
ortaya koymakta-
dır; işte (öte dün-
yada) en üstün ar-
mağanlara kavu-
şacak olan kimse-
ler böyleleridir; so-
nu gelmez bir mut-
luluğa erişecek 
kimseler de bun-
lardır! 

9. 
    Allah=اّلَل ِ    hazırlamıştır=أ ع دَِ,, 89

مِْ نَاتِ     onlar,,için=ل ه      cennetler=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ      ebedi,,kalacakları=خ 

اِ  ِلكِ     içlerinde=فِيه      işte,,budur=ذ َٰ

 büyük=اْلع ِظيمِ     başarı=اْلف ْوزِ 

Allah onlara alt-
larından nehirler 
akan ve içlerinde 
sürekli kalacak-
ları cennetler 
hazırlamıştır. İş-
te büyük kurtu-
luş budur. 

Allah kendilerine 
içinde ebediyen 
kalacakları o altın-
dan ırmakla[r] 
akan cennetleri 
âmâde kıldı ki 
azîm olan saadet 
işte budur. 

Onlar için Al-
lah; içinde 
ebedi kalacak-
ları ve altın-
dan ırmaklar 
akan cennet-
ler hazırladı. 
İşte bu, en 
büyük kurtu-
luştur. 

Allah, içlerinde de-
relerin, ırmakların 
çağıldadığı, yerle-
şip sonsuza kadar 
yaşayacakları has-
bahçeler hazırla-
mıştır onlar için; iş-
te en büyük bahti-
yarlık budur! 

9. 
90 .. اءِ  ج      ve..geldiler=و 

ونِ  ر  ع ذ ِ     özür..bahane..eden=اْلم 

Bedevilerin ma-
zeret uyduranları 
sefere çıkma-
mak için izin al-
maya geldiler. 

Bedevilerin özür 
bahane edenleri 
kalmalarına izin 
verilmesi için geldi-
ler. Allah ile O'nun 

Bedevilerden 
özür beyan 
edenler, ken-
dilerine izin 
verilsin diye 

Ve bu arada sa-
vaşta bağışık tu-
tulmaları yönünde 
arzedilecek bir ta-
kım özürleri olan 
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ابِِ..ِمنِ  اْْل ْعر  =bedevi..Araplar    

    izin..verilmesi..için=ِلي ْؤذ نِ 

مِْ ق ع د ِ    kendilerine=ل ه      ve..oturdular=و 

ك ذ ب وا..الَِذينِ  =yalan..söyleyenler    

    Allah’a=اّلَل ِ
س ول ه ِ  ر      ve..Elçisine=و 

    erişecektir=س ي ِصيبِ 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    

مِْ     bir..azab=ع ذ ابِ     onlardan=ِمْنه 

 acı=أ ِليمِ 

Allah´a ve pey-
gamberine yalan 
söyleyenler ise, 
mazeret bile ileri 
sürmeden geri 
kaldılar. Onların 
içindeki kâfirler 
acıklı bir azaba 
çarpılacaklardır. 

Peygamberine 
karşı yalancılık 
edenler de oturdu-
lar (... yalancılık 
edenlerse gelme-
yerek oturdular). 
İşte bunların kâfir 
bulunanlarına da-
yanılmaz bir azap 
isabet edecek.  

geldiler. Al-
lah´a ve Rasu-
lüne yalan 
söyleyenler 
ise oturup kal-
dı. İçlerinden 
küfretmiş 
olanlara elim 
bir azab isabet 
edecektir. 

bedeviler (Elçiye) 
geldiler; Allahı ve 
Onun Elçisini ya-
lanlamaya kalkı-
şanlarsa (sadece) 
evde kalmakla ye-
tindiler. Hakkı inka-
ra yeltenen böyle-
lerine pek çetin bir 
azap gelip çatacak. 

9. 
91 ,,     yoktur=ل ْيسِ 

ع ف اءِِ,,ع ل ى الضُّ =zayıflara    

لِ      yoktur=و 

ىَِٰ,,ع ل ى ْرض  اْلم  =hastalara    

لِ      yoktur=و 

ي ِجد ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ ,,ىع ل ِ =bulamayanla

ra    ا ي ْنِفق ونِ ,,م  =harcayacak,,bir,,şey    

جِ  ر      takdirde=إِذ ا    bir,,günah=ح 

وا ح  ِِ    öğüt,,verdikleri=ن ص      Allah,,için=ّلِلَ

س وِلِهِ  ر  ا    ve,,Elçisi,,için=و      yoktur=م 

    aleyhine=ع ل ى

ْحِسنِينِ      iyilik,,edenlerin=اْلم 

س بِيل ِ ,,ِمنِْ =bir,,yol    ِ اّلَل     Allah=و 

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Savaşma gü-
cünden yoksun 
olanlar, hastalık 
ve savaş mas-
raflarını karşıla-
yacak imkânı 
olmayanlar için 
Allah´ın ve pey-
gamberinin tara-
fını tuttukları 
takdirde savaş-
tan geri kalma-
nın sakıncası 
yoktur. İyi niyetli-
lere karşı kına-
ma ve suçlama 
yolu kapalıdır. 
Allah bağışlayıcı 
ve merhametli-
dir. 

Allah ile O'nun 
Peygamberine 
karşı ihlâsları ye-
rinde olduktan son-
ra ne dermansızla-
ra, ne hastalara, 
ne de sefer uğrun-
da sarfedecek pa-
rayı bulamayanlara 
günah terettüp et-
mez. Muhlis olan-
ları muâheze için 
yol olmadığı gibi 
Allah'ın gufranı 
hadsiz, rahmeti ni-
hayetsizdir. 

Zayıflara, has-
talara ve har-
cayacak şey-
leri bulunma-
yanlara, Al-
lah´a ve Rasu-
lüne sadık 
kaldıkça bir 
sorumluluk 
yoktur. İhsan 
edenleri he-
saba çekmeye 
de bir yol yok-
tur. Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Zayıflar, hastalar 
ve (kendilerine sa-
vaş için donanım 
sağlama) imkanına 
sahip olmayanlar, 
Allaha ve Onun El-
çisine karşı içtenlik 
sahibi oldukları sü-
rece, sorumlu tu-
tulmayacaklardır; 
iyilik yapanları so-
rumlu tutmak için 
bir sebep yoktur; 
çünkü Allah çok 
acıyıp esirgeyen 
gerçek bağışlayıcı-
dır. 

9. 
92 .. لِ      ve..yoktur=و 

الَِذينِ ..ع ل ى =kimselere    إِذ ا=zaman    

ا أ ت ْوكِ ..م  =sana..geldiklerinde    

مِِْلت ْحِمل ِ ه  =binek..için     ِق ْلت=sen..deyince    

أ ِجد ِ..لِ  =bulamıyorum    ا     bir..şey=م 

ل ْيهِِ    sizi..bindirecek=أ ْحِمل ك مِْ     üzerine=ع 

لَْوا     dönen=ت و 

أ ْعي ن ه مِْ     ve..gözlerinden=و 

الدَْمعِِ..ِمنِ     akarak=ت ِفيضِ  =yaş    

نًا ز      üzüntüden=ح 

ي ِجد وا..أ لَِ =bulamadıklarından..dolayı    

ا  infak..edecek=ي ْنِفق ونِ     bir..şey=م 

Bir de kendileri-
ne binek hayva-
nı sağlayasın di-
ye sana başvur-
duklarında «Size 
binek hayvanı 
bulamıyorum» 
deyince, bu yol-
da harcama ya-
pacak imkânları 
olmadığı için 
üzüntüden göz-
lerinde yaş ola-
rak dönenlere 
karşı da bir kı-
nama ve suçla-
ma yolu kapalı-
dır. 

Bir de o bîçâreleri 
muâhezenin yolu 
yok ki kendilerini 
bindirerek cihada 
götürmen için sana 
geldikleri zaman 
"Ben sizi bindire-
cek bir şey bula-
mam" demen üze-
rine bu uğurda ve-
recek parayı bula-
mamalarına esef-
lerinden yaş kesi-
len gözleri boşana 
boşana geri dön-
düler. 

Kendilerine 
binek vermen 
için sana gel-
diklerinde: Si-
ze bir binek 
bulamıyorum, 
dediğin za-
man, infak 
edecek bir şey 
bulamadıkları 
için üzüntüden 
gözleri yaşa-
rarak geri dö-
nenlere de bir 
sorumluluk 
yoktur. 

Ve sana, kendileri-
ne binek sağlaman 
için başvurdukla-
rında, Sizi bindire-
cek bir şey bulamı-
yorum dediğin za-
man, bu yolda har-
cayacak imkanları 
olmadığı için üzün-
tüden gözleri yaşa-
rarak dönüp giden-
ler de sorumlu tu-
tulmayacaktır. 

9. 
ا,, 93     ancak=إِنَم 

    yol,,vardır,,(kınanmasına)=الَسبِيلِ 

الَِذينِ ,,ع ل ى =kimselerin    

    senden,,izin,,isteyen=ي ْست أِْذن ون كِ 

ه مِْ أ ْغنِي اء ِ ,,و  =zengin,,oldukları,,halde    

وا ض      onlar,,razı,,oldular=ر 

ي ك ون وا,,بِأ نِْ =olmağa     ِعِ م =beraber    

اِلفِِ و      geri,,kalan,,kadınlarla=اْلخ 

ب عِ  ط      Allah,,da=اّلَل ِ    mühürledi=و 

ق ل وبِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =onların,,kalblerini    

مِْ ونِ ,,لِ     artık,,onlar=ف ه  ي ْعل م  =bilmezler 

Ancak zengin 
oldukları halde 
savaşa katılma-
mak üzere sen-
den izin isteyen-
ler, böylece sa-
vaşma gücün-
den yoksun 
olanlarla birlikte 
evlerinde otur-
mayı içlerine 
sindirenler kına-
nabilir suçlanabi-
lirler. Allah onla-
rın kalplerini 
mühürlediği için 
neyin yararlı ol-
duğunu bilmez-
ler. 

Muâheze olunmak 
yalnız o kimselerin 
hakkıdır ki, zengin 
olmaları ile bera-
ber kalmak için 
senden izin ister-
ler. Bunlar kadın-
larla beraber ol-
maya razı oldular. 
Allah da kalplerine 
mühür vurdu, onun 
için bir şey bilmez-
ler. 

Sorumluluk 
ancak, zengin 
oldukları halde 
senden izin is-
teyen, geride 
kalan kadın-
larla bulunma-
ya razı olanla-
ra ve Allah 
kalblerini mü-
hürlemiş oldu-
ğu için bilme-
yenleredir. 

Yalnızca, (savaşa 
katılmak için) her 
bakımdan müsait 
ve varlıklı oldukları 
halde senden (ka-
tılmamak yönünde) 
izin isteyenler haklı 
olarak kınanıp so-
rumlu tutulabilir. 
Böyleleri evde ka-
lanlarla birlikte 
oturmayı yeğledi-
ler; Allah da bu 
yüzden onların 
kalplerini mühürle-
di; öyle ki, artık (ne 
yaptıklarını) bilmi-
yorlar. 

9. 
94 .. ونِ      sizden=إِل ْيك مِْ    özür..dilerler=ي ْعت ِذر 

    zaman=إِذ ا

ْعت مِْ ج      geri..dönüp..geldiğiniz=ر 

    de..ki=ق لِْ    onların..yanına=إِل ْيِهْمِ 

وا..لِ  ت ْعت ِذر  =hiç..özür..dilemeyin    

ن ْؤِمنِ ..ل نِْ =inanmayız    ِْل ك م=size    

    bize..bildirdi=ن بَأ ن ا    muhakkak=ق دِْ

    Allah=اّلَل ِ

ْمِ ..ِمنِْ أ ْخب اِرك  =sizin..haberlerinizi    

ى س ي ر      Allah..da=اّلَل ِ    görecek=و 

ل ك مِْ     yaptığınızı=ع م 

س ول ه ِ ر      sonra=ث مَِ    Elçisi..de=و 

دُّونِ      döndürüleceksiniz=ت ر 

ع اِلمِِ..إِل ىَِٰ =bilene    

    görülmeyeni=اْلغ ْيبِِ

اد ةِِ الَشه      ve..görüleni=و 

    O..size..haber..verecek=ف ي ن ب ِئ ك مِْ

ا ل ونِ ..ك ْنت مِْ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Savaştan dön-
düğünüzde size 
özür dileyecek-
ler. Onlara de ki: 
“Özür beyan et-
meyin. Size asla 
inanmayacağız. 
Allah haberleri-
nizi bize bildir-
miştir. Allah da, 
Peygamberi de 
işleyeceklerinizi 
görecektir. So-
nunda, görülme-
yeni ve görüneni 
bilen Allah’a geri 
çevrileceksiniz. 
O, işlediklerinizi 
size haber vere-
cektir.” 

Yanlarına döndü-
ğünüz zaman siz-
den özür dileye-
cekler. De ki: 
"Beyhude özür di-
lemeyin. Sözlerini-
ze asla inanacak 
değiliz. Size ait 
haberlerden bir 
kısmını Allah bize 
bildirdi (ahvaliniz-
den Allah bize ha-
ber vermişti / ettik-
lerinizden Allah bi-
ze haber vermişti). 
Allah ile O'nun 
Peygamberi şimdi-
lik harekâtınıza 
bakacak, sonra ga-
ibi, hâzırı bilen 
Hakk‘ın huzuruna 
döneceksiniz. O 
size ne işlediğinizi 
bildirecek. 

Kendilerine 
döndüğünüz 
vakit de size 
özür beyan 
ederler. De ki: 
Özür dileme-
yin. Size ka-
tiyyen inanmı-
yorum. Doğru-
su Allah, bize 
haberlerinizi 
bildirmiştir. Al-
lah da, Rasulü 
de amellerimi-
zi görecektir. 
Sonra hepiniz, 
görüleni de 
görülmeyeni 
de bilene 
döndürülecek-
siniz. O, size 
neler yaptığı-
nızı haber ve-
recektir. 

(Ve) onlar, (sefer-
den) döndüğünüz-
de size bahaneler 
arzedecekler! De 
ki: (Asılsız) özürleri 
ileri sürmeyin, 
(çünkü) size inan-
mıyoruz: Allah bize 
hakkınızda gerekli 
bilgiyi vermiş bulu-
nuyor zaten. (Bun-
dan sonraki) yapıp 
ettiklerinize baka-
cak Allah; ve Onun 
Elçisi (de öyle); 
sonunda, yaratıkla-
rın görüş ve algı 
alanı dışında kalan 
şeyleri de, onların 
duyu ve tasavvur 
yoluyla tanıklık 
edebilecekleri şey-
leri de bütün ger-
çeğiyle bilen Onun 
karşısına çıkarıla-
caksınız; Ve O si-
zin (hayatta) ne 
yapıp ettiğinizi tam 
olarak kavramanızı 
sağlayacak. 

9. 
95 ,, ي ْحِلف ونِ      yemin,,edecekler=س 

    zaman=إِذ ا    siz=ل ك مِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ

    yanlarına,,geldiğiniz=اْنق ل ْبت مِْ

    onların=إِل ْيِهمِْ

وا     vazgeçmeniz,,için=ِلت ْعِرض 

ْمِ  ْنه      kendilerinden=ع 

وا     vazgeçin=ف أ ْعِرض 

ْمِ  ْنه  مِْ    onlardan=ع      çünkü,,onlar=إِنَه 

    murdardır=ِرْجس  ِ

اه مِْ أْو  م      varacakları,,yer=و 

Savaştan dön-
düğünüzde ken-
dilerini azarla-
mayasınız diye 
size Allah adına 
yemin edecek-
lerdir. Onları 
azarlamayınız, 
bir şey olmamış 
gibi davranınız. 
Çünkü onlar so-
yut pisliktirler. İş-
ledikleri kötülük-
lerin karşılığı 
olarak varacak-
ları yer, cehen-
nemdir. 

Yanlarına döndü-
ğünüz zaman ken-
dilerini yüzleme-
meniz için karşı-
nızda Allah'a ye-
min edecekler. On-
ları yüzlemekten 
vazgeçin. Zira 
murdar şey olduk-
larında şüphe yok. 
Son barınacakları 
yer de kazandıkları 
vebalin cezası ol-
mak üzere cehen-
nem. 

Kendilerine 
döndüğünüz 
zaman; onlar-
dan vazgeç-
meniz için Al-
lah´a yemin 
edeceklerdir. 
Öyleyse on-
lardan yüz çe-
virin. Çünkü 
murdardırlar. 
Yaptıklarının 
karşılığı olarak 
varacakları 
yer, cehen-
nemdir. 

(Ey inananlar,) on-
lara döndüğünüz-
de, kendilerini ra-
hat bıraksanız di-
ye, sizi temin et-
mek için Allaha 
yemin edecekler. O 
halde, bırakın peş-
lerini, çünkü tiksinti 
veren kimselerdir 
onlar; ve yapagel-
diklerinden ötürü 
varacakları yer ce-
hennemdir onların. 
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نَمِ  ه      cehennemdir=ج 

اءًِ ز  ا    cezası,,olarak=ج      işlerin=بِم 

ي ْكِسب ونِ ,,ك ان وا =kazandıkları 

9. 
96 ..     size=ل ك مِْ    yemin..ediyorlar=ي ْحِلف ونِ 

ْوا     razı..olmanız..için=ِلت ْرض 

ْمِ  ْنه      kendilerinden=ع 

ْوا..ف إِنِْ ت ْرض  =siz..razı..olsanız..bile    

مِْ     şüphesiz=ف إِنَِ    onlardan=ع ْنه 

ىَِٰ..لِ     Allah=اّلَل ِ ي ْرض  =razı..olmaz    

اْلق ْومِِ..ع نِِ =topluluktan    

 yoldan..çıkan=اْلف اِسِقينِ 

Kendilerinden 
hoşnut olasınız 
diye size yemin 
ederler. Oysa siz 
onlardan hoşnut 
olsanız bile Allah 
yoldan çıkmışlar 
güruhundan ke-
sinlikle hoşnut 
olmaz. 

Evet, kendilerini 
hoş görmeniz için 
karşınızda yemin 
edecekler. Siz on-
ları hoş görseniz 
de Allah öyle fâsık 
bir kavimden hiçbir 
zaman hoşnut ol-
maz. 

Size yemin 
ederler ki; 
kendilerinden 
hoşnud olası-
nız. Siz, on-
lardan hoşnud 
olsanız da 
şüphesiz ki Al-
lah, fasıklar 
güruhundan 
hoşnud olmaz. 

Sizi hoşnut etmek 
için yemin edecek-
lerdir; ama siz on-
lardan hoşnut ol-
sanız (bile) (bilin 
ki), Allah günahkar 
bir topluluktan asla 
hoşnut kalmaya-
caktır. 

9. 
97 ,, ابِ      bedevi,,Araplar=اْْل ْعر 

    küfür=ك ْفًرا    daha,,yaman=أ ش دُِّ

نِف اقًا     ve,,iki,,yüzlülükçe=و 

أ ْجد رِ      ve,,daha,,müsaittirler=و 

وا,,أ لَِ ي ْعل م  =tanımamağa    

د ود ِ ا    sınırlarını=ح      şeylerin=م 

لِ      Allah’ın=اّلَل ِ    indirdiği=أ ْنز 

س وِلِهِ ,,ع ل ىَِٰ ر  =Elçisine    ِ اّلَل     Allah=و 

ِليمِ      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Bedevi Araplar 
kâfirlikte ve mü-
nafıklıkta daha 
aşırı; Allah´ın 
peygamberine 
indirdiği hüküm-
lerin sınırlarını 
bilmemeye daha 
yatkın kimseler-
dir. Allah her şe-
yi bilir ve her 
yaptığı yerinde-
dir. 

Bedeviler küfür 
hususunda, nifak 
hususunda daha 
yaman oldukları 
gibi, Allah'ın kendi 
peygamberine in-
dirdiği ahkâmın 
hududunu bilme-
mekteki liyakatleri 
daha çoktur. Al-
lah'ın ilmine had, 
hikmetine pâyân 
yok. 

Bedeviler; kü-
für ve nifak 
bakımından 
daha yaman 
ve Allah´ın 
peygamberine 
indirdiğinin 
hududunu 
bilmemeye 
daha müsait-
tirler. Ve Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

Bedeviler (arasın-
daki ikiyüzlüler) 
hakkı tanımaktan 
kaçınma tavırların-
da ve ikiyüzlü dav-
ranışlarında (yerle-
şik insanlardan) 
daha ısrarlıdırlar; 
ve Allahın, Elçisine 
indirdiği öğretinin 
sınırlarını görmez-
den gelmek, (baş-
kalarına göre) on-
lardan daha çok 
beklenen bir haldir. 
(Allah böyle diyor-
sa, bu böyledir) 
çünkü Allah her 
hükmünde ince, 
derin bir gerçeğe 
işaret eden mutlak 
ve sınırsız bilgi sa-
hibidir. 

9. 
98 .. ِمنِ  ابِِ..و  اْْل ْعر  =bedevi..Araplardan    

نِْ     sayar=ي تَِخذ ِ    kimi..var..ki=م 

ا ي ْنِفقِ ..م  =verdiğini    ًما ْغر      angarya=م 

ي ت رِ  بَصِ و  =ve..gözetler     ِبِك م=sizin    

ائِر ِ      başınıza..belalar..gelmesini=الدَو 

ل ْيِهمِْ     onların=ع 

ة ِ     kötü=الَسْوِءِ     bela..başına..gelsin=د ائِر 

اّلَل ِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=و 

ِليمِ   bilendir=ع 

Kimi Bedeviler 
Allah´ın emri 
uyarınca yaptık-
ları harcamaları 
cerime, angarya 
sayarlar. Ve ba-
şınıza belaların 
geleceği günü 
gözlerler. Gözle-
dikleri o bela 
kendi başlarına 
gelesiceler! Allah 
herşeyi işitir, 
herşeyi bilir. 

Hem bedevilerin 
içinde öyleleri var 
ki Allah yolunda 
verdiklerini cerime 
saydıktan başka, 
zamanın aleyhini-
ze dönmesini dört 
gözle bekliyorlar 
(... başka sizin için 
kara günler bekli-
yorlar). Zaman on-
ların aleyhine dön-
sün (dönecek / ka-
ra günler kendileri-
nin üzerine uğrasın 
/ uğrayacak). Allah 
onların söyledikle-
rini işitiyor, düşün-
düklerini biliyor.  

Bedevilerden 
öyleleri de 
vardır ki; infak 
edeceğini an-
garya sayar 
ve sizin başı-
nıza belalar 
gelmesini bek-
ler. Belalar 
kendi başları-
na olsun. Va 
Allah; Se-
mi´dir, 
Alim´dir. 

Ve (yine) bedeviler 
arasında (Allah yo-
lunda) harcadığı 
her şeye kayıp gö-
züyle bakan ve (ey 
inananlar,) sizin 
darlık ve sıkıntıya 
düşmenizi bekle-
yenler var; (fakat) 
darlığa, sıkıntıya 
düşecek olan on-
lardır; çünkü Allah 
her şeyin özünü, iç 
yüzünü bilen, olup 
biten her şeyi işi-
tendir. 

9. 
99 ,, ِمنِ  ابِِ,,و  اْْل ْعر  =bedevi,,Araplardan    

نِْ     inanır=ي ْؤِمنِ     kimi,,de,,var,,ki=م 

اْلي ْومِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     ve,,gününe=و 

ي تَِخذ ِ    ahiret=اْْلِخرِِ     vesile,,sayar=و 

ا ي ْنِفقِ ,,م  =verdiğini    

ب اتِ      katında=ِعْند ِ    yakınlaşmaya=ق ر 

    Allah’a=اّلَلِِ

اتِِ ل و  ص      ve,,dualarını,,almaya=و 

    Elçinin=الَرس وِلِ 

ا,,أ لِ  إِنَه  =gerçekten,,o    

    yakınlık,,vesilesidir=ق ْرب ة ِ

ْمِ      kendileri,,için=ل ه 

مِ  ي ْدِخل ه      Allah=اّلَل ِ    onları,,sokacaktır=س 

تِِهِ     içine=فِي ْحم      rahmetinin=ر 

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak,,ki=إِنَِ

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Kimi Bedeviler 
de Allah´a ve 
ahiret gününe 
inanırlar; yaptık-
ları maddi bağış-
ları Allah´ın ya-
kınlığını ve pey-
gamberin duala-
rını kazanma 
aracı, sebebi 
sayarlar. Habe-
riniz olsun ki, 
yaptıkları bu ba-
ğışlar, gerçekten 
onları Allah´a 
yaklaştıran bir 
sebeptir. İlerde 
Allah onları rah-
metinin kapsamı 
içerisine alacak-
tır. Hiç şüphesiz 
Allah affedici ve 
merhametlidir. 

Yine bedevilerin 
içinde öyleleri var 
ki Allah'a ve âhiret 
gününe inanır, hak 
yoluna verdiğini ise 
yanında bulacağı 
takarrüplere, Pey-
gamberden alaca-
ğı dualara vesile 
sayar. Bilmiş ol ki 
bu onlar için kat'iy-
yen Allah'a takar-
rüptür. Allah kendi-
lerini rahmetinin 
harîmine alacak. 
Allah'ın gufranına 
had, rahmetine 
pâyân olmadığında 
şüphe yok. 

Bedevilerden 
öyleleri de 
vardır ki; Al-
lah´a ve ahiret 
gününe inanır, 
infak ettiğini 
Allah katında 
yakınlığa ve 
peygamberin 
duasına nail 
olmaya vesile 
sayar. Bilin ki; 
bunlar kendi-
leri için gerçek 
bir yakınlıktır. 
Allah, onları 
rahmetine gir-
direcektir. 
Muhakkak ki 
Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´ dir. 

Ama bedeviler ara-
sında, Allaha ve 
Ahiret Gününe ina-
nan, (Allah yolun-
da) harcadıklarını, 
kendilerini Allaha 
yaklaştıran ve Elçi-
nin dualarında 
anılmalarını sağla-
yan vesileler olarak 
görenler de var. 
Bakın işte bu, (Al-
lahın onlara) yakın-
lık (göstermesi) için 
gerçek bir vesile 
olacaktır; (çünkü) 
Allah onları rahme-
tiyle kuşatacaktır: 
gerçek şu ki, Allah 
çok acıyıp esirge-
yen gerçek bağış-
layıcıdır! 

9. 
100 .. الَسابِق ونِ      öne..geçenlerden=و 

    ilk..olanlar=اْْل َول ونِ 

اِجِرينِ اْلمِ ..ِمنِ  ه  =Muhacirlerden    

ارِِ اْْل ْنص      ve..Ensardan=و 

الَِذينِ  اتَب ع وه مِْ..و  =ve..ona..tabi..olanlar    

    güzelce=بِإِْحس انِ 

ِضيِ      Allah=اّلَل ِ    razı..olmuştur=ر 

مِْ     onlardan=ع ْنه 

وا ض  ر      onlar..da..razı..olmuşlardır=و 

أ ع دَِ    O’ndan=ع ْنه ِ     hazırlamıştır=و 

مِْ نَاتِ     onlara=ل ه      cennetler=ج 

ا    akan=ت ْجِري     altlarından=ت ْحت ه 

ارِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    kalacakları=خ      içinde=فِيه 

ِلكِ     ebedi=أ ب دًاِ      işte..budur=ذ َٰ

 ..büyük=اْلع ِظيمِ     kurtuluş=اْلف ْوزِ 

Muhacirlerin ve 
Ensar´ın ilk ön-
cüleri ile iyilikte 
onlara tam uyan-
lardan Allah 
hoşnut olduğu 
gibi onlar da Al-
lah´dan hoşnut 
olmuşlardır. Al-
lah onlara altla-
rından nehirler 
akan ve içlerinde 
ebedi olarak ka-
lacakları cennet-
ler hazırlamıştır. 
İşte büyük kurtu-
luş, büyük başa-
rı budur. 

Muhacirîn ile ensa-
rın en ilerisinde bu-
lunanlara, sonra 
bunların izlerini 
ihlâs ile takip 
edenlere gelince, 
Allah kendilerinden 
hoşnut oldu, kendi-
leri O'ndan hoşnut 
oldular. Hem onla-
ra içinde ebediyen 
kalacakları o altın-
dan ırmaklar akan 
cennetleri âmâde 
kıldı. Hani azîm 
olan saadet yok 
mu,bu işte odur. 

Muhacirler-
den, ensardan 
en ileri ve ön-
de gelenlerle, 
ihsan ile onla-
ra uyanlardan 
Allah razı ol-
muştur. Onlar 
da Allah´tan 
hoşnuddurlar. 
Hem onlara al-
tından ırmak-
lar akan cen-
netler hazır-
lamıştır. Ora-
da temelli ka-
lıcıdırlar. İşte 
budur en bü-
yük kurtuluş. 

Zulüm ve kötülü-
ğün egemen oldu-
ğu diyardan göç 
edenler ile Din'e 
sahip çıkan ve ko-
ruyanların ilklerine, 
önde gelenlerine 
ve bir de iyi-
lik/doğruluk (yo-
lun)da onları izle-
yenlere gelince, Al-
lah onlardan hoş-
nuttur; onlar da Al-
lah'tan. Ve O, onlar 
için içlerinde yerle-
şip sonsuza kadar 
yaşayacakları, de-
relerin, ırmakların 
çağıldadığı has-
bahçeler hazırla-
mıştır: İşte en bü-
yük bahtiyarlık bu-
dur! 

9. 
ِمَمنِْ,, 101     ve,,vardır=و 

ْول ك مِْ     çevrenizdeki=ح 

ابِِ,,ِمنِ  اْْل ْعر  =bedevi,,Araplardan    

ن افِق ون ِ  ِمنِْ    münafıklar=م      ve=و 

    halkından=أ ْهلِِ
ِدين ِةِ      Medine=اْلم 

د وا ر      iyice,,alışmış=م 

الن ِف اقِِ,,ع ل ى =iki,,yüzlülüğe    

ْمِ ,,لِ  ه  ت ْعل م  =sen,,onları,,bilmezsin    

ْمِ ن     biz=ن ْحنِ  ه  ْعل م  =onları,,biliriz    

مِْ ب ه  ن ع ذ ِ     onlara,,azabedeceğiz=س 

Gerek çevreniz-
deki bedeviler 
içinde ve gerek-
se Medine halkı 
arasında ikiyüz-
lülükte uzman-
laşmış, kaşar-
lanmış münafık-
lar vardır. Sen 
onları bilmezsin, 
ancak biz biliriz. 
Onları iki kez 
azaba çarptıra-
cağız, sonra da 
büyük azaba uğ-
ratılacaklardır. 

Etrafınızdaki be-
devilerin münafık-
ları var. Medine 
halkı içinden de ni-
fak hususunda me-
leke edinmişleri 
bulunuyor ki siz 
onları bilmezsiniz, 
onları Biz biliriz. 
Kendilerini iki defa 
tazip edeceğiz. 
Sonra büyük bir 
azâba sevkoluna-
caklar. 

Çevrenizdeki 
Bedevilerden 
münafıklar 
vardır. Medine 
halkından da. 
Ki onlar nifak 
üzerinde dire-
tirler. Siz bil-
mezsiniz onla-
rı, Biz biliriz. 
Onlara iki kere 
azab edece-
ğiz. Sonra da 
onlar; daha 
büyük bir aza-
ba döndürüle-
ceklerdir. 

Ne var ki, bedeviler 
arasında ikiyüzlüler 
ve (Peygamber'in) 
şehrinde yaşayan-
lar arasında da iki-
yüzlülüğünü küs-
tahlığa vardıranlar 
var. Sen onları (her 
zaman) tanımıyor-
sun. Ama Biz onla-
rı biliyoruz. Onlara 
(bu dünyada) iki 
kat azap vereceğiz; 
(öte dünyada ise) 
onlar çok (daha) 
zorlu bir azaba terk 
edilecekler. 
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َرت ْينِِ     sonra,,da=ث مَِ    iki,,kere=م 

دُّونِ      onlar,,itileceklerdir=ي ر 

ع ذ ابِ ,,إِل ىَِٰ =azaba 

9. 
102 ..     büyük=ع ِظيمِ 

ونِ  ر  آخ      başka..bir..kısmı..da=و 

ف وا     itiraf..ettiler=اْعت ر 

    günahlarını=بِذ ن وبِِهمِْ

ل ط وا     birbirine..karıştırdılar=خ 

ًَلِ اِلًحا    ameli=ع م      iyi=ص 

رِ  آخ  ي ِئًا    diğer=و      kötüsüyle=س 

    Allah=اّلَل ِ    belki=ع س ى

ي ت وبِ ..أ نِْ =tevbesini..kabul..eder    

ل ْيِهْمِ      Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ    onların=ع 

    bağışlayandır=غ ف ورِ 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Savaşa katılma-
yanların bir bö-
lümü de suçları-
nı itiraf ettiler ve 
iyiliği kötülüğe 
eklediler. Belki 
Allah onların 
tevbesini kabul 
eder. Hiç kuşku-
suz Allah affedi-
cidir, merhamet-
lidir. 

Günahlarını itiraf 
eden başkaları da 
bir güzel işle kötü 
diğer bir işi bir ara-
ya getirdiler. Umu-
lur ki Allah tevbele-
rini kabul buyur-
sun. Allah'ın 
gufranına had, 
rahmetine pâyân 
olmadığında söz 
yok. 

Diğer bir kısı-
mı da günah-
larını itiraf etti-
ler. Onlar iyi 
ameli kötü ile 
karıştırdılar. 
Onlar ki, Allah 
onların tevbe-
lerini kabul 
eder. Muhak-
kak ki Allah; 
Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Bir de, iyi davranış-
larını kötü olanlarla 
karıştırdıktan sonra 
günahlarının far-
kında olan başka-
ları (var): Allah'ın 
onların tevbelerini 
kabul etmesi umu-
labilir. Çünkü Allah, 
hiç şüphesiz, çok 
acıyıp esirgeyen 
gerçek bağışlayıcı-
dır. 

9. 
ذِْ,, 103     al=خ 

اِلِهمِْ,,ِمنِْ أ ْمو  =onların,,mallarından    

د ق ةًِ     bir,,sadaka=ص 

ه مِْ ر      kendilerini,,temizleyeceğin=ت ط ه ِ

يِهمِْ ك ِ ت ز  ا    yücelteceğin=و      onunla=بِه 

ل ِِ ص  ل ْيِهْمِ     ve,,dua,,et=و      onlara=ع 

ت كِ     çünkü=إِنَِ َل      senin,,duan=ص 

ْمِ     huzur,,verir=س ك نِ      onlara=ل ه 

اّلَل ِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=و 

ِليمِ   bilendir=ع 

Mallarının bir bö-
lümünü sadaka 
olarak al ve bu 
yolla onları te-
mizle, günahlar-
dan arındır. On-
lara dua et, çün-
kü senin duan 
onlara gönül hu-
zuru sağlar. Al-
lah her şeyi işitir 
ve bilir. 

Yâ Muhammed! 
Şunların malların-
dan öyle bir zekât 
al ki onunla kendi-
lerini pâk edecek-
sin. Onunla kendi-
lerine safâ-i kalb 
vereceksin. Bir de 
haklarında dua et. 
Senin duan elbette 
onların yüreğine su 
serper. Allah ken-
dilerinin feryadını 
işitiyor, pişmanlık-
larını biliyor. 

Onların malla-
rından sadaka 
al ki, bununla 
onları temizle-
yip arıtmış 
olasın. Ve on-
lara dua et. 
Şüphesiz ki 
senin duan 
onlar için bir 
sükunettir. Al-
lah; Semi´dir, 
Alim´dir. 

Bunun içindir ki, 
(ey Peygamber, 
bundan sonra ar-
tık) onların malla-
rından Allah için 
sundukları şeyleri 
kabul et, ki belki 
bunu yapmakla on-
ların salah bulma-
larına, arınmaları-
na önayak olursun. 
Ve onlar için dua 
et; çünkü senin 
duan onlar için bir 
huzur (vesilesi) 
olacaktır. (Ve bü-
tün bunların da üs-
tünde bil ki,) Allah 
her şeyin, herkesin 
özünü bilen mutlak 
bilgi sahibi olarak 
olup biten her şeyi 
işitmektedir. 

9. 
104 .. وا..أ ل مِْ ي ْعل م  =bilmediler..mi..ki    

    O=ه وِ     Allah’tır=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

    tevbeyi=التَْوب ة ِ    kabul..eden=ي ْقب لِ 

ِعب اِدهِِ..ع نِْ =kullarından    

ذ ِ ي أْخ      ve..alan=و 

    sadakaları=الَصد ق اتِِ

أ نَِ     O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    ve..şüphesiz=و 

    tevbeyi..çok..kabul..eden=التََوابِ 

 çok..esirgeyendir=الَرِحيمِ 

Onlar Allah´ın 
kullarının tevbe-
lerini kabul etti-
ğini ve sadakala-
rı aldığını, zaten 
tevbelerin kabul 
edicisi ve mer-
hamet edici ol-
duğunu bilmiyor-
lar mı? 

Allah'ı bilmemişler 
mi ki kullarının 
tevbelerini kabul 
edecek, zekâtlarını 
alacak yalnız 
O'dur?! Allah'ı bil-
memişler mi ki bü-
tün günahları ba-
ğışlayan, rahmeti-
nin ucu bucağı ol-
mayan ancak 
O'dur? 

Bilmezler mi 
ki; Allah, mu-
hakkak kulla-
rından tevbeyi 
kabul edecek 
ve sadakaları 
alacak olanın 
kendisidir. Ve 
muhakkak ki 
Allah, Tevvab 
ve Rahim´dir. 

Bilmiyorlar mı ki, 
kullarının tevbele-
rini kabul eden Al-
lah'tır; O'nun için 
sunulan şeyleri ka-
bul eden de O. 
(Evet, bilmiyorlar 
mı ki kendisine yü-
rekten yönelen, sı-
ğınan herkesi) 
acıması, esirge-
mesiyle kuşatıp 
tevbeleri kabul 
eden Allah'tır? 

9. 
ق لِِ,, 105     de,,ki=و 

ل وا     yapın,,(yapacağınızı)=اْعم 

ى     Allah=اّلَل ِ    görecek=ف س ي ر 

ل ك مِْ     yaptığınız,,işleri=ع م 

س ول ه ِ ر      ve,,Elçisi,,de=و 

ْؤِمن ون ِ  اْلم      ve,,müminler,,de=و 

دُّونِ  س ت ر      sonra,,döndürüleceksiniz=و 

اِلمِِعِ ,,إِل ىَِٰ =bilene    

    görülmeyeni=اْلغ ْيبِِ

اد ةِِ الَشه      ve,,görüleni=و 

    O,,size,,haber,,verecek=ف ي ن ب ِئ ك مِْ

ا ل ونِ ,,ك ْنت مِْ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Onlara de ki: 
«İstediğiniz gibi 
davranınız, yap-
tığınız işleri hem 
Allah, hem Pey-
gamber, hem de 
mü´minler göre-
ceklerdir. Sonra 
görünür, görün-
mez her şeyi bi-
len Allah´ın hu-
zuruna çıkarıla-
caksınız da, O 
size neler yaptı-
ğınızı haber ve-
recektir. 

Yâ Muhammed, 
şöyle de: "Dilediği-
nizi işleyin, o işle-
diğinizi Allah göre-
ceği gibi Peygam-
beri de görecek, 
mü'minler de göre-
cekler. Sonra gai-
bi, hazırı bilen 
Hakk'ın karşısına 
gönderileceksiniz. 
O size ne işlediği-
nizi bildirecek." 

De ki: İşleyi-
niz, Allah Ra-
sulü ve 
mü´minler iş-
lediklerinizi 
görecektir. Ve 
görüleni de, 
görülmeyeni 
de bilene 
döndürülecek-
siniz. O, size 
neyi işlediğini-
zi bildirecektir. 

Ve (ey Peygamber, 
onlara) de ki: Ya-
pın (yapmak iste-
diğinizi)! Allah ya-
pıp ettiklerinizi gö-
rüyor; O'nun Elçisi 
de (görüyor), ina-
nanlar da: (nasıl 
olsa) sonunda, in-
sanın hem görüş 
ve kavrayış alanı 
dışında kalan ale-
mi, hem de duyula-
rı ve tasavvurlarıy-
la tanıklık edebile-
ceği alemi bütün 
gerçeğiyle bilen Al-
lah'ın huzuruna çı-
karılacaksınız. Ve 
o zaman O, sizin 
yapageldiğiniz şey-
leri (bütün gerçe-
ğiyle) görüp anla-
manızı sağlayacak. 

9. 
106 .. ونِ  ر  آخ      başkaları..da..var..ki=و 

ْرجِ  ْونِ م  =bırakılmışlardır    

    Allah’ın=اّلَلِِ    emrine=ِْل ْمرِِ

مِْ..إَِما ب ه  ي ع ذ ِ =ya..onlara..azabeder    

إَِما ي ت وبِ ..و  =ya..da..affeder    

ل ْيِهْمِ  اّلَل ِ    onları=ع      Allah=و 

ِليمِ      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Savaşa katılma-
yanların bir baş-
ka bölümü daha 
var ki, onların iş-
leri doğrudan 
doğruya Allah´ın 
iradesine kalmış-
tır. O, onları ya 
azaba çarptırır 
ya da tevbelerini 
kabul eder. Allah 
her şeyi bilir ve 
her yaptığı ye-
rindedir. 

Cihada gitmeyen 
diğerleri ise Al-
lah'ın emrine bıra-
kılmışlardır: O ya 
kendilerini azâba 
uğratacak, yahut 
tevbelerini kabul 
edecek. Allah'ın 
ilmi çok, hikmetine 
nihayet yok. 

Diğer bir kısmı 
da Allah´ın 
emrine bıra-
kılmışlardır; ya 
onlara azab 
eder veya 
tevbelerini ka-
bul eder. Al-
lah; Alim´dir, 
Hakim´dir. 

Bir de, (durumları-
nın ne olacağı) Al-
lah'ın yargı ve ira-
desine kalmış olan 
başka bir kısım in-
sanlar (var ki), bun-
ları (Allah) ya 
azaplandıracak ya 
da yine acıması, 
esirgemesiyle yö-
nelecektir onlara. 
Çünkü Allah doğru 
hüküm ve hikmetle 
yargılayan mutlak 
ve sınırsız bilgi sa-
hibidir. 

9. 
107 ,, الَِذينِ  ذ وا,,و  اتَخ  =edinenler,,var    

ْسِجدًا     bir,,mescid=م 

اًرا     zarar,,vermek=ِضر 

ك ْفًرا     ve,,nankörlük,,etmek=و 

ت ْفِريقًا     ve,,ayrılık,,sokmak=و 

ْؤِمنِينِ     arasını=ب ْينِ      müminlerin=اْلم 

ا إِْرص  دًاو  =ve,,gözetlemek,,için    

نِْ بِ ,,ِلم  ار  ح  =savaşmış,,olanı    

س ول ه ِ    Allah=اّلَل ِ ر      ve,,Elçisiyle=و 

,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =önceden    

ل ي ْحِلف نَِ     ve,,yemin,,edecekler=و 

دْن ا,,إِنِْ أ ر  =biz,,istiyoruz    َِإِل=ancak    

 ِ ْسن ىَٰ اّلَل ِ    iyilik=اْلح      oysa,,Allah=و 

د ِ مِْ    şahittir=ي ْشه      onların=إِنَه 

 yalan,,söylediklerine=ل ك اِذب ونِ 

Savaşa katılma-
yanların bir baş-
ka grubu da 
islâma zarar 
vermek, kâfirliği 
pekiştirmek, 
mü´minler ara-
sında ayrılık to-
humu ekmek, 
daha önce Al-
lah´a ve Pey-
gamber´e karşı 
savaşmış birine 
gözetleme yeri 
hazırlamak 
amacı ile bir 
mescid yaptılar. 
Onlar, «iyilikten 
başka bir ama-
cımız yoktu» di-
ye yemin ede-
ceklerdir. Oysa 
Allah şahittir ki, 
onlar yalan söy-
lüyorlar. 

Öyleleri de var ki 
inat için, nifak için 
mü'minlerin arası-
na ayrılık düşür-
mek için, bir de Al-
lah ile ve O'nun 
Peygamberiyle 
harbeden herifin 
yolunu beklemek 
için evvelce bir 
mescit edindiler 
(öyleleri de var ki 
inat için, nifak için 
mü'minlerin arası-
na ayrılık düşür-
mek için, bir de 
evvelce Allah ile ve 
Onun Peygambe-
riyle harbeden he-
rifin yolunu bekle-
mek için bir mescit 
edindiler / Allah ile 
ve Onun Peygam-
beriyle harbeden 
herife müheyya 
bulundurmak için 
bir mescit edindi-
ler). Öyle iken 
"Bizler hayırdan 
başka bir şey di-
lemiş değildik" diye 
kasem ediyorlar. 
Allah şahit ki bun-
lar kat'iyyen yalan-
cılar. 

Zarar vermek, 
küfretmek, 
mü´minlerin 
arasını açmak 
ve daha evvel 
Allah´a, pey-
gamberine 
karşı savaşan 
kişiyi bekle-
mek ve gözet-
lemek üzere 
bir mescid 
edinenler: Biz 
iyilikten başka 
bir şey iste-
medik, diye 
yemin ederler. 
Allah şehadet 
eder ki; onlar 
hiç şüphesiz 
yalancılardır. 

Ve (birtakım) zarar-
lı eylemlerde bu-
lunmak, dinden 
çıkmayı örgütle-
mek, müminler 
arasına ayrılık 
sokmak ve başın-
dan beri Allah ve 
O'nun Elçisi'ne 
karşı savaş tavrı 
içinde bulunanlara 
bir gözetleme yeri 
sağlamak için (ay-
rı) bir mabed kuran 
(münafık)lar (var). 
Bunlar (ey inanan-
lar, size) muhakkak 
ki, şöyle yemin 
edecekler: Biz (bu-
nunla) sadece iyile-
rin iyisini yapmak 
istemiştik! Oysa, 
Allah onların ya-
lancılar olduğuna 
(Bizzat) tanıktır. 

9. 
108 .. ت ق مِْ..لِ  =namaza..durma    ِِفِيه=orada    

Orada asla na-
maza durma. İlk 
gününden itiba-

Yâ Muhammed, 
ebediyen onun 
içinde namaza 

Orada asla 
durma. İlk gü-
nünden takva 

Böyle bir yere asla 
adımını atma! İçine 
adım atacağın en 
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ْسِجد ِ    asla=أ ب دًاِ      mescid=ل م 

سِ      üzere=ع ل ى    kurulan=أ س ِ

ىَِٰ أ َولِِ..ِمنِْ    takva=التَْقو  =ilk    

    günden=ي ْومِ 

قُِّ     elbette..daha..uygundur=أ ح 

ت ق ومِ ..أ نِْ =namaza..durmana    

    onda..vardır=فِيهِِ    içinde=فِيِهِ 

الِ      seven=ي ِحبُّونِ     erkekler=ِرج 

واِ ..أ نِْ ي ت ط َهر  =temizlenmeyi    

اّلَل ِ     sever=ي ِحبُِّ    Allah=و 

ِرينِ  َطه ِ  temizlenenleri=اْلم 

ren Allah korku-
su temeli üzerine 
kurulan mescid, 
içinde namaz 
kılmana daha 
lâyık bir yerdir. 
Orada günahlar-
dan arınmayı öz-
leyen kimseler 
vardır. Allah gü-
nahlardan arı-
nanları sever. 

durma! Ta ilk gü-
nünden temeli tak-
va üzerine atılan 
bir mescit (Ta ilk 
gününden takva 
üzerine kurulan bir 
mescit) elbette 
içinde namaza 
durmaya daha 
lâyıktır. Onun içe-
risinde bütün leke-
lerden pâk olmayı 
seven erler var. Al-
lah ise pâk olmayı 
sevenlerden hoş-
nut olur.  

üzerine ku-
rulmuş olan 
mescid, içinde 
durmana daha 
uygundur. 
Orada temiz-
lenmek iste-
yen adamlar 
vardır. Allah, 
temizlenmek 
isteyenleri se-
ver. 

uygun mescid, da-
ha ilk günden beri 
Allah'tan yana sağ-
lam bir bilinç ve 
duyarlık temeli üs-
tünde yükseltilen 
mescittir. (Öyle bir 
mescid ki) orada 
arınmak isteğiyle 
dolup taşan adam-
lar vardır, (ki zaten) 
Allah (da) kendini 
arındıranları sever. 

9. 
نِْ,, 109     kuran=أ َسسِ     ?kimse,,mi=أ ف م 

    üzerine=ع ل ىَِٰ    yapısını=ب ْني ان ه ِ

ىَِٰ ّلَلِِا,,ِمنِ     korku=ت ْقو  =Allah’tan    

انِ  ِرْضو  ْيرِ     ve,,rıza=و      hayırlıdır=خ 

نِْ    yoksa=أ مِْ     ?kimse,,mi=م 

    yapısını=ب ْني ان ه ِ    kuran=أ َسسِ 

ش ف ا,,ع ل ىَِٰ =kenarına     ِف ر      bir,,yarın=ج 

ارِ     çökecek=ه ارِ      ve,,yuvarlanan=ف اْنه 

ن ارِِ,,فِي    onunla,,birlikte=بِهِِ =ateşine    

نَم ِ  ه  اّلَل ِ    cehennem=ج      Allah=و 

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmez    

 zalimler=الَظاِلِمينِ     topluluğunu=اْلق ْومِ 

Yapısını Allah 
korkusu ve hoş-
nutluğu temeli 
üzerine kuran mı 
hayırlıdır, yoksa 
yapısını kaymak 
üzere olan bir 
yarın üzerine ku-
rup da o yarla 
birlikte cehen-
neme kayan 
kimse mi hayırlı-
dır? Allah zalim-
ler güruhunu 
doğru yola ilet-
mez. 

Acaba dinin teme-
lini Allah'ın takva-
sıyla rızası üzerine 
kuran mı hayırlı, 
yoksa dinin temeli-
ni yer yer açılan bir 
yarın kıyısına kur-
muş da yar kendi-
siyle beraber ce-
hennemin dibine 
yuvarlanan mı ha-
yırlı? Allah zâlim 
bir kavme hidayet 
vermez. 

Binasını Allah 
korkusu ve rı-
zası üzerine 
kuran kimse 
mi daha hayır-
lıdır, yoksa bi-
nasını bir yar 
kenarına ku-
rup da onunla 
birlikte kendi-
sini de cehen-
nem ateşine 
yuvarlanan 
kimse mi? Al-
lah, zalimler 
güruhunu hi-
dayete erdir-
mez. 

O halde, hangisi 
daha iyidir? Yapı-
sını Allah'a karşı 
sağlam bir sorum-
luluk bilinci ve 
O'nun hoşnutlu-
ğu(nu kazanma 
çabası) üzerinde 
yükselten mi; yok-
sa yapısını kaygan 
bir yar kenarına ku-
ran ve sonra da 
onunla beraber yu-
varlanıp cehennem 
ateşini boylayan 
mı? Allah (bile bile) 
kötülük yapan top-
luluğu doğru yola 
yöneltmez: 

9. 
110 .. الِ ..لِ  ي ز  =ileri..gitmez    

مِ      yaptıkları..bina=ب ْني ان ه 

ِريب ةًِ..ب ن ْوا..الَِذي =bir..kuşku..olmaktan    

ق ل وبِِهمِْ..فِي =yüreklerinde    َِإِل=dek    

ت ق َطعِ ..أ نِْ =parçalanıncaya    

ْمِ  اّلَل ِ    kalbleri=ق ل وب ه      Allah=و 

ِليمِ      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Yaptıkları o yapı 
kalpleri parala-
nana kadar, yü-
reklerinde bir 
kuşku kaynağı 
olmaya devam 
edecektir. Allah 
her şeyi bilir ve 
her yaptığı ye-
rindedir. 

O kurmuş oldukları 
binaları kalplerinde 
nifakın ebedî uk-
desi olup kalacak, 
meğer ki kalpleri 
parça parça ayrıl-
sın. Allah'ın ilmine 
had, hikmetine ni-
hayet yok. 

Kalbleri para-
layıncaya ka-
dar kurdukları 
bina kalblerin-
de kuşku kay-
nağı olmaya 
devam ede-
cektir. Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

Böylelerinin kurdu-
ğu mescid, içlerini 
paralayıp onları tü-
ketinceye kadar 
kalplerinde bir 
şüphe ve huzur-
suzluk kaynağı ol-
maktan öteye git-
meyecektir. (Hatır-
layın ki, bunu böy-
lece açıklayan) Al-
lah her hükmüyle 
ince, derin bir ger-
çeğe işaret eden 
mutlak ve sınırsız 
bilgi sahibidir. 

9. 
    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,, 111

ىَِٰ     satın,,almıştır=اْشت ر 

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminlerden    

مِْأ ْنف س هِ  =canlarını    

مِْ ال ه  أ ْمو      ve,,mallarını=و 

مِ ,,بِأ نَِ ل ه  =kendilerinin,,olmak,,üzere    

نَة ِ      savaşırlar=ي ق اتِل ونِ     cennet=اْلج 

س بِيلِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

    öldürürler=ف ي ْقت ل ونِ 

ي ْقت ل ون ِ      ve,,öldürülürler=و 

ْعدًا ل ْيهِِ    bir,,sözdür=و      üstlendiği=ع 

قًّا اةِِ,,فِي    gerçek=ح  التَْور  =Tevrat’ta    

ْنِجيلِِ اْْلِ     ve,,İncil’de=و 

اْلق ْرآِنِ  نِْ    ve,,Kur’an’da=و  م      kim=و 

    daha,,çok,,durabilir=أ ْوف ىَِٰ

اّلَلِِ ,,ِمنِ     sözünde=بِع ْهِدهِِ =Allah’tan    

واف اْست ْبشِِ ر  =o,,halde,,sevinin    

    alışverişinizden=بِب ْيِعك مِ 

ب اي ْعت مِْ,,الَِذي =yaptığınız     ِبِِه=O’nunla    

ِلكِ  ذ َٰ     bu=ه وِ     gerçekten=و 

 büyük=اْلع ِظيمِ     başarıdır=اْلف ْوزِ 

Allah 
mü´minlerin mal-
larını ve canları-
nı karşılığında 
kendilerine cen-
neti vermek üze-
re satın aldı. On-
lar Allah yolunda 
savaşırlar, bu 
yolda kimi za-
man öldürürler 
ve kimi zaman 
da öldürülürler. 
Bu Allah´ın üze-
rine borç aldığı 
ve hem Tev-
rat´ta, hem İn-
cil´de, hem de 
Kur´an´da yer 
verdiği bir söz-
dür. Allah´dan 
daha çok sö-
zünde duran kim 
olabilir ki? O 
halde yaptığınız 
bu alışverişe se-
vininiz. İşte bü-
yük kurtuluş, bü-
yük başarı bu-
dur. 

Allah kendilerine 
cenneti vererek 
mü'minlerden can-
larını, mallarını sa-
tın aldı. Bunlar Al-
lah yolunda cihada 
giderler. Öldürür-
ler, öldürülürler. 
Kendi tarafından 
ettiği bu va'd hak-
tır, hem Tevrat ile 
İncil'de, hem 
Kur'an'da müey-
yeddir. Artık Al-
lah'dan ziyade kim 
ahdini yerine geti-
rebilir? Öyle ise 
akdettiğiniz şu 
mübayaadan dola-
yı sizlere müjde ol-
sun. Hani azîm 
olan saadet yok 
mu? Bu işte odur. 

Muhakkak ki 
Allah, 
mü´minlerin 
mallarını ve 
canlarını, kar-
şılığı cennet 
olmak üzere 
satın almıştır. 
Onlar, Allah 
yolunda sava-
şırlar; öldürür-
ler ve öldürü-
lürler. Tev-
rat´da, İncil´de 
ve Kur´an´da 
kendi üzerine 
hak bir vaad-
dir. Kim Al-
lah´tan daha 
çok ahdini ye-
rine getirebi-
lir? Öyleyse 
yaptığınız alış-
verişe sevinin. 
En büyük kur-
tuluş işte bu-
dur. 

Bilesiniz ki, Allah 
yolunda savaşan, 
öldüren ve öldürü-
len müminlerden 
Allah canlarını mal-
larını satın almıştır; 
hem de karşılığın-
da onlara cenneti 
vaad ederek: Bu 
O'nun, yerine geti-
rilmesini Tevrat'ta, 
İncil'de ve 
Kur'an'da bizzat 
güvence altına al-
dığı gerçek bir va-
attir. Kimdir verdiği 
sözü Allah'tan iyi 
tutan? Sevinin öy-
leyse, O'nunla böy-
le bir alış veriş yap-
tığınız için; çünkü 
budur en büyük 
bahtiyarlık! 

9. 
112 .. نِ التَائِب و =tevbe..edenler    

    ibadet..edenler=اْلع ابِد ونِ 

اِمد ونِ      hamdedenler=اْلح 

ونِ      seyahat..edenler=الَسائِح 

    rükû..edenler=الَراِكع ونِ 

    secde..edenler=الَساِجد ونِ 

ونِ      emredip=اْْلِمر 

وفِِ ْعر      iyiliği=بِاْلم 

النَاه ونِ      men..edenler=و 

ْنك رِِ..ع نِِ اْلم  =kötülükten    

افِظ ونِ  اْلح      ve..koruyanlar=و 

د ودِِ     Allah’ın=اّلَلِِ     sınırlarını=ِلح 

رِِ ب ش ِ ْؤِمنِينِ     müjdele=و   müminleri=اْلم 

Allah ile bu alış-
verişi yapanlar, 
tevbe edenler, 
sırf Allah´a kul-
luk edenler, 
hamd edenler, 
Allah yolunda 
geziye çıkanlar, 
rükua varanlar, 
secde edenler, 
iyiyi emrederek 
kötülükten sa-
kındıranlar, Al-
lah´ın koyduğu 
sınırları gözeten-
lerdir. Mü´minleri 
müjdele! 

Bunlar günahların-
dan dönen, Allah'a 
ihlas ile kul olan, 
hamdeden, oruç 
tutan, rükûa varan, 
secdeye kapanan, 
iyiliği emreden, kö-
tülükten nehiyde 
bulunan, ahkâm-ı 
ilâhiyyenin hudu-
dunu koruyan kim-
selerdir. Yâ Mu-
hammed, mü'min-
leri müjdele! 

Tevbe eden-
ler, ibadet 
edenler, hamd 
edenler, se-
yahat edenler, 
rüku´ edenler, 
secde eden-
ler, ma´rufu 
emredenler, 
münkeri neh-
yedenler, Al-
lah´ın hudu-
dunu koruyan-
lardır. 
Mü´minleri 
müjdele. 

(Bu, ne zaman bir 
günah işleseler, 
hemen) tevbe ve 
pişmanlık içinde 
Rablerine yönelen 
kimselerin (bahti-
yarlığıdır); O'na 
(yürekten) kulluk 
edenlerin; O'nu 
(coşkuyla) övenle-
rin; ve (O'nun hoş-
nutluğunu) arama-
ya durmaksızın 
devam edenlerin; 
ve (O'nun önünde) 
eğilen, O'nun 
önünde hürmet ve 
tazimle yere kapa-
nanların; doğru ve 
güzel olanın yapıl-
masını önerip, eğri 
ve kötü olanın ya-
pılmasına engel 
olanların; ve Al-
lah'ın koyduğu sı-
nırları gözetenlerin 
(bahtiyarlığı). Öy-
leyse, (ey Pey-
gamber, Allah'ın bu 
vaadiyle) müjdele, 
bütün o müminleri. 

9. 
113 ,, ا ك انِ ,,م  =yoktur    

ِِ     peygamber,,için=ِللنَبِي 

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =ve,,inananlar,,için    

وا,,أ نِْ ي ْست ْغِفر  =mağfiret,,dilemek    

ْشرِِ ِكينِ ِلْلم  =ortak,,koşanlara    

ل وِْ     olsalar=ك ان وا    şayet=و 

ق ْرب ىَِٰ,,أ وِلي =akraba,,bile    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    

Akraba bile olsa-
lar, cehennemlik 
oldukları belli ol-
duktan sonra pu-
ta tapanlar için 
Allah´dan af di-
lemek, ne pey-
gambere ve ne 
de mü´minlere 
yakışmaz. 

Cehennemlik ol-
dukları kendilerin-
ce belli olduktan 
sonra isterse hı-
sımlıkları bulun-
sun, ne Peygam-
bere, ne de iman 
edenlere müşrikle-
rin hesabına Al-
lah'tan mağfiret di-
lemek doğru ola-
maz. 

Cehennem 
ashabı olduk-
ları muhakkak 
meydana çık-
tıktan sonra, 
akraba bile ol-
salar, müşrik-
ler için mağfi-
ret dilemek 
peygambere 
ve mü´minlere 
yaraşmaz. 

(Günah içinde 
ölen) kimselerin 
cehennemlik oldu-
ğu kendilerine 
açıklandıktan son-
ra, yakın akraba 
olsalar bile, Al-
lah'tan başkasına 
tanrılık yakıştıran 
kimselerin bağış-
lanmasını dilemek 
artık ne Peygam-
ber'e yaraşır, ne de 
imana erişenlere. 
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ا ت ب يَنِ ,,م  =belli,,olduktan    ِْم     onların=ل ه 

مِْ     muhakkak=أ نَه 

ابِ      halkı,,oldukları=أ ْصح 

ِحيمِِ  cehennem=اْلج 

9. 
114 .. ا م  ك انِ ..و  =değildir    

    mağfiret..dilemesi=اْستِْغف ارِ 

اِهيمِ      babası..için=ِْل بِيهِِ    İbrahim’in=إِْبر 

    başka..bir..şey=إِلَِ

ْوِعد ة ِ..ع نِْ م  =bir..sözden    

ع د ه ا     fakat=ف ل َما    ona=إِيَاه ِ    verdiği=و 

    kendisine=ل ه ِ    belli..olunca=ت ب يَنِ 

    düşmanı..olduğu=ع د وِ     onun=أ نَه ِ

ِِ     uzak..durdu=ت ب َرأ ِ    Allah=ّلِلَ

    gerçekten=إِنَِ    ondan=ِمْنه ِ 

اِهيمِ      çok..içli=ْل  َواه ِ    İbrahim=إِْبر 

ِليمِ   yumuşak..huylu..idi=ح 

İbrahim´in baba-
sı için af dileme-
si, ona bu yolda 
söz verdiği için-
di. Fakat baba-
sının bir Allah 
düşmanı oldu-
ğunu kesinlikle 
anlayınca, onun-
la ilişkisini kesti. 
İbrahim gerçek-
ten çok duygulu 
ve yumuşak 
kalpli idi. 

İbrahim'in kendi 
babası hakkındaki 
istiğfarı ise ancak 
vaktiyle ona ettiği 
bir va'd üzerine idi. 
Allah'ın hasmı ol-
duğu kendisine 
aşikâr olduğu gibi 
ondan uzaklaştı. 
Şüphe yok ki İbra-
him çok rikkatli, 
çok halîm idi. 

İbrahim´in ba-
bası için mağ-
firet dilemesi; 
sadece ona 
verdiği bir va-
adden dolayı 
idi. Ama onun 
Allah´ın düş-
manı olduğu 
kendisine belli 
olunca; ondan 
uzaklaştı. Mu-
hakkak ki İb-
rahim, çok içli 
ve halim idi. 

İbrahim'in (buna 
benzer bir durum-
da) babasının ba-
ğışlanması için 
yaptığı duaya ge-
lince, bu sadece 
o'nun berikine (da-
ha sağlığında) 
vermiş bulunduğu 
bir söze dayanı-
yordu. Ama o'na 
berikinin Allah'ın 
düşmanı olduğu 
açıklandığı zaman 
(İbrahim) ondan 
hemen kopup 
uzaklaştı. Zaten İb-
rahim çok ince ruh-
lu, yumuşak huylu 
biriydi. 

9. 
115 ,, ا م  ك انِ ,,و  =değildir    ِ اّلَل=Allah    

    onları,,saptıracak=ِلي ِضلَِ

    sonra=ب ْعد ِ    bir,,kavmi=ق ْوًما

ه د اه مِْ,,إِذِْ =doğru,,yola,,ilettikten    

تَِ ي ب ي ِنِ ,,ىَِٰح  =açıklamadıkça    

مِْ     kendilerine=ل ه 

ا ي تَق ون ِ ,,م  =sakınacakları,,şeyleri    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ =herşeyi     ِِليم  bilendir=ع 

Allah bir toplumu 
doğru yola ilettik-
ten sonra, neler-
den sakınacak-
larını açıkça be-
lirtmedikçe ken-
dilerini sapıklığa 
düşürmez. Hiç 
kuşkusuz Allah 
her şeyi bilir. 

Allah bir kavmi hi-
dayete çıkardıktan 
sonra nelerden sa-
kınacaklarını ken-
dilerine açık bir su-
rette bildirmedikçe 
kat'iyyen dalâle 
düşürmez. Allah'ın 
ilmi her şeyi muhit 
olduğunda söz 
yok. 

Allah bir kavmi 
hidayete er-
dirdikten son-
ra; sakınacak-
ları şeyleri on-
lara açıklama-
dıkça dalalete 
düşürmez. 
Muhakkak ki 
Allah; her şeyi 
bilendir. 

Ve Allah bir toplu-
luğu -onlara doğru 
yolu gösterdikten 
sonra (bile)- sakı-
nıp gözetecekleri 
şeyler konusunda 
kendilerini (bütü-
nüyle) aydınlatma-
dan asla sapıklıkla 
suçlamaz. Gerçek 
şu ki, Allah her şeyi 
aslıyla ve bütünüy-
le bilir. 

9. 
    Allah’ındır=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ.. 116

ْلكِ     O’nundur=ل ه ِ     mülkü=م 

اتِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ     ve..yerin=و 

    yaşatandır=ي ْحيِي

ي ِميت ِ  ا    ve..öldürendir=و  م      yoktur=و 

د ونِِ..ِمنِْ    sizin=ل ك مِْ =başka    

ِلي  ِ..ِمنِْ    Allah’tan=اّلَلِِ و  =bir..dost    

لِ  ن ِصيرِ ..و  =ve..yardımcınız 

Göklerin ve yerin 
egemenliği Al-
lah´ın tekelinde-
dir. Can veren 
de öldüren de 
O´dur. Sizin Al-
lah´dan başka 
bir dostunuz, 
dayanağınız ve 
yardım edeniniz 
yoktur. 

Allah'ı öyle bilin ki; 
göklerin mülkü 
O'nun, yerlerin 
mülkü O'nun. O di-
riltir, O öldürür. Al-
lah'tan başka ne 
sizi koruyacak, ne 
imdadınıza yetişe-
cek mevcut değil. 

Göklerin ve 
yerin mülkü 
Allah´ındır. 
Öldürür ve di-
riltir. Sizin için 
Allah´tan baş-
ka bir dost ve 
yardımcı da 
yoktur. 

Şüphe yok ki, gök-
lerin ve yerin ege-
menliği yalnızca Al-
lah'ındır: hayatı 
bahşeden de, ölü-
mü takdir eden de 
(yalnız) O'dur; ve 
Allah'tan başka sizi 
koruyabilecek, size 
yardım edebilecek 
kimse yoktur. 

9. 
    Allah=اّلَل ِ    affetti=ت ابِ     andolsun=ل ق دِْ,, 117

ِِ,,ع ل ى النَبِي  =Peygamberi    

اِجِرينِ  ه  اْلم      ve,,Muhacirleri=و 

ارِِ اْْل ْنص      ve,,Ensarı=و 

اتَب ع وه ِ,,الَِذينِ  =ona,,uyan    

س اع ةِِ,,يفِِ =saatinde    ِِة     güçlük=اْلع ْسر 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =O,,zaman    ا     iken=م 

    neredeyse=ك اد ِ

    kaymağa,,yüz,,tutmuş=ي ِزيغِ 

    bir,,kısmının=ف ِريقِ     kalbleri=ق ل وبِ 

مِْ     yine,,de=ث مَِ    içlerinden=ِمْنه 

    tevbesini,,kabul,,etti=ت ابِ 

ْيِهْمِ ع ل ِ =onların    ِ إِنَه=çünkü,,O    

ء وفِ     onlara,,karşı=بِِهمِْ     çok,,şefkatli=ر 

ِحيمِ   çok,,merhametlidir=ر 

Allah, Peygam-
ber´in ve o zor 
anda onun pe-
şinden giden 
muhacirler ile 
Ensar´ın tevbe-
lerini kabul etti. 
O sırada onlar-
dan bir grubun 
kalpleri kayma-
nın eşiğine gel-
mişti. Arkasın-
dan O, onların 
tevbelerini kabul 
etti. Çünkü O, 
onlara karşı son 
derece şefkatli 
ve merhametli-
dir. 

Allah Peygamberi-
nin tevbesinden 
başka o muhâcirîn 
ile ensarın tevbele-
rini kabul buyurdu 
ki, öyle bir güçlük 
zamanında, hatta 
içlerinde bir takı-
mının kalpleri is-
yana meyletmek 
üzere iken yine 
onun izince gittiler. 
Evet, bunun üzeri-
ne tevbeleri kabul 
buyurdu. Onlara 
karşı re'fetine had, 
merhametine 
pâyân olmadığında 
şüphe yok. 

Andolsun ki 
Allah, Pey-
gamberin ve 
güçlük anında 
ona uyan mu-
hacir ve ensa-
rın tevbelerini 
kabul etti. İçle-
rinden bır 
kısmının kalb-
leri kaymak 
üzere iken yi-
ne de onların 
tevbesini ka-
bul buyurdu. 
Çünkü O, 
kendilerine 
Rauf ve Ra-
him´dir. 

Gerçek şu ki, Allah 
acıması, esirge-
mesiyle Peygam-
ber'e ve sıkıntılı bir 
zamanda -hem de 
içlerinden bir kıs-
mının kalpleri ne-
redeyse kaymak 
üzereyken- ona 
bağlı kalıp zulmün 
ve kötülüğün ege-
men olduğu diyar-
dan göç edenlere 
ve Din'e sahip çı-
kıp ona kol kanat 
gerenlere teveccüh 
etti. Sonra, bir kere 
daha: acıması, 
esirgemesiyle (Al-
lah) onlara tevec-
cüh etti. Çünkü O, 
gerçekten onlara 
karşı çok merha-
metli ve çok şefkat-
lidir. 

9. 
118 .. ع ل ى ث ةِِ..و  الثََل  =ve..üç..kişinin..de    

ل ِف وا..الَِذينِ  خ  =geri..bırakılan    

تَىَِٰ اق تِْ..إِذ ا    hatta=ح  ض  =dar..gelmişti    

ل ْيِهمِ      dünya=اْْل ْرضِ     başlarına=ع 

ا ب تِْ..بِم  ح  ر  =genişliğine..rağmen    

اق تِْ ض      ve..sıkıldıkça..sıkılmış=و 

ل ْيِهمِْ مِْ    onların=ع      canları=أ ْنف س ه 

ظ نُّوا     ve..anlamışlardı=و 

لِ ..أ نِْ =olmadığını    ِ أ ْلج      çare=م 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    َِإِل=başka    

    sonra=ث مَِ    yine..kendisinden=إِل ْيهِِ

    tevbesini..kabul..buyurdu=ت ابِ 

ل ْيِهمِْ     tevbe..etsinler=ِلي ت وب واِ     onların=ع 

    O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

    tevbeyi..çok..kabul..eden=التََوابِ 

 çok..esirgeyendir=الَرِحيمِ 

Allah, hükümleri 
ertelenen o üç 
kişinin de tevbe-
lerini kabul etti. 
Sonunda yeryü-
zü bütün genişli-
ğine rağmen on-
lara dar geldi, 
can sıkıntısın-
dan patlayacak 
gibi oldular, Al-
lah´dan kaçma-
nın yine O´na 
sığınmaktan 
başka bir çıkar 
yolu olmadığını 
anladılar. Bunun 
üzerine Allah on-
ların tevbelerini 
kabul etti ki, tev-
be etsinler. Hiç 
kuşkusuz Allah, 
tevbelerin kabul 
edicisidir, mer-
hametlidir. 

Arkaya bırakılan o 
üç kişinin tevbele-
rini de kabul bu-
yurdu ki, yeryüzü o 
genişliği ile bera-
ber artık kendileri-
ne dar gelmişti. Ar-
tık yürekleri bu-
nalmıştı. Artık Al-
lah'ın gazabına 
karşı Allah'ın rah-
metinden başka 
sığınacak yer ol-
madığını anlamış-
lardı. Bunun üzeri-
ne tevbelerinde 
sebat etmeleri için 
tevbelerini tekrar 
kabul buyurdu 
(Bunun üzerine 
kabul buyuracağı 
tevbede bulunma-
ları için kendilerine  
tevfîk verdi). Allah'ı 
şöyle bilin ki; suç-
ları bağışlayan, 
rahmetinin ucu bu-
cağı olmayan an-
cak O'dur. 

Geri bırakılan 
üç kişiye de 
yeryüzü bütün 
genişliğine 
rağmen dar 
gelmiş ve ne-
fisleri kendile-
rini sıkıştırmış-
tı da, Allah´tan 
başka sığına-
cak hiç bir şey 
olmadığını an-
lamışlardı. 
Sonra onları 
da eski halle-
rine dönsünler 
diye tevbeye 
muvaffak kıldı. 
Muhakkak ki 
Allah; Tevvab, 
Rahim olandır. 

Ve (yine acıyıp 
esirgeyerek, ina-
nanların içinden) 
bozguncu telkinlere 
kapılan o üç (grup 
insana) da tevec-
cüh etti; o kadar ki, 
bütün genişliğine 
rağmen yeryüzü 
onlara (çok) dar 
gelmeye başladı ve 
içleri daraldı da Al-
lah'tan başka sığı-
nacak kimse olma-
dığını anladılar; ve 
bunun üzerine O 
da yine merhamet-
le onlara yöneldi, ki 
pişmanlık duyup 
tevbe etsinler: çün-
kü, (kendisine yü-
rekten yönelen, sı-
ğınan herkesi) 
acıması, esirge-
mesiyle kuşatıp 
tevbeleri kabul 
eden yalnızca Al-
lah'tır. 

9. 
119 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا

ك ون وا عِ     ve,,olun=و      beraber=م 

 doğrularla=الَصاِدقِينِ 

Ey mü´minler Al-
lah´dan korku-
nuz ve dosdoğ-
rularla, gerçek-
ten hiç ayrılma-
mış olanlarla be-
raber olunuz. 

Ey iman edenler, 
Allah'tan korkun! 
Sözü özü doğrular-
la beraber olun. 

Ey iman eden-
ler; Allah´tan 
korkun ve sa-
dıklarla bera-
ber olun. 

Siz ey imana eri-
şenler! Allah'a kar-
şı sorumluluk bilin-
cinden uzaklaşma-
yın ve hep doğru 
sözlü kimselerden 
olun! 

9. 
120 .. ا ك انِ ..م  =onlara..yakışmaz    

ِدين ةِِ    halkının=ِْل ْهلِِ     Medine=اْلم 

نِْ م  مِْ..و  ْول ه  ح  =ve..onların..çevresinden    

ابِِاْْل ِ..ِمنِ  ْعر  =bedevi..Arapların    

لَف وا..أ نِْ ي ت خ  =geri..kalmaları    

Gerek Medineli-
ler´e ve gerekse 
çevrelerinde ya-
şayan Bedevi-
ler´e savaşta 
peygamberden 
geri kalmak ve 
kendi canlarının 
kaygısını onun 
canının kaygısı-
nın önüne ge-

Allah'ın Peygam-
beri cihada gider-
ken ne Medinelile-
rin, ne de çevrele-
rindeki bedevilerin 
gitmeyip kalmaları 
(...ne de çevrele-
rindeki bedevilerin 
Allah'ın Peygam-
berine karşı gel-
meleri) sonra onun 

Gerek Medi-
ne´liler için, 
gerekse onla-
rın çevresinde 
bulunan Be-
deviler için; Al-
lah´ın pey-
gamberinden 
geri kalmak, 
kendilerini ona 
tercih etmek 

(Peygamber) şeh-
rinin halkına da, 
onların çevresinde 
(yaşayan) bedevi-
lere de (seferde) 
Allah'ın Elçisi'ne 
katılmaktan kaçın-
mak ve kendi can-
larını o'nunkinden 
fazla gözetmek ya-
raşmaz. Çünkü, 
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س ولِِ..ع نِْ ر  =Elçisinden    ِِاّلَل=Allah’ın    

لِ  ي ْرغ ب وا..و  =ve..kaygısına..düşmeleri    

    kendi..canlarının=بِأ ْنف ِسِهمِْ

ن ْفِسِهِ ..ع نِْ =onun..canından..önce    

ِلكِ      çünkü=بِأ نَه مِْ    böyledir=ذ َٰ

مِْ..لِ  ي ِصيب ه  =onların..çekmeleri    

أ ِ     bir..susuzluk=ظ م 

لِ  بِ ..و  ن ص  =bir..yorgunluk    

لِ  ة ِ..و  ص  ْخم  م  =bir..açlık    

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

لِ  ي ط ئ ونِ ..و  =ayak..basmaları    

ْوِطئًا يظِ ي غِِ    bir..yere=م  =öfkelendirecek    

    kâfirleri=اْلك فَارِ 

لِ  ي ن ال ونِ ..و  =ve..sağlamaları    

ِ ..ِمنِْ ع د و  =düşman..karşısında    

    mutlaka=إِلَِ    bir..başarı=ن ْيًَلِ

مِْ    yazılır=ك تِبِ      kendileri..için=ل ه 

لِ     onunla=بِهِِ     bir..amel=ع م 

اِلح ِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    salih=ص 

ي ِضيعِ ..لِ  =zayi..etmez     ِأ ْجر=ecirlerini    

ْحِسنِينِ   iyilik..edenlerin=اْلم 

çirmek yakış-
maz. Çünkü Al-
lah yolunda çe-
kecekleri her su-
suzluk, katlana-
cakları her yor-
gunluk, karşıla-
şacakları her aç-
lık, kâfirleri öfke-
lendirecek her 
bir karış toprağa 
ayak basmaları; 
düşmanın zara-
rına kazanacak-
ları her tür başa-
rı karşılığında 
mutlaka hesap-
larına iyi amel 
yazılır. Hiç şüp-
hesiz Allah, iyi 
işler yapanları 
ödülsüz bırak-
maz. 

kendini sakınma-
dığı tehlikelerden 
kendilerini sakın-
maları olamaz. 
Bunun da sebebi; 
Allah yolunda onla-
rın başına ne bir 
susuzluk, ne bir 
yorgunluk, ne bir 
açlık gelir. Onlar 
da ne kâfirleri gay-
za getirecek bir 
toprak çiğnerler, 
ne hasma karşı bir 
muvaffakiyet ka-
zanırlar ki onu 
yapmakla salih bir 
işte bulundukları 
kendilerinin hesa-
bına yazılmasın. 
Muhlis kullarının 
ecrini Allah hiçbir 
zaman zayi etmez.  

yaraşmaz. 
Çünkü Allah 
yolunda su-
suzluk, yor-
gunluk, açlık, 
kafirleri kızdı-
racak bir yere 
ayak basmak 
ve düşmana 
karşı başarı 
kazanmak 
karşılığında; 
onlara mutla-
ka bir salih 
amel yazılır. 
Muhakkak ki 
Allah, ihsan 
edenlerin mü-
kafatını zayi 
etmez. 

onlar Allah yolunda 
ne zaman susuz-
luk, yorgunluk ya 
da açlık çekseler; 
ne zaman hakkı in-
kar edenleri şaşır-
tan bir adım atsa-
lar; ve ne zaman 
başlarına gelmesi 
mukadder olan şe-
ye düşman eliyle 
uğratılsalar (sonuç 
ne olursa olsun) bu 
onların lehine mut-
laka kaydedilmek-
tedir. Çünkü Allah, 
iyilik yapanların 
emeklerini asla bo-
şa çıkarmaz! 

9. 
121 ,, لِ  ي ْنِفق ونِ ,,و  =harcamaları    

ةًِ    bir,,masraf=ن ف ق ةًِ ِغير      küçük=ص 

لِ  ةًِ,,و  ك بِير  =büyük    

لِ  ي ْقط ع ونِ ,,و  =bir,,geçmeleri    

اِديًا     mutlaka=إِلَِ    vadiyi=و 

مِْ    yazılır=ك تِبِ      onların,,lehine=ل ه 

مِ      onları,,mükâfatlandırması,,için=ِلي ْجِزي ه 

    en,,güzeliyle=أ ْحس نِ     Allah’ın=اّلَل ِ

ا ل ونِ ,,ك ان وا,,م  ي ْعم  =yaptıklarının 

Yaptıkları küçük 
büyük bütün 
maddi harcama-
lar ve aştıkları 
her vadi, mutla-
ka hesaplarına 
yazılır ki, Allah 
işledikleri iyilikle-
ri en güzel karşı-
lıklarla ödüllen-
dirsin. 

Sonra az olmuş, 
çok olmuş ne bir 
vergide bulunurlar, 
ne bir vadi geçerler 
ki işledikleri en gü-
zel işin mükâfatını 
Allah kendilerine 
vermek üzere bu 
da onların hesabı-
na yazılmasın. 

Onlar, küçük 
veya büyük 
nafaka olarak 
ne infak eder-
lerse, ne ka-
dar yol gider-
ler ve bir vadi 
geçerlerse; 
mutlaka onla-
rın lehine ya-
zılır ki Allah 
yaptıklarının 
en güzeli ile 
mükafatlan-
dırsın. 

Ve yine onlar, az 
ya da çok, (Allah 
için) ne zaman bir 
harcamada bulun-
salar, yeryüzünde 
(Allah için) ne za-
man bir yol katet-
seler, bu onların 
lehine kaydedil-
mektedir; Allah 
yaptıkları her şey 
için onları en güzel 
bir biçimde ödül-
lendirecektir. 

9. 
122 .. ا م  ك انِ ..و  =değillerdi    

ْؤِمن ونِ      inananların=اْلم 

وا     sefere..çıkacak=ِلي ْنِفر 

    hepsi..toptan=ك افَةًِ 

    ?gerekmez..mi=ف ل ْولِ 

ك ل ِِ..ِمنِْ    geri..kalmaları=ن ف رِ  =her    

مِْ    kabileden=فِْرق ةِ      içlerinden=ِمْنه 

    bir..cemaatin=ط ائِف ة ِ

    iyice..öğrenmek..için=ِلي ت ف قَه وا

ينِِ..فِي الد ِ =dini    

وا ِلي ْنِذر      ve..uyarmaları..için=و 

مِْ ه      kavimlerine=ق ْوم 

ع وا..إِذ ا ج  ر  =dönüp..geldiklerinde    

مِْ    onlara=إِل ْيِهمِْ     belki=ل ع لَه 

ونِ   sakınırlar..diye=ي ْحذ ر 

Mü´minlerin top-
yekün sefere 
çıkmaları ge-
rekmez. Bunun 
yerine her kabi-
leden bir grup, 
dinin özünü öğ-
renmek ve kötü-
lüklerden kaçı-
nırlar umudu ile 
soydaşlarını 
uyarmak için se-
fere çıkmalıdır. 

Mü’minlerin hepsi 
birden böyle ciha-
da kalkacak değil-
diler. Fırkaların 
herbirinden birer 
tâife ayrılıp gitmeli 
idi ki kalanlar din 
ilminde rüsûh 
edinsinler ve ce-
maatleri dönüp 
yanlarına gelince 
menâhîden çekin-
meleri için kendile-
rini âkıbetten ha-
berdar etsinler 
(Mü’minlerin hepsi 
birden böyle tahsil 
için yurtlarını bıra-
kacak değildiler. 
Din ilminde rüsûh 
edininceye kadar 
uğraşmak ve yan-
larına döndükleri 
zaman kavimlerine 
menâhîden çekin-
sinler diye âkıbeti 
bildirmek için fırka-
larının her birinden 
birer tâife çıkmalı 
idi). 

Mü´minlerin 
hepsi de se-
ferber olacak 
değildirler. Her 
topluluktan bir 
taifenin dinini 
iyi öğrenmek 
ve kendisine 
döndüklerinde 
kavmini uyar-
mak üzere ge-
ri kalmaları 
gerekmez mi? 
Olur ki kaçınır-
lar. 9 

Bütün bunlarla bir-
likte, (savaş zama-
nı) müminlerin 
hepsinin toptan yo-
la çıkması doğru 
olmaz; onların ara-
sında her gruptan 
bazılarının sefer-
den geri kalmaları, 
(bunun yerine) Din 
hakkında derin ve 
sağlam bir bilgi el-
de etmek yolunda 
çaba göstermeleri 
ve (böylece) sefer-
den dönen kardeş-
lerini aydınlatmaya 
çalışmaları daha 
yerinde olacaktır; 
böylece belki, onlar 
(da) kötülüğe karşı 
kendilerini (daha 
iyi) korumuş ola-
caklardır. 

9. 
123 ,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

    savaşın=ق اتِل وا

ي ل ون ك مِْ,,الَِذينِ  =yakınınızda,,bulunan    

اْلك فَارِِ,,ِمنِ  =kâfirlerle    

ْلي ِجد وا     sizde=فِيك مِْ    bulsunlar=و 

وا    bir,,katılık=ِغْلظ ةًِ  اْعل م      bilin,,ki=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ

عِ  تَِقينِ     beraberdir=م   korunanlarla=اْلم 

Ey mü´minler en 
yakınınızdaki 
kâfirler ile sava-
şınız, bunlar siz-
de sertlik bulsun-
lar ve biliniz ki, 
Allah kendisin-
den korkanlar ile 
beraberdir. 

Ey iman edenler, 
kâfirlerin size yakın 
olanlarıyla (size 
karâbeti olanlarıy-
la) cihad edin! 
Hem onlar sizde 
şiddet görsünler. 
Allah'ın müttakîler-
le beraber olduğu-
nu da bilin. 

Ey iman eden-
ler; kafirlerden 
size yakın 
olanlarla sa-
vaşın. Ve on-
lar sizde sert-
lik görsünler. 
Ve bilin ki; Al-
lah, muhakkak 
müttakilerle 
beraberdir. 

Siz ey imana eri-
şenler! Hakkı inkar 
eden kimselerden 
yakınınızda olan-
larla savaşın; (öyle 
ki) sizi kendilerine 
karşı sert ve diren-
gen bulsunlar: ve 
bilin ki, Allah, ken-
disine karşı yüksek 
bir sorumluluk bi-
linci taşıyanlarla 
beraberdir. 

9. 
124 .. إِذ ا ا..و  م  =ne..zaman    ِْأ ْنِزل ت=indirilse    

ة ِ مِْ    bir..sure=س ور      onlardan=ف ِمْنه 

نِْ     hanginizin=أ يُّك مِْ    der=ي ق ولِ     kimi=م 

اد تْه ِ ِذهِِ    artırdı=ز      bu=ه َٰ

انًاِ      fakat=ف أ َما    imanını=إِيم 

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananların    

مِْ اد تْه  انًا    artırır=ف ز      imanını=إِيم 

ه مِْ ونِ     ve..onlar=و   sevinirler=ي ْست ْبِشر 

Her yeni sure in-
dirilişinde kimi 
münafıklar, «Bu 
sure hanginizin 
imanını arttırdı?» 
diye sorarlar. 
Gerçek şu ki, o 
sure mü´minlerin 
imanını arttırmış-
tır, onlar bu yüz-
den sevinç du-
yarlar. 

Bir sûre indirildi mi 
"Bu hanginizin 
imanını arttırdı ba-
kalım?" diye he-
men içlerinden biri 
çıkar. İman eden-
lere bakılırsa onla-
rın imanlarını art-
tırdıktan başka onu 
kendileri için müjde 
bilirler.  

Bir sure indiri-
lince; onlardan 
kimi: Bu, han-
ginizin imanını 
artırdı? der. 
İman etmiş 
olanlara gelin-
ce; onların 
imanını artır-
mıştır. Ve on-
lar, birbirleri ile 
müjdeleşirler. 

Ne zaman bir sure 
indirilse, o hakkı 
inkar edenlerin 
arasından Bu (ha-
ber) hanginizin 
imanını pekiştirdi? 
diye (küçümseye-
rek) soran birileri 
çıkar. Ama imana 
erişmiş olanlara 
gelince, bu onların 
imanlarını pekiştirir 
ve onlar (Allah'ın 
kendilerine ulaştır-
dığı) müjdenin se-
vincini duyarlar. 

9. 
125 ,, أ َماالَِذين الَِذينِ      fakat,,gelince=و 

وبِِهمِْق ل ِ,,فِي =yüreklerinde    

ضِ  ر      hastalık,,olanlara=م 

مِْ اد تْه      pislik=ِرْجًسا    onların,,katar=ف ز 

ِرْجِسِهمِْ,,إِل ىَِٰ =pisliklerine    

ات وا م  ه مِْ    ve,,ölürler=و      onlar=و 

ونِ   kâfir,,olarak=ك افِر 

Fâkat kalplerin-
de hastalık olan-
lara gelince, bu 
sure pisliklerine 
pislik ekler de 
onlar kâfir olarak 
ölürler. 

Yüreklerinde fesad 
olanlara gelince 
bunların da küfür-
lerine küfür katar 
ve kendileri kâfir 
olarak can verirler. 

Kalblerinde 
hastalık bulu-
nanların ise, 
murdarlıkları-
na murdarlık 
katmıştır. Ve 
kafir olarak 
ölmüşlerdir. 

Öte yandan, kalp-
lerinde bir hastalık 
bulunanlarınsa, her 
yeni haber inanç-
sızlıklarına inanç-
sızlık katar ve böy-
lece hakkı tanı-
mama tutumu için-
deyken ölüp gider-
ler. 

9. 
126 .. لِ  ْونِ ..أ و  ي ر  =görmüyorlar..mı?    

مِْ     kendilerinin=أ نَه 

ك ل ِِ..فِي    sınandıklarını=ي ْفت ن ونِ  =her    

َرةًِ    yıl=ع امِ      veya=أ وِْ    bir..kez=م 

َرت ْينِِ     yine..de=ث مَِ    iki..kez=م 

ي ت وب ونِ ..لِ  =tevbe..etmiyor    

Onlar her yıl bir 
iki kez sınavdan 
geçirildiklerini 
görmüyorlar mı: 
Buna rağmen ne 
tevbe ediyorlar 
ve ne de olup bi-
tenlerden ders 
alıyorlar. 

Bunlar her yıl bir 
kere yahut iki kere 
belâlarının verildi-
ğini acaba görmez-
ler mi?! Yine de 
vazgeçmiyorlar, 
yine de ibret almı-
yorlar.  

Onlar görmez-
ler mi ki; her 
yıl bir veya iki 
kere belalara 
çarpılıyorlar 
da yine tevbe 
etmiyorlar. Ve 
ibret almıyor-
lar. 

Peki, bunlar her yıl 
bir ya da iki kere 
denenip sınandık-
larını bilmiyorlar mı 
ki tevbe edip (Al-
lah'ı) anmıyorlar? 
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لِ  ونِ ..ه مِْ..و  ي ذََكر  =öğüt..almıyorlar 

9. 
إِذ ا,, 127 ا    zaman=و  أ ْنِزل تِْ,,م  =indirildiği    

ة ِ     bakarlar=ن ظ رِ     bir,,sure=س ور 

مِْ ه  ِ,,إِل ىَِٰ,,ب ْعض  ب ْعض  =birbirine    

اك مِْ,,ه لِْ ي ر  =sizi,,görüyor,,mu?    

دِ ,,ِمنِْ أ ح  =birisi    َِث م=sonra    

ف واِ  ر      sıvışırlar=اْنص 

فِ  ر      Allah=اّلَل ِ    çevirmiştir=ص 

مِْ     onların,,kalblerini=ق ل وب ه 

    bir,,topluluk=ق ْومِ     oldukları,,için=بِأ نَه مِْ

ي ْفق ه ونِ ,,لِ  =anlamaz 

Yeni bir sure in-
dirilince birbirle-
rine, «Acaba sizi 
bir gören var 
mı?» diye sorar-
lar, sonra sıvışır-
lar. Anlayışsız, 
duyarsız bir gü-
ruh olduklar ge-
rekçesi ile Allah 
onların kalplerini 
gerçeklerden 
uzaklaştırmıştır. 

Bir sûre indirildiği 
zaman, "İçlerinden 
sizi bir gören olu-
yor mu?" diye bir-
birlerine göz eder-
ler. Sonra düz gi-
derler. Düşünmez 
bir kavim oldukları 
için Allah onların 
kalplerini haktan 
döndürmüştür (çe-
virmiştir). 

Bir sure indiği 
zaman; birbir-
lerine bakarlar 
ve: Sizi bir 
kimse görüyor 
mu? der, son-
ra dönüp gi-
derler. Allah, 
onların kalble-
rini döndür-
müştür. Çünkü 
onlar, anla-
mazlar güru-
hudur. 

(Öyle ki,) ne za-
man bir sure indi-
rilse, Kalplerinizde 
olanı bilebilecek bi-
ri mi var? (der gibi) 
birbirlerine bakıyor, 
sonra da dönüp gi-
diyorlar. (Oysa) Al-
lah döndürmüştür 
onların kalplerini 
(haktan), çünkü 
onu kavrayamaya-
cak bir topluluktur 
onlar. 

9. 
ك مِْ    andolsun=ل ق دِْ.. 128 اء      size..gelmiştir=ج 

س ولِ      bir..Elçi=ر 

أ ْنف ِسك مِْ..ِمنِْ =içinizden    

ل ْيهِِ    ağır..gelir=ع ِزيزِ      ona=ع 

ا ع نِتُّمِْ..م  =sıkıntıya..uğramanız    

ِريصِ  ل ْيك مِْ    düşkün=ح      size=ع 

ْؤِمنِينِ      müminlere=بِاْلم 

ء وفِ  ِحيمِ     şefkatli=ر   merhametlidir=ر 

Size kendiniz-
den öyle bir 
peygamber geldi 
ki, sıkıntıya 
düşmeniz ağırı-
na gider, size 
son derece düş-
kün, mü´minlere 
karşı şefkatli ve 
merhametlidir. 

Görüyorsunuz ya, 
size kendi içiniz-
den öyle bir Pey-
gamber gelmiş ki, 
hüsranınız onun 
gücüne gidiyor, 
saadetinizi candan 
istiyor, mü'minler 
için yüreği rikkatle 
çarpıyor, merha-
metle çarpıyor.  

Andolsun ki; 
size kendiniz-
den bir pey-
gamber gel-
miştir. Sıkıntı-
ya uğramanız 
kendisine ağır 
gelir. Sizin 
üzerinize düş-
kündür, 
mü´minlere 
rauf ve rahim´ 
dir. 

Gerçek şu ki, (ey 
insanlar,) size ken-
di içinizden bir Elçi 
gelmiştir: sizin (öte 
dünyada) çekmek 
zorunda kalabile-
ceğiniz sıkıntıdan 
ötürü kendini (zih-
nen) büyük bir yük 
altında hisseden; 
size çok düşkün 
(ve) müminlere 
karşı şefkat ve 
merhametle dolu 
bir Elçi... 

9. 
لَْوا    eğer=ف إِنِْ,, 129     yüz,,çevirirlerse=ت و 

ْسبِيِ     de,,ki=ف ق لِْ     bana,,yeter=ح 

ه ِ    yoktur=لِ     Allah=اّلَل ِ     tanrı=إِل َٰ

ل ْيهِِ    O’ndan=ه و ِ     başka=إِلَِ     O’na=ع 

َكْلت ِ  ه وِ     dayandım=ت و      O=و 

بُِّ     Arş’ın=اْلع ْرِشِ    Rabbidir=ر 

 büyük=اْلع ِظيمِِ

Eğer sana sırt 
çevirirlerse de ki, 
Allah bana yeter, 
O´ndan başka 
ilah yoktur ben 
sırf O´na dayan-
dım, O, yüce 
Arş´ın sahibidir. 

Şayet haktan yüz-
lerini çevirirlerse 
de ki: "Bana Allah 
yeter. O'ndan baş-
ka Allah yok. Ben 
O'na dayandım. O, 
Arş-ı azîmin sahi-
bidir." 

Eğer yüz çevi-
rirlerse; de ki: 
Allah, bana 
yeter. O´ndan 
başka hiç bir 
ilah yoktur. 
Ben O´na te-
vekkül ettim 
ve O, büyük 
Arş´ın Rabbı-
dır. 

Fakat (bütün bun-
lara rağmen) onlar 
yine de yüz çevirir-
lerse de ki: Allah 
bana yeter! O'ndan 
başka tanrı yok. 
Hep O'na dayan-
mış O'na güvenmi-
şimdir ben; çünkü 
O'dur en yüce hü-
kümranlığın Rabbi. 
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10. 
1 

..     ayetleridir=آي اتِ     bunlar=تِْلكِ     Elif..Lâm..Râ=الرِ 

ِكيمِِ    Kitab’ın=اْلِكت ابِِ  ..hikmetli=اْلح 

Elif, Lam, Ra. İşte 
bunlar o hikmet 
dolu Kitab´ın ayet-
leridir. 

Elif, Lam, Ra. 
Bunlar hikmetli 
kitabın ayetleri-
dir. 

Elif-Lam-Ra. Bunlar, 
hikmetle dolu olan 
ilahi kitabın ayetleri-
dir. 

10. 
2 

,, بًا    insanlara=ِللنَاِسِ    ?mı,,geldi=أ ك انِ      tuhaf=ع ج 

ْين اأ وِْ,,أ نِْ ح  =vahyetmemiz    َِٰلِ ,,إِل ى ج  ر  =bir,,adama    

مِْ أ ْنِذرِِ,,أ نِْ    içlerinden=ِمْنه  =uyar    

رِِ    insanları=النَاسِ  ب ش ِ     ve,,müjdele=و 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edenlere    َِأ ن=şüphesiz    

مِْ     makamı,,olduğunu=ق د مِ     kendileri,,için=ل ه 

ْدقِ ِصِ =doğruluk    ِ ِعْند=katında     ِب ِِهْم     Rableri=ر 

ونِ     dediler=ق الِ      şüphesiz=إِنَِ    kâfirler=اْلك افِر 

ذ ا بِينِ     bir,,büyücüdür=ل س اِحرِ     bu=ه َٰ  apaçık=م 

Bizim aralarında 
bir kişiye, 
´insanları uyar´ ve 
´mü´minlere, 
Rabbleri katında 
sarsılmaz bir dere-
cenin sahibi olduk-
ları müjdesini ver´ 
diye vahyetmemiz 
insanların tuhafına 
mı gitti ki, kâfirler, 
´Bu adam açık bir 
büyücüdür´ dedi-
ler. 

İçlerinden bir 
adama: İnsanları 
uyar ve iman 
edenlere Rabb-
ları katında yük-
sek bir makam 
olduğunu müjde-
le, diye vahyetti-
ğimiz insanların 
tuhafına mı gitti 
ki kafirler: Bu, 
apaçık bir büyü-
dür, dediler. 

Kendi içlerinden biri-
ne, Bütün insanlığı 
uyar; imana erişenle-
re, her bakımdan iç-
tenlikli ve dürüst ol-
makla Rablerinin ka-
tında öteki herkesten 
ileri geçtiklerini müj-
dele diye vahyetme-
miz insanların tuhafı-
na mı gitti? (Yalnızca) 
hakkı inkar edenler, 
Bakın, bu (adam) dü-
pedüz bir büyücü! 
derler. 

10. 
3 

بَك مِ     şüphesiz=إِنَِ..     Allah’tır=اّلَل ِ    sizin..Rabbiniz=ر 

ل قِ ..الَِذي خ  =yaratan    ِِات او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ِستَةِِ..فِي    ve..yeri=و  =altı     ِأ يَام=günde    

ىَِٰ    sonra=ث مَِ     kuşatan=اْست و 

اْلع ْرِش ِ..ع ل ى =Arş’ı     ِي د ب ِر=düzene..koyan    

ا    işleri=اْْل ْمر ِ      kimse=ِمنِْ    yoktur=م 

ب ْعدِِ..ِمنِْ..إِلَِ    şefaat..edecek=ش ِفيع ِ =dışında    

ِلك مِ     O’nun..izni=إِْذنِِهِ 
    Allah=اّلَل ِ    işte..budur=ذ َٰ

بُّك مِْ     O’na..kulluk..edin=ف اْعب د وه ِ     Rabbiniz..olan=ر 

ِ ونِ ..أ ف َل  ت ذ َكر  =Düşünüp..öğüt..almaz..mısınız? 

Rabbiniz Allah, 
gökleri ve yeri altı 
günde yarattı; son-
ra Arş´a kuruldu, 
her işi tasarlıyor ve 
çekip çeviriyor. O, 
izin vermedikçe hiç 
kimse aracılık (şe-
faat) edemez. İşte 
budur Rabbiniz 
olan Allah; o halde 
O´na kulluk ediniz; 
bunlar üzerine dü-
şünüp ders almaz 
mısınız? 

Doğrusu sizin 
Rabbınız, gökleri 
ve yeri altı gün-
de yaratıp sonra 
Arş´a hükmeden 
Allah´tır. İşi dü-
zenler. İzni ol-
madıktan sonra 
kimse şefaat 
edemez. İşte 
Rabbınız Allah 
budur. O´na kul-
luk edin. Öğüt 
dinlemez misi-
niz? 

Gerçek şu ki, sizin 
Rabbiniz, gökleri ve 
yeri altı evrede yara-
tan, sonra da kudret 
ve egemenlik maka-
mına geçip varlığı 
yöneten Allah'tır. 
O'nun izni olmadıkça, 
araya girip kayıracak 
kimse yoktur. İşte 
böyledir sizin Rabbi-
niz: öyleyse (yalnız-
ca) O'na kulluk edin: 
artık bunu (iyice) ak-
lınızda tutmayacak 
mısınız? 

10. 
4 

رِْ    O’nadır=إِل ْيهِِ,, ِجع ك مِْم  =dönüşü    

ِميعًاِ  ْعد ِ    hepinizin=ج      Allah’ın=اّلَلِِ    vaadi=و 

قًّاِ      ilk,,kez,,başlatan=ي ْبد أ ِ    O’dur=إِنَه ِ    gerçektir=ح 

ْلقِ      sonra=ث مَِ    yaratmayı=اْلخ 

    yeniden,,dirilişi,,gerçekleştiren=ي ِعيد ه ِ

    karşılıklarını,,vermek,,üzere=ِلي ْجِزيِ 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edip    

ع ِمل وا اتِِ    ameller,,işleyenlerin=و      salih=الَصاِلح 

    adaletli,,bir,,şekilde=بِاْلِقْسِطِ 

الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =inkâr,,edenler,,için,,de    ِْم     vardır=ل ه 

ابِ  ِميمِ ,,ِمنِْ    bir,,içecek=ش ر  ح  =kaynar,,sudan    

ع ذ ابِ  ا    acıklı=أ ِليمِ     ve,,bir,,azap=و      dolayı=بِم 

ونِ ,,ك ان وا ي ْكف ر  =inkârlarından 

Sonunda hepiniz 
O´na döneceksi-
niz. Bu Allah´ın 
kesinlikle gerçek-
leşecek bir vaadi-
dir. O, iman edip 
iyi ameller işleyen-
leri adalet uyarınca 
ödüllendirmek için 
insanları önce hiç 
yoktan yaratır, 
sonra da onları 
yeniden diriltir. 
Kâfirlere gelince, 
gerçekleri inkâr et-
tiklerinden dolayı 
onları kaynar sıvı-
dan oluşmuş bir 
içki ile acıklı bir 
azap beklemekte-
dir. 

Hepinizin dönü-
şü O´nadır. Al-
lah´ın vaadi hak-
tır. Doğrusu O, 
yaratmaya baş-
lar, sonra iman 
edip iyi amel iş-
leyenlere adalet-
le karşılık ver-
mek için onu 
tekrar eder. Küf-
redenlere de; 
küfreder olmala-
rından dolayı 
kaynar sudan bir 
içki ve elem ve-
rici bir azab var-
dır. 

Hepiniz topluca O'na 
döneceksiniz: bu Al-
lah'ın, gerçekleşmesi 
kaçınılmaz olan sö-
züdür, çünkü O (in-
sanı) bir kere yarat-
tıktan sonra buna so-
nuna kadar devam 
ediyor ki, imana erişip 
iyi ve yararlı işler, ey-
lemler ortaya koyan-
ları adaletle ödüllen-
dirsin. Hakkı inkara 
yeltenenleri ise, hakkı 
inat ve ısrarla red-
detmelerinden ötürü 
yakıcı bir umutsuzluk 
içkisi ve can yakıcı bir 
azap beklemektedir. 
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.. الَِذي..ه وِ  =O’dur     ِع ل     yapan=ج 

رِ     bir..ışık=ِضي اءًِ    güneşi=الَشْمسِ  اْلق م      ve..ayı=و 

ه ِ    bir..nur=ن وًرا ق دَر      ve..düzenleyen=و 

ن اِزلِ  وا    belli..menzillere..göre=م      bilmeniz..için=ِلت ْعل م 

نِينِ     sayısını=ع د د ِ     yılların=الس ِ

اْلِحس اب ِ  ا    ve..hesabını=و  ل قِ ..م  خ  =yaratmamıştır    

ِلكِ     Allah=اّلَل ِ     dışında=إِلَِ    bütün..bunları=ذ َٰ

 ِِ ق  لِ     hak..olmak=بِاْلح      etraflıca..açıklıyor=ي ف ص ِ

    bir..topluluk..için=ِلق ْومِ     ayetlerini=اْْلي اتِِ

ونِ   bilen=ي ْعل م 

O, güneşi ışık 
kaynağı ve ayı ay-
dınlık yaptı; yılların 
sayısını ve vakitle-
rin hesabını bilesi-
niz diye, ay için 
farklı doğuş nokta-
ları belirledi. Allah 
bunları mutlaka bir 
gerçeğe, bir sebe-
be dayalı olarak 
yarattı. O bilen 
kimselere ayetleri-
ni ayrıntılı biçimde 
anlatır. 

Güneşi ziya ayı 
nur yapan, yılla-
rın sayısını ve 
hesabı bilmeniz 
için aya konak 
yerleri düzenle-
yen O´dur. Allah, 
bunları ancak 
hak ile yaratmış-
tır. Bilen insanlar 
için ayetlerini 
uzun uzadıya 
açıklar. 

Güneşi parlak bir ışık 
(kaynağı) ve ayı ay-
dınlık kılan, ve yılların 
sayısını bilesiniz, 
(zamanı) ölçebilesiniz 
diye ona evreler ko-
yan O'dur. Bunların 
hiç birini Allah bir an-
lam ve amaçtan yok-
sun yaratmış değildir. 
(Allah), bilmek iste-
yen bir topluluk için 
ayetlerini ayrıntılı ola-
rak (işte böyle) açıklı-
yor: 
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فِِ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ,, اْختَِل  =ardarda,,gelmesinde    
Gece ile gündüzün 
birbirini kovalama-
sında ve Allah´ın 

Gece ile gündü-
zün değişmesin-
de; Allah´ın gök-

Çünkü, gerçekten de, 
geceyle gündüzün 
ardarda gelmesinde 
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ارِِ    gece=اللَْيلِِ النَه      ve,,gündüzün=و 

ا م  ل قِ ,,و  خ  =yarattıklarında    ِ اّلَل=Allah’ın    

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

ي اتِ      bir,,topluluk,,için=ِلق ْومِ     ayetler,,vardır=ْل 

 sakınan=ي تَق ونِ 

gökler ile yerde ya-
rattığı varlıklarda, 
O´ndan korkan 
kimseler için birçok 
ibret dersleri var-
dır. 

lerde ve yerde 
yarattıklarında, 
sakınan bir ka-
vim için ayetler 
vardır. 

ve Allah'ın göklerde 
ve yerde yarattığı her 
şeyde, O'na karşı so-
rumluluk bilinci taşı-
yan bir toplum için 
mutlaka işaretler var-
dır! 
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ونِ ..لِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. ي ْرج  =ummayan    

ن ا وا    bize..kavuşmayı=ِلق اء  ض  ر      ve..razı..olan=و 

ي اةِِ     dünya=الدُّْني ا    hayatına=بِاْلح 

أ نُّوا اْطم  ا    ve..gönüllerini..kaptıranlar=و      ona=بِه 

الَِذينِ  ه مِْ..و  =ve..olanlar    

آي اتِن ا..ع نِْ =bizim..ayetlerimizden     ِغ افِل ون=gafil 

Bizimle karşılaşa-
caklarını bekleme-
yenler, dünya ha-
yatından hoşnut 
olup bu hayatla ye-
tinenler ve ayetle-
rimizin farkında 
olmayanlar var ya; 

Muhakkak ki Bi-
ze kavuşmayı 
ummayanlar, 
dünya hayatın-
dan hoşnud olup 
ona bağlananlar 
ve ayetlerimiz-
den habersiz bu-
lunanlar; 

Beri yandan, er geç 
Bizim karşımıza çıka-
caklarına inanmayıp 
kendilerini bu dünya 
hayatıyla hoşnut kıl-
maya çalışanlara, 
onun ötesini gözet-
meyenlere ve (böyle-
ce) Bizim ayetlerimizi 
umursamayanlara 
gelince: 
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,, ئِكِ  اه مِ     işte,,bunların=أ ول َٰ أْو      varacakları,,yer=م 

ا    cehennemdir=النَارِ      karşılık=بِم 

ونِ ي ْكِسب ِ,,ك ان وا =kazandıklarına 

İşte bunların vara-
cakları yer, işledik-
lerinin karşılığı ola-
rak cehennemdir. 

İşte kazanır ol-
duklarından do-
layı onların va-
racakları yer, 
cehennemdir. 

yapageldikleri (bütün 
o kötülüklerden) ötürü 
onların varacağı yer 
ateştir. 
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ن وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. آم  =iman..edip    

ع ِمل وا اتِِ    ve..ameller..işleyenleri=و      salih=الَصاِلح 

مِْ    doğru..yola..iletir=ي ْهِديِهمِْ بُّه      Rableri=ر 

انِِهْمِ      akar=ت ْجِري    imanları..dolayısıyla=بِإِيم 

ت ْحتِِهمِ ..ِمنِْ =onların..altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

نَاتِِ..فِي ج  =cennetlerinde    ِِالنَِعيم=naim 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlere ge-
lince, Rabbleri on-
ları imanları saye-
sinde doğru yola 
iletir, nimet cennet-
lerinde onların alt-
larından nehirler 
akar. 

Muhakkak ki 
iman edip salih 
amellerde bulu-
nanları; Rabbları 
imanlarına karşı-
lık doğru yola 
eriştirir. Na´im 
cennetlerinde 
altlarından ır-
maklar akar. 

(Ama), doğrusu, ima-
na erişip doğru ve ya-
rarlı işler yapanlara 
gelince, Rableri iman-
larından dolayı onları 
doğru yola eriştirmek-
tedir. (Ahirette) nimet-
lerle dolu hasbahçe-
lerde onların ayakları 
altında dereler, ır-
maklar çağıldayacak-
tır; 
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اه مِْ,, ا    onların,,duaları=د ْعو      orada=فِيه 

ان كِ      senin,,şanın,,pek,,yücedir=س ْبح 

مَِ ت ِحيَت ه مِْ    Ey,,Allah’ım=اللَه      ve,,dilekleri,,de=و 

ا م ِ     aralarındaki=فِيه      Selâm’dır=س َل 

آِخرِ  اه مِْ    sonu,,ise=و      dualarının=د ْعو 

ْمد ِ,,أ نِِ اْلح  =hamdolsun’dur    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Onların oradaki 
çağrıları, «Al-
lah´ım, sen noksan 
sıfatlardan uzak-
sın» birbirlerine 
yönelik iyilik dilek-
leri, «selâm» ve 
son çağrıları da, 
«Alemlerin Rabbi 
olan Allah´a ham-
dolsun» sözleridir. 

Oradaki duaları: 
Münezzehsin Al-
lah´ım; dirlik te-
mennileri: Selam 
sizedir; duaları-
nın sonu ise: 
Hamd alemlerin 
Rabbı olan Al-
lah´a mahsus-
dur. 

orada (o mutluluk 
makamında) onlar Ey 
Allahım! sınırsız kud-
ret ve izzetinle ne yü-
cesin! diye çağrışır-
lar; ve onlara, Size 
selam olsun diye kar-
şılık verilir; bunun 
üzerine onlar da son 
söz olarak: Bütün öv-
güler, alemlerin Rab-
bi olan Allah'a özgü-
dür! derler. 
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ل وِْ.. لِ     eğer=و      Allah=اّلَل ِ    acele..verseydi=ي ع ج ِ

    kötülüğü=الَشرَِ    insanlara=ِللنَاِسِ

مِْ ال ه  ْيرِِ    acele..istemeleri..gibi=اْستِْعج      iyiliği=بِاْلخ 

    onların=إِل ْيِهمِْ    hemen..bitmiş..olurdu=ل ق ِضيِ 

ل ِ ْمِ أ ج  ه  =süreleri     ِف ن ذ ر=böyle..bırakırız    

ونِ ..لِ ..الَِذينِ  ي ْرج  =ummayanları    

ن ا     bize..kavuşmayı=ِلق اء 

ط ْغي انِِهمِْ..فِي =taşkınlıkları..içinde    

ه ونِ   bocalar..bir..halde=ي ْعم 

Allah, insanlara iyi-
liği istedikleri ça-
buklukta kötülüğü 
verseydi, süreleri 
hemen bitirilirdi. 
Oysa biz, bizimle 
karşılaşacaklarını 
beklemeyenleri 
azgınlıkları içinde 
debelenmeye bı-
rakırız. 

Eğer Allah in-
sanlara hayrı 
çarçabuk istedik-
leri gibi, şerri de 
süratle verseydi, 
süreleri hemen 
bitmiş olurdu. İş-
te Biz, Bize ka-
vuşmayı umma-
yanları böyle 
azgınlıkları için-
de bocalamaya 
terkederiz. 

(İmdi), eğer, onların 
iyilik (olarak gördükle-
ri şeyin kendilerine) 
ulaşmasını aceleyle 
istedikleri gibi, Allah 
da insanlara (günah-
ları yüzünden hak et-
tikleri) şerri tezelden 
verseydi, onların so-
nu çarçabuk gelmiş 
olurdu! Ama Biz, Bi-
zimle ergeç karşıla-
şacaklarına inanma-
yanları o kurumlu az-
gınlıkları içinde kör-
cesine bocalayıp du-
rurlarken kendi halle-
rine bırakırız. 
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,, إِذ ا سَِ,,و  م  =dokunduğunda     ِْنس ان     insana=اْْلِ

رُِّ     bize,,dua,,eder=د ع ان ا    bir,,darlık=الضُّ

ْنبِهِِ     otururken=ق اِعدًا    veya=أ وِْ    yan,,yatarken=ِلج 

    ancak=ف ل َما    ayakta=ق ائًِما    yahut=أ وِْ

ْفن ا     ondan=ع ْنه ِ    giderdiğimizde=ك ش 

َره ِ رَِ    darlığını=ض      gibi=ك أ نِْ    hareket,,eder=م 

ي ْدع ن ا,,ل مِْ =bize,,dua,,etmemiş    

ر ِ ,,إِل ىَِٰ ض  =darlıktan,,dolayı    

َسه ِ  ِلكِ     kendisine,,dokunmuş,,olan=م      işte,,böyle=ك ذ َٰ

ي ِنِ      süslü,,gösterilmiştir=ز 

ْسِرفِينِ      aşırıya,,gidenlere=ِلْلم 

ا ل ونِ ,,ك ان وا,,م  ي ْعم  =yaptıkları 

İnsanın başına bir 
sıkıntı gelince ya-
tarken, otururken 
ve ayaktayken bi-
ze yalvarır. Fakat 
sıkıntısını giderdi-
ğimizde başına ge-
len sıkıntıdan do-
layı bize hiç yal-
varmamış gibi olur. 
İşte ölçüyü aşanla-
ra, işledikleri kötü-
lükler böylesine 
güzel gösterildi. 

İnsan bir sıkıntı-
ya düşünce; yan 
gelip yattığı veya 
ayakta bulundu-
ğu anlarda Bize 
yalvarıp yakarır. 
Biz, sıkıntısını 
giderince de; 
karşılaştığı sı-
kıntıdan ötürü 
Bize hiç yalvar-
mamışa döner. 
Böylece aşırı gi-
denlere işledikle-
ri hoş görünür. 

Zaten, insanın başına 
bir sıkıntı gelince yan 
yatarken de, oturup 
kalkarken de Bize 
yalvarıp yakarır; ama 
ne zaman ki sıkıntısı-
nı gideririz, başına 
gelen sıkıntıdan ken-
disini kurtaralım diye 
sanki Bize hiç yalva-
rıp yakarmamış gibi 
(nankörce) davran-
maya devam eder! 
Kendi güçlerini boşa 
harcayan (buda-
la)lara, yapıp ettikleri 
işte böyle güzel gö-
rünür. 
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.. ل ق دِْ أ ْهل ْكن ا..و  =helak..ettik     ِون     nice..nesilleri=اْلق ر 

ق ْبِلك مِْ..ِمنِْ =sizden..önce    

واِ ..ل َما ظ ل م  =haksızlık..ettiklerinden    

مِْ تْه  اء  ج      kendilerine..geldiği..halde=و 

مِْ س ل ه      apaçık..delillerle=بِاْلب ي ِن اتِِ    peygamberleri=ر 

ا م  ِلي ْؤِمن واِ ..ك ان وا..و  =ve..iman..etmeyecekleri..için    

ِلكِ      cezalandırırız=ن ْجِزي    işte..böyle=ك ذ َٰ

ْجِرِمينِ     topluluğunu=اْلق ْومِ   suçlular=اْلم 

Sizden önceki nice 
kuşakları, pey-
gamberleri kendi-
lerine açık gerçek-
ler getirmişlerken, 
zalimce davrana-
rak iman etmeye 
yanaşmadıkları 
için yokettik. İşte 
biz ağır suçlu top-
lumları böyle ceza-
landırırız. 

Andolsun ki; siz-
den önce nice 
nesilleri zulmet-
tikleri zaman he-
lak ettik. Pey-
gamberleri onla-
ra apaçık delil-
lerle geldikleri 
halde, onlar 
inanmamışlardı. 
İşte Biz, suçlu 
kavmi böyle ce-
zalandırırız. 

Ve gerçek şu ki, siz-
den önce, kendilerine 
gönderilen peygam-
berler onlara hakkın 
apaçık delillerini ge-
tirdikleri halde (inat 
ve ısrarla) zulüm (ve 
kötülük) yapmaya 
devam ettikleri za-
man, nice nesilleri 
yok ettik; çünkü onlar 
(bu delillere ya da 
peygamberlere) 
inanmayı reddettiler. 
Biz işte böyle ceza-
landırırız, günaha 
gömülüp giden top-
lumları. 
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ع ْلن اك مِْ    sonra=ث مَِ,, ئِفِ     sizi,,kıldık=ج  َل      halifeler=خ 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzüne    

ب ْعِدِهمِْ,,ِمنِْ =onların,,ardından     ِِلن ْنظ ر=görmek,,için    

ل ونِ     neler=ك ْيفِ   yapacağınızı=ت ْعم 

Sonra nasıl davra-
nacağınızı görelim 
diye sizi onların 
yerine geçirerek 
yeryüzünde ege-
men kıldık. 

Sonra onların 
ardından sizi, 
nasıl davrana-
cağınıza bak-
mak için yeryü-
zünde onların 
yerine getirdik. 

Ve derken sizi yeryü-
zünde onların ardılları 
kıldık ki nasıl davra-
nacağınıza bakıp de-
ğerlendirelim. 
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.. إِذ ا ت تْل ىَِٰ..و  =okunduğunda    ِْل ي ِهمِْع  =onlara    

    apaçık..bir..şekilde=ب ي ِن ات ِ     ayetlerimiz=آي ات ن ا

ونِ ..لِ ..الَِذينِ     derler=ق الِ  ي ْرج  =ummayanlar    

ن ا     getir=ائْتِِ    bize..kavuşmayı=ِلق اء 

ذ ا    başka=غ ْيرِِ    bir..Kur’an=بِق ْرآنِ      bundan=ه َٰ

لِْ    veya=أ وِْ ه ِ ب د ِ =bunu..değiştir    ِْق ل=de..ki    

ا ي ك ونِ ..م  =sözkonusu..olamaz    ِلي=benim    

ل ه ِ..أ نِْ أ ب د ِ =onu..değiştirmem    

ن ْفِسيِ ..تِْلق اءِِ..ِمنِْ =kendiliğimden    

أ تَبِعِ ..إِنِْ =ben..uyuyorum    َِإِل=ancak    

ا ىَِٰ..م  ي وح  =vahyedilene     ِإِل َي=bana    

افِ     şüphesiz..ben=إِن ِي     korkarım=أ خ 

Onlara açık anlam-
lı ayetlerimiz 
okunduğunda, bi-
zimle karşılaşa-
caklarını bekleme-
yenler sana, 
«bundan başka bir 
Kur´an getir ya da 
onu değiştir» dedi-
ler. Onlara de ki; 
«Onu kendiliğim-
den değiştirmem 
sözkonusu değil-
dir. Ben sadece 
bana vahyolunan 
mesaja uyarım. 
Eğer Rabbime 
karşı gelirsem bü-
yük günün azabın-
dan korkarım.» 

Ayetlerimiz onla-
ra açık açık 
okununca; Bi-
zimle karşılaş-
mayı ummayan-
lar: Bundan baş-
ka bir Kur´an ge-
tir veya bunu 
değiştir, dediler. 
De ki: Onu ken-
diliğimden değiş-
tirmem olmaz. 
Ben, ancak bana 
vahyolunana 
uyarım. Ben, 
Rabbıma karşı 
gelirsem; büyük 
bir günün aza-
bından korkarım. 

Ve (hal böyleyken:) 
ne zaman ayetlerimiz 
bütün açıklığıyla ken-
dilerine okunup ulaş-
tırılsa, o Bizim huzu-
rumuza çıkacaklarına 
inanası gelmeyen 
kimseler, Bize bun-
dan başka bir söy-
lem/bir öğreti getir; ya 
da bunu değiştir di-
yecek olurlar. (Ey 
Peygamber) de ki: 
Onu kendiliğimden 
değiştirmem olacak 
şey değil; ben ancak 
bana vahyedilene 
uyarım. Bakın, (bu 
konuda) Rabbime 
baş kaldıracak olur-
sam, dehşet veren o 
(Büyük) Gün (gelip 
çattığında) azabın 
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ْيتِ ..إِنِْ ع ص  =karşı..gelirsem    ب ِي     Rabbime=ر 

 büyük=ع ِظيمِ     bir..günün=ي ْومِ     azabından=ع ذ ابِ 

(beni bulmasın)dan 
korkarım! 
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ش اءِ ,,ل وِْ    de,,ki=ق لِْ,, =dileseydi    ِ اّلَل=Allah    

ا ت ل ْوت ه ِ,,م  =bunu,,okumazdım    ِْل ْيك م     size=ع 

لِ  اك مِْ,,و  أ ْدر  =ve,,size,,hiç,,bildirmezdi     ِبِِه=bunu    

    sizin,,aranızda=فِيك مِْ    geçirdim=ل بِثْتِ     elbette=ف ق دِْ

ًرا ق ْبِلِهِ ,,ِمنِْ    belli,,bir,,ömür=ع م  =daha,,önce    

ِأ ف ِ ت ْعِقل ونِ ,,َل  =hiç,,düşünmüyor,,musunuz? 

De ki; «Eğer Al-
lah´ın dileği bu 
yolda olmasaydı, 
bu Kur´an´ı size 
okumazdım, hatta 
Allah sizi ondan 
hiç haberdar et-
mezdi, bundan ön-
ce aranızda bir 
ömür yaşadım, hiç 
düşünmüyor mu-
sunuz?» 

De ki: Allah dile-
seydi; ben, onu 
size okumazdım. 
Ve size hiç bil-
dirmezdim. Da-
ha önce yıllarca 
aranızda bulun-
dum. Hiç dü-
şünmüyor mu-
sunuz? 

De ki: Allah (başka 
türlüsünü) dileseydi, 
size bu (ilahi kelamı) 
okuyup duyurmaz-
dım; O da size ulaş-
tırmazdı onu. Gerçek 
şu ki, bu (vahiy bana 
gelmezden) önce bir 
ömür boyu aranızda 
bulundum: öyleyse, 
yine de aklınızı kul-
lanmayacak mısınız? 
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نِْ..     daha..zalim=أ ْظل مِ     ?kim..olabilir=ف م 

ىَِٰ..ِمَمنِِ اْفت ر  =uydurandan    ع ل ى=karşı    

    yahut=أ وِْ    yalan=ك ِذبًا    Allah’a=اّلَلِِ

بِ ك ذَِ =yalanlayandan     ِبِآي اتِِه=O’nun..ayetlerini    

ي ْفِلحِ ..لِ     şüphesiz=إِنَه ِ =kurtuluşa..eremezler    

ونِ  ْجِرم   suçlular=اْلم 

Allah´a yalan ya-
kıştırmalar yapan-
dan ya da O´nun 
ayetlerini yalanla-
yanlardan daha 
zalim kim olabilir? 
Hiç kuşkusuz ağır 
suçlular iflah ol-
mazlar. 

Allah´a karşı ya-
lan uyduran ve-
ya ayetlerini ya-
lanlayanlardan 
daha zalim kim 
olabilir? Suçlular 
muhakkak ki fe-
laha ermezler. 

Hem, kendi uydurdu-
ğu yalanları Allah'a 
yakıştıran ya da 
O'nun ayetlerini ya-
lanlayan kimseden 
daha zalim kim olabi-
lir? Doğrusu, (böyle 
yaparak) günaha 
gömülüp giden kim-
seler kurtuluşa asla 
erişemeyeceklerdir; 
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,, ي ْعب د ونِ  د ونِِ,,ِمنِْ    ibadet,,ediyorlar=و  =bırakıp    

ا    Allah’ı=اّلَلِِ     şeylere=م 

ه مِْ,,لِ  ي ض رُّ =bir,,zararı,,olmayan    

لِ  مِْي ْنف ِ,,و  ع ه  =ve,,yararı,,olmayan    

ي ق ول ونِ  ءِِ    ve,,diyorlar,,ki=و  ل  ؤ      bunlar=ه َٰ

ن ا     katında=ِعْند ِ    bizim,,şefaatçilerimizdir=ش ف ع اؤ 

    ?bildiriyor,,musunuz=أ ت ن ب ِئ ونِ     de,,ki=ق لِْ    Allah=اّلَلِِ 

ا    Allah’a=اّلَل ِ ي ْعل مِ ,,لِ     bir,,şeyi=بِم  =bilmediği    

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    

لِ  اْْل ْرِض ِ,,فِي,,و  =ve,,yerde    

ان ه ِ ت ع ال ىَِٰ    O,,münezzehtir=س ْبح      ve,,yücedir=و 

ي ْشِرك ونِ ,,ع َما =ortak,,koştuklarından 

Onlar Allah´ı bıra-
karak kendilerine 
ne zarar ve ne de 
yarar dokundura-
mayan putlara ta-
pıyorlar ve «Bunlar 
Allah katında bizim 
aracılarımızdır» 
diyorlar. Onlara de 
ki; «Göklerde ve 
yerde Allah´ın bil-
mediği bir şeyi mi 
O´na haber veri-
yorsunuz? Allah 
onların koştukları 
ortaklardan uzak 
ve yücedir. 

Onlar Allah´ı bı-
rakarak; kendile-
rine fayda da, 
zarar da verme-
yen şeylere ta-
parlar. Bunlar, 
Allah katında bi-
zim şefaatçıla-
rımızdır, derler. 
De ki: Siz, Al-
lah´a göklerde 
ve yerde bilme-
diği bir şey mi 
bildiriyorsunuz? 
Allah, onların or-
tak koşmaların-
dan münezzeh 
ve yücedir. 

ve (ne de) Allah'la be-
raber, kendilerine ne 
bir yarar ne de zarar 
verebilecek durumda 
olmayan şeylere veya 
varlıklara kulluk edip 
(kendi kendilerine), 
Bunlar bizim Allah ka-
tındaki kayırıcıları-
mızdır diyen (kim-
se)ler!.. De ki: Gök-
lerde ve yerde Al-
lah'ın bilmediği bir 
şeyi mi O'na haber 
verebileceğinizi sanı-
yorsunuz? (Yoo,) 
kudret ve egemenli-
ğinde sınırsız olan 
O'dur, ve insanların 
O'na, ilahlığında ortak 
yakıştırdıkları her 
şeyden sonsuzcasına 
yücedir. 
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.. ا م  ك انِ ..و  =idi     ِالنَاس=insanlar    َِإِل=sadece    

اِحد ةًِ    ümmet=أ َمةًِ     bir..tek=و 

    sonradan..ayrılığa..düştüler=ف اْخت ل ف واِ 

ل ْولِ  ة ِ    eğer..olmasaydı=و      bir..takdir=ك ِلم 

ب ق تِْ     önceden..belirlenmiş=س 

ب ِكِ ..ِمنِْ ر  =Rabbin..tarafından    

مِْ    kesin..hüküm..verilirdi=ل ق ِضيِ      aralarında=ب ْين ه 

ا ي ْخت ِلف ونِ ..فِيهِِ    şeylerde=فِيم  =ayrılığa..düştükleri 

Tüm insanlar tek 
bir ümmetten iba-
retti, sonra görüş 
ayrılığına düştüler. 
Eğer Rabbinin da-
ha önce kesinleş-
miş bir kararı ol-
masaydı, anlaş-
mazlığa düştükleri 
konularda arala-
rında hemen hü-
küm verilirdi. 

İnsanlar tek bir 
ümmetten başka 
bir şey değildir. 
Sonradan ayrılı-
ğa düştüler. 
Eğer Rabbından 
daha önce bir 
söz geçmemiş 
olsaydı; ayrılığa 
düştükleri şeyler 
hakkında hüküm 
çoktan verilmiş 
olurdu. 

Ve (bil ki,) bütün in-
sanlık sadece bir tek 
topluluk halindeydi, 
ama sonradan ayrı 
görüşleri benimse-
meye başladılar. Şa-
yet (bu konuda) Rab-
binin katında önce-
den belirlenmiş bir 
karar olmasaydı düş-
tükleri bütün bu ayrı-
lıklar (daha başlan-
gıçta) çözümlenmiş 
olurdu. 
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,, ي ق ول ونِ  أ ْنِزلِ ,,لِ ل وِْ    diyorlar=و  =indirilse,,ya    

ل ْيهِِ ب ِِهِ ,,ِمنِْ    bir,,mucize=آي ة ِ    ona=ع  ر  =Rabbinden    

ا    de,,ki=ف ق لِْ     gayb=اْلغ ْيبِ     ancak=إِنَم 

ِِ وا    Allah’ındır=ّلِلَ     ben,,de=إِن ِي    bekleyin=ف اْنت ِظر 

ع ك مِْ     sizinle,,birlikte=م 

ْنت ِظِرينِ الِْ,,ِمنِ  م  =bekleyenlerdenim 

Bir de «Ona Rab-
binden daha başka 
bir âyet indirilse 
ya!» diyorlar. De 
ki: «Gaybı bilmek 
ancak Allah´a 
mahsustur, bekle-
yiniz bakalım, ben 
de sizinle beraber 
bekleyeceğim 
şüphesiz.» 

Ona Rabbından 
bir ayet indirlmeli 
değil miydi? der-
ler. De ki: Gayb; 
ancak Allah´a 
aittir. Bekleyin, 
doğrusu ben de 
sizinle birlikte 
bekleyenlerde-
nim. 

İmdi (hakkı inkar 
edenler): Ona niçin 
Rabbinin katından 
mucizevi bir alamet 
indirilmiyor? deyip 
duruyorlar. O halde, 
(onlara) de ki: İnsa-
noğlunun görüp algı-
layamayacağı şeyle-
rin bilgisi ancak Al-
lah'a özgüdür. Öyley-
se, bekleyin (O'nun 
iradesi tecelli edince-
ye kadar:) hem, ben 
de sizinle bekleyece-
ğim! 
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إِذ ا..     tattırdığımız=أ ذ ْقن ا    zaman=و 

ةًِ    insanlara=النَاسِ  ْحم      genişlik=ر 

دِِب عِْ..ِمنِْ =sonra     َِراء     bir..darlıktan=ض 

مِْ َستْه      hemen=إِذ ا    kendilerine..dokunan=م 

مِْ ْكرِ ..ل ه  م  =hileleri..vardır    فِي=hakkında    

    Allah=اّلَل ِ    de..ki=ق لِِ    ayetlerimiz=آي اتِن اِ 

عِ  ْكًراِ     daha..hızlıdır=أ ْسر      düzen..kurmada=م 

نَِإِِ =şüphesiz    س ل ن ا     elçilerimiz=ر 

    yazmaktadırlar=ي ْكت ب ونِ 

ا ونِ ..م  ت ْمك ر  =sizin..hilelerinizi 

İnsanların başları-
na gelen sıkıntılar-
dan sonra kendile-
rine bir rahmet, bir 
rahatlık tattırdığı-
mızda bakarsın ki, 
ayetlerimize karşı 
hemen tuzak ku-
rarlar. Onlara de 
ki; «Allah sizden 
daha çabuk tuzak 
kurar, güvenlik el-
çilerimiz kurduğu-
nuz tuzakları yazı-
yorlar.» 

Kendilerine do-
kunan sıkıntılar-
dan sonra insan-
lara bir rahmet 
tattırdığımızda; 
hemen ayetleri-
mize düzen 
kurmaya çalışır-
lar. De ki: Düzen 
kurmada Allah 
en hızlıdır. Elçi-
lerimiz de kur-
duğunuz düzen-
leri hiç şüphesiz 
yazmaktadırlar. 

Ve (işte bunun gibi:) 
ne zaman kendilerine 
(bir) darlık dokunup 
geçtikten sonra (bu 
tür) insanlara rah-
met(imizden biraz) 
tattırsak, hemen ayet-
lerimiz hakkında asıl-
sız iddialar tasarla-
maya başlarlar. De ki: 
İnce tasarımda Allah 
(sizden çok) daha 
tezdir! Dikkat edin! 
Bizim (görünmeyen) 
habercilerimiz tasar-
layıp durduğunuz her 
şeyi (inceden inceye) 
kaydediyorlar! 
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,, الَِذي,,ه وِ  =O’dur    ِْك م ي ِر      sizi,,gezdiren=ي س 

اْلب ر ِِ,,فِي =karada     ِاْلب ْحِر     ve,,denizde=و 

تَىَِٰ     olduğunuz=ك ْنت مِْ    zaman=إِذ ا    hatta=ح 

اْلف ْلكِِ,,فِي =gemide     ِْين ر  ج      yürüttüğü=و 

ي ِب ةِ     bir,,rüzgârın=بِِريح ِ    bununla=بِِهمِْ     tatlı=ط 

وا ف ِرح      ve,,neşelendikleri,,sırada=و 

ا ا    onların,,bununla=بِه  تْه  اء      birden,,çıkıp=ج 

    sert=ع اِصفِ     bir,,fırtına=ِريحِ 

ه مِ  اء  ج  ْوجِ     ve,,geldiğinde=و      dalgalar=اْلم 

ك ل ِِ,,ِمنِْ =her     ِك ان     yönden=م 

ظ نُّوا مِْ    ve,,kanaat,,getirdiklerinde=و      muhakkak=أ نَه 

    kendilerinin=بِِهْمِ     her,,yönden,,kuşatıldıklarına=أ ِحيطِ 

ا     Allah’a=اّلَل ِ    dua,,etmeye,,başlarlar=د ع و 

ْخِلِصينِ  ينِ     O’na=ل ه ِ    has,,kılarak=م      dini=الد ِ

ْيت ن ا    eğer=ل ئِنِْ     bizi,,kurtarırsan=أ ْنج 

ِذهِِ,,ِمنِْ ه َٰ =bundan    َِل ن ك ون ن=olacağız    

الَشاِكِرينِ ,,ِمنِ  =şükredenlerden 

Sizi karada yürü-
ten ve denizde 
yüzdüren Allah´tır. 
Bir gemide oldu-
ğunuzu, hoş bir 
meltemin yolcuları 
götürdüğünü ve 
herkesin bunun 
hazzını yaşadığını 
düşününüz. Tam o 
sırada geminin bir 
kasırga ile karşı-
laştığını yolcuların 
her taraftan dalga-
larla sarıldıklarını 
ve çepeçevre ku-
şatıldıklarını san-
dıkları zaman, sırf 
Allah´ın dinine 
inanan samimi bir 
bağlılıkla O´na 
şöyle yalvarırlar; 
«Eğer bizi bu tehli-
keden kurtarırsan 
kesinlikle şükre-
denlerden olaca-
ğız.» 

Sizi karada ve 
denizde yürüten 
O´dur. Gemide 
bulunduğunuzda 
geminin onları 
hoş bir rüzgarla 
götürdüğünde ve 
onunla sevindik-
lerinde; birden 
şiddetli bir kasır-
ga gelip onları 
her taraftan dal-
gaların sardığı 
ve çepeçevre 
kuşatıldıklarını 
sandıkları anda, 
Allah´ın dinine 
sarılarak: Bizi bu 
tehlikeden kurta-
rırsan; andolsun 
ki, şükredenler-
den oluruz, diye 
O´na yalvarırlar. 

Sizi karada ve deniz-
de gezdiren O'dur. 
Öyle ki, gemilerle de-
nize açıldığınızda, 
gemilerin elverişli bir 
rüzgarın önünde yol-
cuları alıp götürdüğü 
zaman (olanları dü-
şünün,) gemidekiler 
sevinç ve güvenlik 
içinde hissederler 
kendilerini; derken bir 
fırtına yakalar gemiyi 
ve dalgalar her yan-
dan kuşatır onları, öy-
le ki, (ölümün) kendi-
lerini çepeçevre sar-
dığını düşünürler de 
(o zaman) dinlerine 
sıkı sıkı sarılıp yal-
nızca Allah'a yönele-
rek: Bizi bu (felaket-
ten) kurtarırsan, an-
dolsun ki şükreden 
kimselerden olacağız! 
diye yalvarıp yakarır-
lar O'na. 
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.. اه مِْ..ف ل َما أ ْنج  =kurtardığında..ise    إِذ ا=hemen    

    taşkınlık..etmeye..başlarlar=ي ْبغ ونِ     onlar=ه مِْ

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ِِ ..بِغ ْيرِِ ق  اْلح  =haksız..yere    ا..ي ا أ يُّه  =Ey    

Fakat Allah kendi-
lerini bu zor du-
rumdan kurtarır 
kurtarmaz hemen 
yeryüzünde haksız 
yere taşkınlıklara 
dalarlar. Ey insan-
lar, yapacağınız 
taşkınlıklar aslında 

Allah onları kur-
tarınca; hemen 
yeryüzünde 
haksız yere taş-
kınlıklara başlar-
lar. Ey insanlar; 
yaptığınız taş-
kınlık aleyhinize, 
dünya hayatının 

Ne var ki, Allah onları 
bu (felaketten) kurta-
rır kurtarmaz, hemen 
yeryüzünde haksız 
yere azgınlık yapma-
ya koyulurlar! Ey in-
sanlar! Yaptığınız bü-
tün taşkınlıklar döne 
dolaşa yine kendinizi 
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ا    insanlar=النَاسِ      gerçekte=إِنَم 

    aleyhinize..olan=ع ل ىَِٰ    sizin..taşkınlığınız=ب ْغي ك مِْ

ْمِ  ت اعِ     kendi=أ ْنف ِسك      geçici..zevkleridir=م 

ي اةِِاْلحِ  =hayatının     ِالدُّْني ا=dünya    َِث م=sonra    

ْرِجع ك مِْ    bizedir=إِل ْين ا     dönüşünüz=م 

    ve..size..bildiririz=ف ن ن ب ِئ ك مِْ

ا ل ونِ ..ك ْنت مِْ..بِم  ت ْعم  =ne..yaptığınızı 

kendi aleyhinize-
dir, bu yolla geçici 
dünyanın yararını 
elde edersiniz, an-
cak sonra bize dö-
nersiniz, biz de 
yaptıklarınızı size 
bir bir haber veri-
riz. 

eğlencesidir. 
Sonra dönüşü-
nüz, Bizedir. Biz 
de yapmış oldu-
ğunuzu size bil-
diririz. 

bulacaktır! (Yalnızca) 
bu dünya hayatının 
(geçici) doyumları(nı) 
gözetiyorsunuz: fakat 
(hatırlayın ki,) sonun-
da Bize döneceksiniz 
ve o zaman (hayatta) 
yapıp ettiğiniz her şe-
yi size (eksiksiz) ha-
ber vereceğiz. 
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ا,, ث لِ     ancak=إِنَم  ي اةِِ    örneği=م      hayatının=اْلح 

اءِ     dünya=الدُّْني ا     suya,,benzer=ك م 

ْلن اه ِ اءِِ,,ِمنِ     indirdiğimiz=أ ْنز  الَسم  =gökten    

    onunla=بِهِِ    birbirine,,karıştığı=ف اْخت ل طِ 

    yeryüzü=اْْل ْرِضِ    bitkilerinin=ن ب اتِ 

ي أْك لِ ,,ِمَما =yediği     ِالنَاس=insanların    

اْْل ْنع امِ  تَىَِٰ    ve,,hayvanların=و      sonuçta=ح 

ذ تِِ    sırada=إِذ ا     yeryüzü=اْْل ْرضِ     alıp=أ خ 

ا ف ه  ْخر  اَزيَن تِْ    güzelliğini=ز      süslendiği=و 

ظ نَِ ا    ve,,sandıkları=و      sahiplerinin,,de=أ ْهل ه 

مِْ ونِ     gerçekten=أ نَه      kadir,,olduklarını=ق اِدر 

ا ل ْيه  ن ا    gelir=أ ت اه ا    bunlara=ع      emrimiz=أ ْمر 

اًرا    veya=أ وِْ    gece=ل ْيًَلِ     gündüz=ن ه 

ع ْلن اه ا     böylece,,onları,,çeviririz=ف ج 

ِصيدًا     gibi=ك أ نِْ    biçilmiş,,hale=ح 

ت ْغنِ ,,ل مِْ =hiç,,yokmuş    ِ بِاْْل ْمِس=bir,,gün,,önce    

ِلكِ  لِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ     ayrıntılı,,olarak,,açıklıyoruz=ن ف ص ِ

    topluluk,,için=ِلق ْومِ     ayetlerimizi=اْْلي اتِِ

ونِ   düşünen=ي ت ف َكر 

Dünya hayatı gök-
ten indirdiğimiz su 
gibidir. Onunla, in-
san ve hayvanların 
yiyerek beslendik-
leri nebatlar bol bol 
yetişir; yeryüzü 
renk renk, çeşit 
çeşit mahsullerle 
süslenir ve yerin 
sahipleri bütün 
bunlara malik ol-
duklarını sandıkları 
sırada, geceleyin 
veya gündüzün 
emrimiz geliverir 
de, orayı hiçbir şey 
bitirmemişe çeviri-
riz. İşte Biz böyle-
ce ayetlerimizi, 
düşünen insanlar 
için, apaçık beyan 
ederiz. 

Dünya hayatının 
misali; sadece 
gökten indirdi-
ğimiz su gibidir. 
Onunla, insan ve 
hayvanların yi-
yerek beslendik-
leri bitkiler bol 
bol yetişir; yer-
yüzü renk renk, 
çeşit çeşit ma-
sullerle süslenir. 
Ve yerin sahible-
ri bütün bunlara 
kadir olduklarını 
sandıkları sıra-
da; geceleyin 
veya gündüzün 
emrimiz gelive-
rirde orayı hiç 
birşey bitirmemi-
şe çeviririz. Da-
ha dün birşey 
yokmuş gibi olur. 
İşte Biz, ayetle-
rimizi düşünen 
insanlar için böy-
lece açıklarız. 

Bu dünyadaki hayatın 
örnekçesi gökten in-
dirdiğimiz yağmurunki 
gibidir ki onu, insanla-
rın ve hayvanların 
beslendiği yeryüzü 
bitkileri emer, ta ki 
yeryüzü gözalıcı gör-
kemine kavuşup süs-
lenip bezendiği ve 
sakinleri onun üze-
rinde bütünüyle ege-
men olduklarına 
inandıkları zaman, bir 
gece vakti yahut gü-
pegündüz (kıskıvrak 
yakalayan) hükmü-
müz iner ona; ve böy-
lece onu kökünden 
biçilmişe çeviririz, 
sanki dün de yokmuş 
gibi! Düşünen insan-
lar için işte Biz böyle 
açık açık ve ayrıntılı 
olarak dile getiriyoruz 
ayetlerimizi! 

10. 
25 

اّلَل ِ.. د ارِِ..إِل ىَِٰ    çağırır=ي ْدع و    Allah=و  =yurduna    

مِِ ي ْهِدي    esenlik=الَسَل      ve..iletir=و 

نِْ ي ش اءِ ..م  =dilediğini    َِٰاطِ ..إِل ى ِصر  =yola    

ْست ِقيمِ   doğru=م 

Allah insanları 
esenlik, barış yur-
duna çağırır ve di-
lediği kimseleri 
doğru yola iletir. 

Ve Allah selam 
yurduna çağırır 
ve dilediğini 
dosdoğru yola 
iletir. 

(Böyle yapmakla) (bi-
lin ki) Allah, (insanı) 
huzur ve güvenlik or-
tamına çağırmakta ve 
dileyeni dosdoğru bir 
yola yöneltmektedir. 

10. 
26 

,, أ ْحس ن وا,,ِللَِذينِ  =iyilik,,edenlere,,vardır    

ْسن ىَِٰ     daha,,iyisi=اْلح 
ِزي اد ة ِ      ve,,fazlası=و 

لِ  ي ْره قِ ,,و  =bürümez    ِْم وه ه  ج      onların,,yüzlerini=و 

لِ     karalık=ق ت رِ  ِ,,و 
ِذلَة   =ve,,aşağılık    

ئِكِ  ابِ     işte,,bunlar=أ ول َٰ     ehlidirler=أ ْصح 

نَِةِ  ا    onlar=ه مِْ    cennet=اْلج      orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli,,kalıcıdırlar=خ 

Dünyada iyi işler 
yapanlara daha iyi 
bir karşılık ve faz-
lası vardır. Onların 
yüzlerini ne kara 
leke ve ne de hor-
lanmışlık kaplar. 
Onlar cennetlikler-
dir, orada ebedi 
olarak kalacaklar-
dır. 

Güzel davranan-
lara daha güzeli 
ve fazlası var. 
Onların yüzleri 
ne kararır ne de 
zilletten kızarır. 
Onlar cennetin 
yaranıdırlar. 
Orada temelli 
kalacaklardır. 

İyi ve yararlı işler 
yapmakta sebatlı 
olanları (karşılık ola-
rak) daha iyisi ve on-
dan da fazlası bek-
lemektedir. (Kıyamet 
Günü'nde) onların 
yüzlerini ne bir ka-
rarma, ne de bir aşa-
ğılanma gölgeleme-
yecektir: İşte bunlar-
dır cennetlikler; orada 
ebedi kalacak olanlar. 

10. 
27 

.. الَِذينِ  ك س ب وا..و  =kazanmış..olanlara..gelince    

اءِ     kötülükler=الَسي ِئ اتِِ ز      ceza..verilir=ج 

ي ِئ ةِ  ا    bir..kötülüğe=س      aynıyla=بِِمثِْله 

مِْ ت ْره ق ه  ِ    ve..bürür=و 
    bir..aşağılık=ِذلَة  

ا ل ه مِْ..م  =onlar..için..yoktur     ِاّلَلِِ..ِمن =Allah’tan    

ع اِصم ِ ..ِمنِْ =kurtaracak    ا أ نَم      gibidir=ك 

مِْ    kaplanmış=أ ْغِشي تِْ وه ه  ج      yüzleri=و 

اللَْيلِِ..ِمنِ     parçalarıyla=قِط عًا =bir..gecenin    

ْظِلًماِ      kapkaranlık=م 
ئِكِ أ ول َِٰ =bunlar    

ابِ      onlar=ه مِْ    cehennem=النَاِرِ     ehlidirler=أ ْصح 

ا اِلد ونِ     orada=فِيه   sürekli..kalıcıdırlar=خ 

Dünyada kötülük 
işleyenlere gelin-
ce, her kötülükleri-
ne karşılığı kadar 
ceza verilir. Yüzle-
rini horlanmışlık 
kaplar. Onları Al-
lah´dan kurtaracak 
hiç kimseleri yok-
tur. Yüzleri sanki 
gecenin kesitleri ile 
kaplıdır. Onlar ce-
hennemliklerdir, 
orada ebedi olarak 
kalacaklardır. 

Kötülükleri ka-
zananlara; kötü-
lükleri kadar ce-
za verilir. Onla-
rın yüzlerini zillet 
bürür. Allah´a 
karşı onları sa-
vunacak kimse 
yoktur. Yüzleri, 
geceden de kara 
bir parçayla ör-
tülmüş gibidir. 
İşte bunlar da 
ateşin yaranıdır-
lar. Orada temel-
li kalacaklardır. 

Ama kötü işler yap-
mış olanlara gelince; 
kötülüğün karşılığı 
kendisi kadar olacak-
tır; ve Allah'a karşı 
kendilerini savunacak 
kimseleri olmayaca-
ğına göre (utanç) ve 
aşağılanma onları, 
sanki yüzlerini kop-
koyu bir gecenin ka-
ranlığı bürümüş gibi, 
gölgeleyecek: İşte 
bunlardır cehennem-
likler; orada yerleşip 
kalacak olanlar... 

10. 
28 

,, ي ْومِ  ه مِْ    o,,gün=و      onları,,biraraya,,toplarız=ن ْحش ر 

ِميعًا     deriz=ن ق ولِ     sonra=ث مَِ    tümünü=ج 

ك وا,,ِللَِذينِ  أ ْشر  =ortak,,koşanlara    

ك ان ك مِْ     siz=أ ْنت مِْ    yerlerinize=م 

ْمِ  ك  ك اؤ  ش ر      ve,,ortak,,koştuklarınız=و 

يَْلن ا ْمِ     böylece,,ayırırız=ف ز      onları,,birbirlerinden=ب ْين ه 

ق الِ  ه مِْ    şöyle,,derler=و  ك اؤ      Koştukları,,ortaklar=ش ر 

ا ك ْنت مِْ,,م  =siz,,değildiniz    إِيَان ا=bize    

 ibadet,,ediyor=ت ْعب د ونِ 

O gün insanların 
hepsini biraraya 
toplarız da sonra 
bize ortak koşanla-
ra, «Siz ve koştu-
ğunuz ortaklar ol-
duğunuz yerde ka-
lınız» deriz. Sonra 
onları birbirinden 
ayırırız. O zaman 
bize ortak koşulan 
putlar, ortak ko-
şanlara şöyle der-
ler: «Siz bize tap-
mıyordunuz.» 

O gün hepsini 
toplarız. Şirk ko-
şanlara; Siz ve 
koştuğunuz or-
taklar yerlerini-
ze, deriz. Artık 
onların arasını 
açmışızdır. Or-
takları derler ki: 
Bize tapmıyor-
dunuz. 

Çünkü, bir gün onla-
rın hepsini bir araya 
toplayacağız ve (ha-
yattayken) Allah'tan 
başkalarına ilahlık 
yakıştıranlara: Siz ve 
Allah'a ortak koştu-
ğunuz o şeyler, (o 
varlıklar ve güçler, 
hepiniz) olduğunuz 
yerde kalın! diyecek 
ve böylece onları bir-
birinden ayıracağız. 
Ve (o zaman) Allah'a 
ortak koştukları kim-
seler, (vaktiyle kendi-
lerine kul, köle olmuş 
olanlara): Sizin tapı-
nıp durduğunuz biz 
değildik; 

10. 
29 

..     Allah=بِاّلَلِِ    şimdi..yeter=ف ك ف ىَِٰ

    şahit..olarak=ش ِهيدًا

ب ْين ك مِْ..ب ْين ن ا و  =sizinle..bizim..aramızda    ِْإِن=şüphesiz    

ِعب اد تِك مِْ..ع نِْ    biz..idik=ك نَا =sizin..tapınmanızdan    

 habersiz=ل غ افِِلينِ 

Aramızda şahit 
olarak Allah yeter-
lidir. Gerçekten si-
zin bize taptığınız-
dan haberimiz yok-
tu. 

Allah, sizinle bi-
zim aramızda 
şahid olarak ye-
ter. Sizin tapın-
manızdan habe-
rimiz yoktur. 

bizimle sizin aranızda 
hiç kimse Allah'ın 
yaptığı gibi şahitlik 
yapamaz: gerçek şu 
ki, (bize) tapındığını-
zın farkında bile de-
ğildik. 

10. 
30 

,,     her=ك لُِّ    hesabını,,verir=ت ْبل و    işte,,orada=ه ن اِلكِ 

ِ ا    can=ن ْفس  ,,م 
أ ْسل ف ْتِ  =önceden,,işlemiş,,olduğunun    

دُّوا ر  اّلَلِِ,,إِل ى    ve,,döndürülmüşlerdir=و  =Allah’a    

ه مِ  ْول  ِِ     mevlaları,,olan=م  ق      gerçek=اْلح 

لَِ ض  مِْ    kaybolmuştur=و      kendilerinden=ع ْنه 

ا ونِ ,,ك ان وا    şeyler,,ise=م  ي ْفت ر  =uydurdukları 

İşte orada herkes 
geçmişteki her 
davranışının yara-
rını ve zararını 
somut olarak gö-
rür, insanların tü-
mü gerçek sahiple-
ri olan Allah´a 
döndürülürler ve 
yakıştırdıkları 
düzmece ilahlar 
yanlarından kay-
boluverir. 

İşte orada her-
kes önceden 
yapmış olduğu-
nu bilir. Gerçek 
mevlaları olan 
Allah´a döndürü-
lürler. Uydurduk-
ları şeyler ise 
kendilerinden 
kaybolup gider. 

O an ve işte orada 
herkes geçmişte ya-
pıp ettiğiyle sorgula-
nacak; herkes Al-
lah'a, O yüceler yü-
cesi gerçek sahibine 
döndürülecek; onların 
boş hayalleri kendile-
rini yüzüstü bıraka-
caktır. 

10. 
31 

نِْ    de..ki=ق لِْ.. ق ك مِْ    ?kimdir=م      sizi..rızıklandıran=ي ْرز 

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten    ِاْْل ْرِض     ve..yerden=و 

    sahip..olan=ي ْمِلكِ     ?yahut..kimdir=أ َمنِْ

ارِ     kulaklara=الَسْمعِ  اْْل ْبص      ve..gözlere=و 

Onlara de ki; 
«Gökten ve yerden 
size rızık veren 
kimdir? Kulaklara 
ve gözlere işlerini 
görme yeteneğini 
kim verdi? Ölüden 
diriyi ve diriden 

De ki: Gökten ve 
yerden size rızık 
veren kimdir? 
Kulak ve gözlere 
kim hükmeder? 
Diriyi ölüden çı-
karan, ölüyü de 
diriden çıkaran 

De ki: Sizi göğün ve 
yerin ürünleriyle rızık-
landıran kimdir? Ya-
hut kimdir, işitme ve 
görme yetisi üzerinde 
mutlak egemen olan? 
Kimdir, ölüden diriyi, 
diriden de ölüyü çıka-
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نِْ م  يَِ    çıkaran=ي ْخِرجِ     ?kimdir=و      diriyi=اْلح 

ي ِتِِ..ِمنِ  اْلم  =ölüden     ِي ْخِرج     ve..çıkaran=و 

ي ِتِ  ِِ..ِمنِ     ölüyü=اْلم  ي  اْلح  =diriden     ِم نِْو  =kimdir?    

    işleri=اْْل ْمر ِ     düzene..koyan=ي د ب ِرِ 

ي ق ول ونِ      de..ki=ف ق لِْ    Allah=اّلَل ِ     diyecekler=ف س 

ِ ت تَق ونِ ..أ ف َل  =öyleyse..sakınmıyor..musunuz? 

ölüyü çıkaran kim-
dir? Evrenin işlerini 
kim çekip çeviri-
yor? Sana, «Allah» 
diyeceklerdir. O 
zaman onlara, «Al-
lah´dan korkmuyor 
musunuz?» de. 

kimdir? Her işi 
düzenleyen kim-
dir? Onlar: Al-
lah´tır, diyecek-
ler. O halde 
O´na karşı gel-
mekten sakın-
maz mısınız? 
de. 

ran? Ve (yine) kimdir 
var olan her şeyi çe-
kip çeviren? Şüphe-
siz, diyecekler ki: (El-
bette) Allah! Öyleyse, 
de ki: Peki, O'na karşı 
artık gereken duyarlı-
ğı göstermeyecek 
misiniz? 

10. 
32 

,, ِلك مِ 
    Allah=اّلَل ِ    işte,,budur=ف ذ َٰ

بُّك مِ  ِ    sizin,,Rabbiniz,,olan=ر 
قُّ      gerçek=اْلح 

اذ ا ق ِِ    dışında=ب ْعد ِ    ?ne,,vardır=ف م      gerçeğin=اْلح 

    başka=إِلَِ
ل ِ      sapıklıktan=الَضَل 

ف ونِ ت ْصرِ ,,ف أ نَىَِٰ =öyleyse,,nasıl,,döndürülüyorsunuz? 

İşte gerçek Rabbi-
niz Allah budur. 
Gerçekten sonra 
sapıklıktan başka 
ne var ki? O halde 
nasıl gerçekten 
saptırılıyorsunuz? 

İşte gerçek 
Rabbınız olan 
Allah budur. 
Haktan sonra 
dalaletten başka 
ne vardır? O 
halde nasıl çev-
riliyorsunuz? 

(Hem de) O'nun, sizin 
rabbiniz Allah oldu-
ğunu, mutlak ve nihai 
hakikat olduğunu bil-
diğiniz halde! Çünkü, 
hakikat (terk edil-
dik)ten sonra, geriye 
sapıklıktan başka ne 
kalır? Öyleyse, haki-
kati nasıl gözden ka-
çırabilirsiniz? 

10. 
33 

.. لِِ كِ ك ذ َٰ =böylece    ِْقَت     gerçekleşmiş..oldu=ح 

تِ  ب ِكِ     sözü=ك ِلم      hakkındaki=ع ل ى    Rabbinin=ر 

ف س ق وا..الَِذينِ  =yoldan..çıkmışlar    ِْم     onlar=أ نَه 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =iman..etmezler 

Böylece Rabbinin 
yoldan çıkmışlara 
ilişkin, onların 
iman etmeyecekle-
ri şeklindeki sözü 
gerçekleşmiş oldu. 

Böylece, fasık 
olanların iman 
etmeyeceklerine 
dair Rabbının 
sözü gerçekleşti. 

Böylece günahkarca 
davranmaya eğilimli 
olanlar hakkında 
Rabbinin sözünün 
hak olduğu ortaya 
çıkmış oldu: Onlar 
inanmayacaklar. 

10. 
34 

    ?var,,mıdır=ه لِْ    de,,ki=ق لِْ,,

ك ائِك مِْ,,ِمنِْ ش ر  =sizin,,ortak,,koştuklarınızdan    

نِْ     ilk,,kez,,gerçekleştirip=ي ْبد أ ِ    bir,,kimse=م 

ْلقِ      sonra=ث مَِ    yaratma,,işini=اْلخ 

    Allah=اّلَل ِ    de,,ki=ق لِِ    yeniden,,diriltecek=ي ِعيد ه ِ 

ْلقِ     ilk,,kez,,gerçekleştirip=ي ْبد أ ِ     yaratma,,işini=اْلخ 

    yeniden,,diriltir=ي ِعيد ه ِ     sonra=ث مَِ

ت ْؤف ك ونِ ,,ف أ نَىَِٰ =artık,,nasıl,,çevriliyorsunuz? 

Onlara de ki; «Al-
lah´a ortak koştu-
ğunuz putlar için-
de, yaratma olayı-
nı ilk başta gerçek-
leştiren ve sonra 
tekrarlayan var 
mı?» De ki; «Allah 
yaratma olayını ilk 
başta gerçekleşti-
rir, sonra da onu 
tekrarlar. Doğru-
dan nasıl saptırılı-
yorsunuz?» 

De ki: Ortakları-
nız içinde önce 
yaratan, sonra 
bunu tekrar 
eden var mıdır? 
De ki: Allah önce 
yaratır, sonra 
bunu tekrar 
eder. Nasıl da 
döndürülüyorsu-
nuz? 

De ki: O sizin tanrı-
laştırdığınız varlıklar 
arasında (hayatı) 
yoktan var edip de 
sonra onu tekrar tek-
rar yaratan var mı? 
De ki: (Ancak) Al-
lah'tır, (bütün karma-
şıklığıyla hayatı) yok-
tan var eden ve sonra 
tekrar tekrar yaratan. 
Hal böyleyken, nasıl 
oluyor da, yanlış 
hükmediyorsunuz! 

10. 
35 

    ?var..mıdır=ه لِْ    de..ki=ق لِْ..

ك ائِك مِْ..ِمنِْ ش ر  =sizin..ortak..koştuklarınızdan    

نِْ     iletecek=ي ْهِدي    bir..kimse=م 

ِِ ..إِل ى ق  اْلح  =hakka    ِِق ل=de..ki    ِ اّلَل=Allah    

ِِ     iletir=ي ْهِدي ق  نِْ    hakka=ِلْلح      kimse..mi=أ ف م 

ق ِِ..إِل ى    ileten=ي ْهِدي اْلح  =hakka    

قُِّ ي تَب عِ ..أ نِْ    daha..lâyıktır=أ ح  =uyulmaya    

    yoksa..kimse..mi=أ َمنِْ

ي ِهد ِي..لِ  =doğru..yolu..bulamayan    

ِ ي ِ..أ نِْ..إِلَِ ْهد ىَٰ =kendisi..yöneltilmedikçe    

ا ل ك مِْ..ف م  =size..ne..oluyor     ِك ْيف=nasıl    

ونِ   hüküm..veriyorsunuz=ت ْحك م 

Onlara de ki; «Al-
lah´a ortak koştu-
ğunuz putlar ara-
sında gerçeğe ile-
ten var mı?» De ki; 
«Allah, insanları 
gerçeğe iletir.» 
Acaba insanları 
gerçeğe ileten mi 
uyulmaya daha la-
yıktır, yoksa baş-
kasının kılavuzlu-
ğundan yararlan-
madıkça doğru yo-
lu kendi kendine 
bulamayan mı? O 
halde size ne olu-
yor da böyle yanlış 
hüküm veriyorsu-
nuz? 

De ki: Sizin or-
taklarınız içinde; 
hakka ileten var 
mıdır? De ki: Al-
lah hakka erişti-
rir. Hakka erişti-
ren mi, yoksa 
götürülmeden 
gidemeyen mi 
uyulmaya daha 
layıktır. Ne olu-
yor size, nasıl 
hükmediyorsu-
nuz? 

De ki: O sizin tanrı-
laştırdığınız varlıklar-
dan hiç sizi hakka 
eriştiren var mı? De 
ki: (Yalnızca) Allah'tır, 
hakka eriştiren. Öy-
leyse, hakka eriştiren 
mi izlenmeye layıktır, 
yoksa kendisine yol 
gösterilmedikçe bir 
başına doğru yolu bu-
lamayacak durumda 
olan mı? Peki, ne 
oluyor size ve muha-
kemenize! 

10. 
36 

,, ا م  ي تَبِعِ ,,و  =uymamaktadır    ِْه م     onların,,çoğu=أ ْكث ر 

نًّاِ     başkasına=إِلَِ     şüphesiz=إِنَِ    zandan=ظ 

ي ْغنِي,,لِ     zan,,ise=الَظنَِ =kazandırmaz    

ق ِِ,,ِمنِ  اْلح  =gerçek,,açısından     ِْيئًا     bir,,şey=ش 

ِليمِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ     bilmektedir=ع 

ا ي ْفع ل ونِ ,,بِم  =onların,,yaptıklarını 

Onların çoğu sa-
dece zayıf bilgiye, 
zanna dayanıyor. 
Oysa zan, zayıf 
bilgi, gerçeğin bir 
noktasının bile ye-
rini tutamaz. Hiç 
şüphesiz Allah on-
ların ne yaptıkları-
nı bilir. 

Onların çoğu, 
sadece zanna 
tabi olurlar. 
Şüphe yok ki 
zann, hakikat 
karşısında bir 
şey ifade etmez. 
Doğrusu Allah, 
onların bütün iş-
lediklerini bilen-
dir. 

Onların çoğu sadece 
zanna uymaktadırlar. 
Oysa, zan hiçbir şe-
kilde hakkın yerini tu-
tamaz. Gerçek şu ki, 
Allah onların yaptıkla-
rını bütünüyle bilmek-
tedir. 

10. 
37 

.. ا م  ك انِ ..و  =değildir    ذ ا     Kur’an=اْلق ْرآنِ     bu=ه َٰ

ىَِٰ..أ نِْ ي ْفت ر  =uydurulmuş    

د ونِِ..ِمنِْ =başkası..tarafından    ِِاّلَل=Allah’tandır    

ِكنِْ ل َٰ     doğrulayıcıdır=ت ْصِديقِ     ancak=و 

ي د ْيهِِ..ب ْينِ ..الَِذي =kendinden..öncekileri    

ت ْفِصيلِ  ْلِكت ابِِا    ve..açıklayıcıdır=و  =Kitab’ı    

ْيبِ ..لِ  ر  =şüphe..yoktur    ِِفِيه=onda    

ب ِِ..ِمنِْ ر  =Rabbindendir     ِاْلع ال ِمين=alemlerin 

Bu Kur´an Al-
lah´dan geldi, baş-
kası tarafından 
uydurulmuş değil-
dir. O, kendisinden 
önceki semavi ki-
tapları onaylar ve 
ilahi kitabı ayrıntılı 
biçimde açıklar. 
Onun alemlerin 
Rabbi tarafından 
gönderildiği kuş-
kusuzdur. 

Bu Kur´an, Al-
lah´tan başkası 
tarafından uydu-
rulmuş değildir. 
Ancak kendin-
den evvel geleni 
tasdik eder ve 
kitabı uzun uzun 
açıklar. Onda hiç 
şüphe yoktur. 
Alemlerin Rab-
bındandır. 

İmdi, bu Kuran, asla 
Allah'tan başkası ta-
rafından tasarlanmış, 
uydurulmuş olamaz; 
üstelik o, önceki va-
hiylerden hakikat 
adına bugüne kalmış 
ne varsa onu doğru-
layıp, alemlerin Rab-
binden (geldiğinden) 
şüphe olmayan vahyi 
özlü bir biçimde açık-
lıyor. 

10. 
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,, مِْأ ِ =yoksa     ِي ق ول ون=diyorlar    

اه ِ      de,,ki=ق لِْ    O’nu,,kendisi,,uydurdu=اْفت ر 

ةِ     getirin=ف أْت وا     bir,,sure=بِس ور 

اْدع وا    onun,,benzeri=ِمثِْلهِِ     ve,,çağırın=و 

نِِ اْست ط ْعت مِْ,,م  =çağırabileceklerinizi    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    ِْإِن=eğer    

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru,,sözlü=ص 

Yoksa, ´Onu Mu-
hammed uydurdu´ 
mu diyorlar? Onla-
ra de ki; ´Eğer 
doğru söylüyorsa-
nız, Kur´an´a ben-
zer bir sure ortaya 
getiriniz, bu konu-
da Allah dışında 
kimleri yardıma 
çağırabilecekse-
niz, çağırınız. 

Yoksa: Onu uy-
durdu mu? di-
yorlar. De ki: 
Sadıklardan ise-
niz, onun benze-
ri bir sure getirin. 
Ve Allah´tan 
başka çağırabi-
leceklerinizi de 
çağırın. 

(Buna rağmen) yine 
de, (hakkı inkara şart-
lanmış olanlar), Onu 
(Muhammed) uydur-
du! diyorlar. (Onlara) 
de ki: Eğer doğru 
sözlü kimselerdense-
niz, o zaman, onunki-
lere eşdeğer bir sure 
getirin; hem (bu iş 
için) Allah'tan başka 
kimi yardıma çağıra-
bilirseniz çağırın! 

10. 
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ا    yalanladılar=ك ذَب وا    hayır=ب لِْ..     şeyi=بِم 

ي ِحيط وا..ل مِْ =kavrayamadıkları    ِِبِِعْلِمه=ilmini    

ل َما ي أْتِِهمِْ..و  =ve..kendilerine..gelmeyen    

ِلكِ     yorumu=ت أِْويل ه ِ      böyle=ك ذ َٰ

    yalanlamışlardı=ك ذَبِ 

ق ْبِلِهْمِ ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..öncekiler..de    

    olduğuna=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ     bir..bak=ف اْنظ رِْ

 zalimlerin=الَظاِلِمينِ     sonlarının=ع اقِب ة ِ

Tersine onlar bilgi-
sini kavrayamadık-
ları ve henüz açık-
lamasına da mu-
hatap olmadıkları 
bir mesajı yalanla-
dılar. Onlardan 
öncekiler de böyle 
yalanlanmışlardı. 
Gör bakalım, o za-
limlerin sonu nice 
oldu? 

Hayır, onlar bil-
gisini kavraya-
madıkları, yoru-
mu kendilerine 
gelmemiş bir şe-
yi yalanladılar. 
Onlardan önce-
kiler de böyle 
yalanlamışlardı. 
Zalimlerin sonu-
nun nasıl oldu-
ğuna bir bak. 

Hayır hayır, aslında 
onlar özünü, hikmeti-
ni kavrayamadıkları 
ve önceden kendile-
rine açıklanmamış 
her şeyi yalanlamaya 
eğilimliler. Onlardan 
önce gelip geçenler 
de işte böyle gerçeği 
yalanlamaya yelten-
mişlerdi. (Gerçeği 
görmek istiyorsan) 
zalimlerin sonunun 
nasıl olduğuna bir 
bak! 
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مِْ,, ِمْنه  نِْ    içlerinden,,vardır=و  ي ْؤِمنِ ,,م  =iman,,eden    

مِْ    ona=بِهِِ ِمْنه      içlerinden,,vardır=و 

نِْ ي ْؤِمنِ ,,لِ ,,م  =iman,,etmeyen,,de     ِبِِه=ona    

بُّكِ  ر      daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Rabbin=و 

ْفِسِدينِ   bozguncuları=بِاْلم 

Onlardan kimi bu 
Kur´an´a inanır, 
kimi de inanmaz. 
Rabbin, kimlerin 
bozguncu olduğu-
nu herkesten iyi bi-
lir. 

İçlerinden kimisi 
buna iman eder, 
kimisi de iman 
etmez. Rabbın 
fesad çıkaranları 
daha iyi bilir. 

Onların içinde bu 
(ilahi vahye) hemen 
inanacak olanlar ol-
duğu gibi, sonuna 
kadar inanmayacak 
olanlar da var; (ne 
olursa olsun) senin 
Rabbin bozgunculuk 
yapanları çok iyi bil-
mektedir. 
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إِنِْ..     de..ki=ف ق لِْ    seni..yalanlarlarsa=ك ذَب وكِ     eğer=و 

ِلي    banadır=ِلي     benim..yaptığım=ع م 

ل ك مِْ ْمِ     ve..sizedir=و  ل ك      sizin..yaptığınız..da=ع م 

Eğer onlar seni ya-
lanlarsa de ki; 
«Benim işledikle-
rim bana, sizin iş-
ledikleriniz de si-
zedir. Benim işle-

Şayet seni ya-
lanlarlarsa; be-
nim yaptığım 
bana, sizin yap-
tığınız sizedir. 
Siz benim yaptı-

Bunun içindir ki, (ey 
Peygamber) seni ya-
lanlamaya kalkışırlar-
sa o zaman (onlara) 
de ki: Benim yapıp et-
tiklerim bana (yazıla-
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    uzaksınız=ب ِريئ ونِ     siz=أ ْنت مِْ

لِ ..ِمَما أ ْعم  =benim..yaptığımdan    أ ن ا     ve..ben..de=و 

    uzağım=ب ِريءِ 

ل ونِ ..ِمَما ت ْعم  =sizin..yaptıklarınızdan 

diklerim ile sizin bir 
ilginiz olmadığı gi-
bi, sizin işledikleri-
nizle de benim bir 
ilgim yoktur.» 

ğımdan uzaksı-
nız, ben de sizin 
yaptığınızdan 
uzağım, de. 

cak), sizin yapıp ettik-
leriniz de size: ne siz 
benim yaptıklarımdan 
sorumlusunuz, ne de 
ben sizin yaptıkları-
nızdan sorumluyum. 
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مِْ,, ِمْنه      içlerinden,,var=و 

نِْ ي ْست ِمع ونِ ,,م  =dinleyenler     ِ إِل ْيك=seni    

ت ْسِمعِ ,,أ ف أ ْنتِ  =sen,,duyurabilecek,,misin?    

مَِ ل وِْ    sağırlara=الصُّ     üstelik=و 

ي ْعِقل ونِ ,,لِ ,,ك ان وا =akıl,,etmiyorlarsa 

Onların arasında 
Kur´an okurken 
sana kulak veren-
ler de vardır. Fakat 
üstelik düşünme 
yeteneğinden de 
yoksun sağırlara, 
sen söz işittirebilir 
misin? 

İçlerinde sana 
kulak verenler 
vardır. Fakat sen 
sağırlara işittire-
bilir misin? Üste-
lik akılları da hiç 
ermiyorsa. 

Ve, onların aralarında 
sana kulak verir gibi 
yapanlar var; ama, 
eğer akıllarını kul-
lanmıyorlarsa, sen 
sesini hiç sağırlara 
işittirebilir misin? 
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مِْ.. ِمْنه  نِْ    onlardan..var=و  ي ْنظ رِ ..م  =bakanlar    

    sana=إِل ْيك ِ 

ت ْهِدي..أ ف أ ْنتِ  =sen..doğru..yola..iletebilecek..misin?    

ل وِْ    körleri=اْلع ْميِ      eğer=و 

ونِ ..لِ ..ك ان وا ي ْبِصر  =görmüyorlarsa 

Onların arasında 
sana bakanlar da 
vardır. Fakat gör-
me yeteneğinden 
bütünü ile yoksun 
körleri, sen doğru 
yola iletebilir mi-
sin? 

İçlerinde sana 
bakanlar da var-
dır. Körlere sen 
mi yol göstere-
ceksin? Üstelik 
hiç görmüyorlar-
sa. 

Ve yine onların arala-
rında sana bakıyor-
muş gibi yapanlar 
var; ama, eğer göre-
miyorlarsa, sen hiç 
körlere doğru yolu 
gösterebilir misin? 

10. 
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    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,,

ي ْظِلمِ ,,لِ  =haksızlık,,etmez     ِالنَاس=insanlara    

ْيئًا ِكنَِ    hiçbir=ش  ل َٰ     insanlar=النَاسِ     ancak=و 

مِْ     kendi,,kendilerine=أ ْنف س ه 

ونِ   haksızlık,,ederler=ي ْظِلم 

Allah insanlara hiç 
zulmetmez, fakat 
insanlar kendi 
kendilerine zulme-
derler. 

Doğrusu Allah 
insanlara hiç 
zulmetmez, ama 
insanlar kendile-
rine zulmederler. 

Gerçek şu ki, Allah 
(hiçbir konuda) insan-
lara en küçük bir 
haksızlık yapmaz; fa-
kat insanların yine 
kendileridir kendileri-
ne haksızlık yapan. 
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.. ي ْومِ  ه مِْ    gün=و      onları..toplayacağımız=ي ْحش ر 

ي ْلب ث وا..ل مِْ    sanki..gibi=ك أ نِْ =kalmamışlar    

س اع ةًِ..إِلَِ =bir..anı..kadar..bile    

ارِِ..ِمنِ  النَه  =gündüzden     ِف ون     tanışırlar=ي ت ع ار 

ْمِ      muhakkak=ق دِْ    kendi..aralarında=ب ْين ه 

ِسرِ      zarara..uğramışlardır=خ 

ك ذَب وا..الَِذينِ  =yalanlayanlar    ِِبِِلق اء=kavuşmayı    

    Allah’ın=اّلَلِِ

ا م  ْهت ِدينِ ..ك ان وا..و  م  =ve..doğru..yola..girmeyenler 

Allah insanları bi-
raraya topladığı 
gün, sanki dünya-
da sadece gündü-
zün bir saati kadar 
kalmışlar ve bu sü-
reyi birbirleri ile ta-
nışmak için har-
camışlar gibidirler. 
Allah ile karşılaşa-
caklarını yalanla-
yanlar gerçekten 
hüsrana uğramış-
lardır, onlar doğru 
yolu bulamamış-
lardır. 

O gün, onları 
sanki dünyada 
gündüzün sade-
ce bir saat kal-
mışlar gibi topla-
yınca; birbirlerini 
tanırlar. Allah´a 
kavuşmayı yalan 
sayanlar ziyana 
uğramışlardır. 
Zaten onlar, hi-
dayete ermişler 
de değillerdi. 

Ve o Gün Allah onları 
(huzuruna) topladığı 
zaman (onlara öyle 
gelecek ki yeryüzün-
de) sanki sadece ta-
nışmalarına yetecek 
kadar (kısa bir süre), 
sadece gündüzün bir 
saati kadar kalmışlar; 
(vaktiyle) Allah'ın hu-
zuruna çıkarılacakları 
uyarısını yalanlayan 
ve (bu yüzden) doğru 
yolu tutmaktan geri 
duranlar (o Gün) bü-
tün bütün yanılmış, 
kaybetmiş olacaklar. 
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إَِما,,     sana,,göstersek=ن ِري نَكِ     veya=و 

    bir,,kısmını=ب ْعضِ 

ن ِعد ه مِْ,,الَِذي =onlara,,vaadettiklerimizin    ِْأ و=ya,,da    

فَي نَكِ      sonuçta,,bizedir=ف إِل ْين ا    seni,,vefat,,ettirsek=ن ت و 

مِْ ْرِجع ه      Allah=اّلَل ِ    sonra=ث مَِ    onların,,dönüşü=م 

    şahittir=ش ِهيد ِ

ا,,ع ل ىَِٰ ي ْفع ل ونِ ,,م  =onların,,yaptıklarına 

Kâfirleri çarptıra-
cağımızı söz ver-
diğimiz cezanın bir 
bölümünü sana 
göstersek de ya da 
daha önce senin 
canını alsak da, 
onların dönüşü bi-
zedir. Sonra Allah 
onların neler yap-
tıklarına tanıktır. 

Onlara vaadetti-
ğimizin bir kıs-
mını sana göste-
ririz veya seni 
alırız. Onların 
dönüşü bizedir. 
Allah onların 
yaptıklarına şa-
hiddir. 

Ve (bu söyledikleri-
miz doğrultusunda) 
onlara (hakkı inkar 
edenlere) hazırladı-
ğımız şeylerden bazı-
larını sana ya (bu 
dünyada) gösteririz 
ya da (ceza gerçek-
leşmeden önce) se-
nin canını alırız; (ama 
bil ki,) onların dönüşü 
er geç Bizedir; ve Al-
lah, onların bütün 
edip eylediklerine ta-
nıktır. 

10. 
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ِلك ل ِِ..     ümmetin=أ َمةِ     her=و 

س ول ِ      bir..peygamberi..vardır=ر 

اءِ ..ف إِذ ا ج  =onlara..geldiğinde    

مِْ س ول ه  يِ ق ِضِ    Peygamberleri=ر  =hükmedilir    

    adaletle=بِاْلِقْسطِِ    aralarında=ب ْين ه مِْ

ه مِْ     ve..onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْظل م  =haksızlığa..uğratılmazlar 

Her ümmete bir 
peygamber gönde-
rilmiştir. Peygam-
berler gelip de 
mesajlarını duyur-
duktan sonra üm-
metler hakkında 
adalet uyarınca 
hüküm verilir, onla-
ra haksızlık edil-
mez. 

Her ümmetin bir 
rasulü vardır. 
Onların rasulleri 
gelince araların-
da adaletle 
hükmedilir. Ve 
asla zulme uğra-
tılmazlar. 

Her ümmet için mut-
laka bir elçi olagel-
miştir: ancak (her 
ümmetin) elçisi gel-
dikten (ve tebliğini 
yaptıktan) sonra onlar 
hakkında bütünüyle 
adaletle yargıda bu-
lunulur; ve onlara as-
la haksızlık yapılmaz. 
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,, ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    diyorlar,,ki=و      ?ne,,zamandır=م 

ذ ا ْعد ِ    bu=ه َٰ     eğer=إِنِْ    vaad,,edilen=اْلو 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru,,sözlü=ص 

Onlar, «Eğer doğ-
ru söylüyorsanız 
vadettiğiniz bu ce-
za ne zaman ger-
çekleşecek?» der-
ler. 

Derler ki: Doğru 
sözlülerden ise-
niz bu vaad ne 
zamanmış? 

Buna rağmen yine de 
(hakkı inkar edenler:) 
(kıyamet ve (nihai) 
yargı hakkındaki) bu 
söz ne zaman ger-
çekleşecek? Eğer 
doğru sözlü kimseler-
seniz (buna cevap 
verin, ey siz inanan-
lar)! diye sorup duru-
yorlar. 
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أ ْمِلكِ ..لِ     de..ki=ق لِْ.. =ben..dokunduramam    

ا    kendime=ِلن ْفِسي رًّ     bir..zarar=ض 

لِ  ن ْفعًا..و  =veya..yarar    َِإِل=başka    

ا ءِ ش ا..م  =dilediğinden     ِ اّلَل=Allah’ın    ِِ ِلك ل=her    

    ümmetin=أ َمةِ 
ل ِ      bir..eceli..vardır=أ ج 

اءِ ..إِذ ا ج  =geldiğinde    ِْم ل ه      ecelleri=أ ج 

ِ ونِ ..ف َل  ي ْست أِْخر  =ne..öne..alınırlar    
    bir..saat=س اع ةًِ 

لِ  ونِ ..و  ي ْست ْقِدم  =ne..de..geriye..bırakılırlar 

Onlara de ki; «Al-
lah´ın dileği dışın-
da benim kendime 
bile zarar ya da 
yarar dokundur-
maya gücüm yet-
mez. Her ümmetin 
belirli bir yaşama 
süresi vardır. O 
süre dolunca, ne 
bir an geri bırakılır-
lar ve ne de bir an 
önceye alınırlar.» 

De ki: Allah´ın 
dilemesi dışında, 
ben; kendime bir 
fayda ve zarar 
verecek durum-
da değilim. Her 
ümmet için bir 
sure vardır. Su-
releri gelince; ne 
bir an geciktirilir, 
ne de öne alınır-
lar. 

(Ey Peygamber) de 
ki: Allah dilemedikçe, 
ben kendim ne bir za-
rarı önleyecek ne de 
kendime bir yarar 
sağlayabilecek güç-
teyim. Her ümmet için 
bir süre belirlenmiştir: 
süreleri son bulunca, 
onu ne bir an gecikti-
rebilirler, ne de ça-
buklaştırabilirler. 
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أ ْيت مِْ    de,,ki=ق لِْ,,     söyleyin,,bakalım=أ ر 

أ ت اك مِْ,,إِنِْ =size,,gelirse    ِ ع ذ اب ه=O’nun,,azabı    

اًرا    veya=أ وِْ    gece,,vakti=ب ي اتًا     gündüz=ن ه 

اذ ا     acele,,ediyorlar=ي ْست ْعِجلِ     ne,,diye=م 

ونِ     bunda=ِمْنه ِ ْجِرم   suçlular=اْلم 

De ki; «Allah´ın 
azabı diyelim ki; 
gündüz ya da gece 
başınıza geldi. 
Suçlular bunun bir 
an önce gerçek-
leşmesini niye is-
terler ki? 

De ki: Görmüyor 
musunuz, ya Al-
lah´ın azabı size 
gece veya gün-
düz gelirse? 
Suçlular neden 
bunu acele isti-
yorlar? 

De ki: Ya bir gece 
vakti, ya da güpe-
gündüz, eğer O'nun 
azabı başınızda ko-
parsa, (neler hisse-
debileceğinizi) hiç 
düşündünüz mü? 
Günaha gömülüp 
gitmiş bir toplumun 
bunu tezlikle isteme-
sini gerektirecek nasıl 
bir umudu olabilir ki? 
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ا..إِذ ا    sonra..mı=أ ث مَِ.. ق عِ ..م  و  =gerçekleştirdikten    

ْنت مِْ     ?şimdi..mi=آْْلنِ     ona=بِِهِ     inanacaksınız=آم 

ق دِْ     elbette=و 

ت ْست ْعِجل ونِ ..بِهِِ..ك ْنت مِْ =siz..onu..acele..istiyordunuz 

Yoksa azap başla-
rına geldikten son-
ra kendilerine, 
´Şimdi ona inandı-
nız mı? Hani onun 
bir an önce ger-
çekleşmesini isti-
yordunuz´ densin 
diye mi? 

Gerçekleştikten 
sonra mı ona 
inanacaksınız? 
Hemen şimdi mi. 
Hani siz onu 
acele istiyordu-
nuz. 

Peki, gelmesinde 
(meydan okurcasına) 
tezlik gösterdiğiniz 
(ve) şimdi (size, 'Ona 
inanıyor musunuz?' 
diye sorulacağı o 
Gün) gelip çattıktan 
sonra mı, ancak o 
zaman mı, ona ina-
nacaksınız? 
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    denilir=قِيلِ     sonra=ث مَِ,,

وا,,ِللَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenlere    ذ وق وا=tadın    

ْلدِِ    azabı=ع ذ ابِ      sonsuz=اْلخ 

ْونِ ,,ه لِْ ت ْجز  =cezalandırılıyor,,musunuz?    

    başkasıyla=إِلَِ

Sonra zulmedenle-
re denir ki; «Sürek-
li azabı tadınız ba-
kalım, sadece 
dünyada işledikle-
rinizin karşılıkları 
ile cezalandırılmı-
yor musunuz? 

Sonra zulmetmiş 
olanlara denilir 
ki: Sürekli azabı 
tadın. Yalnız ka-
zanır olduğunuz 
şeylerle ceza-
landırılmıyor 
musunuz? 

O Gün ki, (dünya ha-
yatında) haksızlık 
yapmaya eğilim gös-
terenlere, 'Tadın bit-
meyen azabı' dene-
cek, yapageldiğiniz 
işlerin karşılığından 
başkasıyla mı ceza-
landırılıyorsunuz 
sanki?; 
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ا ت ْكِسب ونِ ,,ك ْنت مِْ,,بِم  =kazandıklarınızdan 

10. 
53 

.. ي ْست ْنبِئ ون كِ      senden..soruyorlar=و 

قِ      evet=إِي    de..ki=ق لِْ    O=ه و ِ     ?gerçek..mi=أ ح 

ب ِي ر      şüphesiz..o=إِنَه ِ    Rabbime..yemin..ederim..ki=و 

ِ
ق   ا    gerçektir=ل ح  م  أ ْنت مِْ..و  =ve..siz..değilsiniz    

ْعِجِزينِ   aciz..bırakacak=بِم 

Sana, «O ceza 
gerçek midir?» di-
ye soruyorlar. On-
lara de ki; «Rab-
bim hakkı için, 
evet. O, gerçektir, 
siz Allah´ın yapa-
cağını engelleye-
mezsiniz.» 

O gerçek mi? di-
ye senden haber 
sorarlar. De ki: 
Rabbıma andol-
sun ki o, muhak-
kak gerçektir. 
Elbette siz, O´nu 
aciz bırakacaklar 
değilsiniz. 

Bazıları da sana, Bü-
tün bunlar gerçek mi? 
diye soruyorlar. De ki: 
Elbette! Rabbim hak-
kı için, katıksız ger-
çek bu; ve sizler de 
(büyük sorgulama-
dan) asla kaçamaya-
caksınız! 

10. 
54 

ل ْوأ نَأ نَِ,, ِ    her,,bir=ِلك ل ِِ    şayet=و      can=ن ْفس 

تِْ     zulmeden=ظ ل م 

ا اْْل ْرِضِ,,فِي,,م  =yeryüzündekilere,,sahip,,olsaydı    

ْفت د تِْ     bunu=بِِهِ     fidye,,olarak,,verirdi=ل 

وا أ س رُّ ة ِ    açığa,,vururlar=و      pişmanlıklarını=النَد ام 

ا,,ل َما أ و  ر  =gördüklerinde     ِ اْلع ذ اب=azabı    

ق ِضيِ  مِْ    hüküm,,verilir=و      aralarında=ب ْين ه 

ه مِْ    adaletle=بِاْلِقْسِطِ      ve,,onlar=و 

ونِ ,,لِ  ي ْظل م  =haksızlığa,,uğratılmazlar 

Kendisine zulmet-
miş olan herkes, o 
gün yeryüzünün 
bütün servetine 
sahip olsa bunu 
(azaptan kurtul-
mak için) fidye ola-
rak verirdi. Onlar 
azabı gördükleri 
zaman pişmanlık-
tan donakalırlar. 
Haklarında adalet 
uyarınca hüküm 
verilir, kendilerine 
haksızlık edilmez. 

Yeryüzünde bu-
lunan her şey, 
nefsine zulme-
den kimsenin ol-
saydı, onu fidye 
verirdi. Azabı 
gördükleri za-
man içlerinde 
pişmanlık duyar-
lar. Halbuki onlar 
haksızlığa uğra-
tılmadan arala-
rında adaletle 
hükmolunmuş-
tur. 

Haksızlık yapan her-
kes, dünyadaki her 
şey onun olsa, (o 
Gün) onu kurtulmak 
için fidye olarak verir-
di. Ve (o zalimler 
kendilerini bekleyen) 
azabı görünce piş-
manlıklarını göstere-
cek gücü (bile) kendi-
lerinde bulamayacak-
lar. Yine de onlar 
hakkında adaletle 
yargıda bulunulacak; 
kendilerine zulmedil-
meyecektir. 

10. 
55 

.. ِِ    şüphesiz=إِنَِ    iyi..bilin..ki=أ لِ      Allah’ındır=ّلِلَ

ا اتِِ..فِي    olanların..tümü=م  او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ     şüphesiz=إِنَِ    İyi..bilin..ki=أ لِ     ve..yerde=و 

ْعد ِ قِ     Allah’ın=اّلَلِِ    vaadettiği=و      gerçektir=ح 

ِكنَِ ل َٰ ه مِْ    ancak=و      onların..çoğu=أ ْكث ر 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmiyorlar 

Haberiniz olsun ki, 
göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi Al-
lah´ındır. Haberiniz 
olsun ki, Allah´ın 
vaadi gerçektir, fa-
kat onların çoğu 
bunu bilmez. 

Dikkat edin, gök-
lerde ve yerde 
ne varsa hepsi 
Allah´ındır. Dik-
kat edin, Allah´ın 
vaadi şüphesiz 
bir gerçektir. Fa-
kat onların çoğu 
bunu bilmezler. 

Dikkat edin! Göklerde 
ve yerde ne varsa 
hepsi Allah'ındır! Dik-
kat edin! Allah'ın va-
adi, başa gelmesin-
den şüphe edilmeye-
cek bir gerçektir; ne 
var ki, onların çoğu 
bunu bilmez! 

10. 
56 

,, ي ِميتِ     diriltir=ي ْحيِي    O=ه وِ      ve,,öldürür=و 

إِل ْيهِِ ع ونِ     ve,,O’na=و   döndürülürsünüz=ت ْرج 

Dirilten de öldüren 
de O´dur. O´nun 
huzuruna döndürü-
leceksiniz. 

Dirilten ve öldü-
ren O´dur. O´na 
döneceksiniz. 

Hayatı bahşeden ve 
ölümü takdir eden 
O'dur; ve sonunda 
hepiniz O'na dönmek 
zorundasınız. 

10. 
57 

.. ا..ي ا أ يُّه  =Ey     ِالنَاس=insanlar    ِْق د=muhakkak    

تْك مِْ اء  ْوِعظ ة ِ    size..gelmiştir=ج      bir..öğüt=م 

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden     ِِشف اء     bir..şifa=و 

ا د ورِِ..فِي    olanlar..için=ِلم  الصُّ =gönüllerde    

ه دًى ة ِ    ve..bir..hidayet=و  ْحم  ر      ve..rahmet=و 

ْؤِمنِينِ   müminler..için=ِلْلم 

Ey insanlar, size 
Rabbinizden bir 
öğüt, kalplerdeki 
hastalıklara bir şi-
fa, inananlara yol 
gösterici ve rahmet 
gelmiştir. 

Ey insanlar; size 
Rabbınızdan bir 
öğüt, gçğüslerde 
olana bir şifa, 
mü´minler için 
bir hidayet ve 
rahmet gelmiştir. 

Ey insanlar! İşte 
Rabbinizden size bir 
öğüt, kalplerde olabi-
lecek her türlü (darlık 
ve hastalık) için bir şi-
fa ve (O'na) inanan 
herkes için hidayet ve 
rahmet gelmiş bulu-
nuyor. 

10. 
58 

    Allah’ın=اّلَلِِ    lütfuyla=بِف ْضلِِ    de,,ki=ق لِْ,,

تِهِِ ْحم  بِر  ِلكِ     ve,,rahmetiyle=و      işte,,bununla=ف بِذ َٰ

واف ِ ح  ْلي ْفر  =sevinsinler     ِه و=bu     ِْير     hayırlıdır=خ 

ع ونِ ,,ِمَما ي ْجم  =biriktirdiklerinden 

De ki; «Allah´ın lüt-
fu ile, rahmeti ile, 
sadece bunlarla 
sevinsinler. Bunlar 
onların biriktirdikle-
ri dünya malından 
daha hayırlıdır. 

De ki: Bunlar Al-
lah´ın lütfu ve 
rahmeti iledir. 
Sadece bunlarla 
sevinsinler. O, 
bütün toplayıp 
yığdıklarından 
daha hayırlıdır. 

Söyle (onlara), Al-
lah'ın bu cömertliği ve 
rahmetiyle işte böyle-
ce sevinsinler: (se-
vinsinler ki,) bu onla-
rın toplayıp biriktirdiği 
her şeyden daha üs-
tün, daha iyidir! 

10. 
59 

أ ْيت مِْ    de..ki=ق لِْ..     ?görmüyor..musunuz=أ ر 

ا لِ ..م  أ ْنز  =indirdiğini    ِ اّلَل=Allah’ın    ِْل ك م=size    

ِرْزقِ ..ِمنِْ =rızıktan    ِْع ْلت م     ve..sizin..kıldığınızı=ف ج 

اًما    ondan=ِمْنه ِ ر      bir..kısmını..haram=ح 

ِ َل  ح  لًِو  =bir..kısmını..helal    ِْق ل=de..ki    ِ آّلَل=Allah    

ْمِ     ?izin..mi..verdi=أ ِذنِ      yoksa=أ مِْ    size=ل ك 

    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ع ل ى

ونِ   ?yalan..mı..uyduruyorsunuz=ت ْفت ر 

De ki; «Baksanıza 
Allah´ın size gön-
derdiği rızıklara? 
Bunların bir bölü-
münü haram ve bir 
bölümünü de helâl 
saydınız.» De ki; 
«Bu konuda Allah 
mı size izin verdi, 
yoksa O´na iftira 
mı ediyorsunuz?» 

De ki: Allah´ın 
size gönderdiği, 
sizin de bazıları-
nı haram, bazıla-
rını da helal kıl-
dığınız rızıklar 
hakkında ne 
dersiniz? De ki: 
Allah mı size izin 
verdi, yoksa Al-
lah´a iftira mı 
ediyorsunuz? 

De ki: Hiç Allah'ın si-
zin için rızık olarak 
indirdiği şeyler üze-
rinde düşündünüz 
mü? O rızıklar ki, bir 
kısmını yasaklıyor, bir 
kısmını da meşru gö-
rüyorsunuz. De ki: 
(Böyle yapmanız ko-
nusunda) size Allah 
mı izin verdi; yoksa 
(düpedüz) kendi tah-
minlerinizi mi Allah'a 
yakıştırıyorsunuz? 

10. 
60 

,, ا م  ظ نُِّ,,و  =zanları,,nedir?    

ونِ ,,الَِذينِ  ي ْفت ر  =uyduranların    ع ل ى=karşı    

    günü,,hakkındaki=ي ْومِ     yalan=اْلك ِذبِ     Allah’a=اّلَلِِ

ِةِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    kıyamet=اْلِقي ام 

    karşı=ع ل ى    lütuf=ف ْضلِ     sahibidir=ل ذ و

ِكنَِ    insanlara=النَاِسِ ل َٰ     ancak=و 

ه مِْ ونِ ,,لِ     onların,,çoğu=أ ْكث ر  ي ْشك ر  =şükretmezler 

Allah´a iftira eden-
lerin kıyamet günü 
görecekleri işleme 
ilişkin görüşleri 
nedir acaba? Hiç 
kuşkusuz Allah, 
insanlara karşı lü-
tufkârdır, fakat on-
ların çoğu şükret-
mezler. 

Allah´a karşı ya-
lan uyduranlar, 
kıyamet gününü 
ne sanıyorlar? 
Doğrusu Allah, 
insanlar hakkın-
da lütuf sahibi-
dir. Fakat onların 
çoğu şükretmez-
ler. 

Peki, bu kendi yalan-
larını Allah'a yakıştı-
ranlar, Kıyamet Günü 
(başlarına gelecek 
olan) hakkında acaba 
ne düşünüyorlar? 
Gerçek şu ki, Allah 
insanlara karşı sınır-
sız cömertlik göster-
mektedir; ama (ne 
yazık ki) onların çoğu 
şükrünü bilmez. 

10. 
61 

.. ا م  ت ك ونِ ..و  =olursan..ol    ش أْنِ ..فِي =ne..durumda    

ا م  ت تْل و..و  =ne..okursan..oku    ِ ِمْنه=onun..hakkında    

ق ْرآنِ ..ِمنِْ =Kur’an’dan    

لِ  ل ونِ ..و  ت ْعم  =ve..siz..yapın    

لِ ..ِمنِْ ع م  =ne..yaparsanız    َِإِل=ancak    ك نَا=biz    

ْيك مِْع ل ِ =sizin..üzerinize    ش ه ودًا=şahidiz    

ت ِفيض ونِ ..إِذِْ =siz..daldığınızda     ِفِيِه=ona    

ا م  بِ ..و  ي ْعز  =gizli..değildir    ِْب ِكِ ..ع ن ر  =Rabbinden    

ِمثْق الِِ..ِمنِْ =ağırlığınca..bir..şey    ِ ذ َرة=zerre    

اْْل ْرِضِ..فِي =yerde     ِل اءِِ..فِي..و  الَسم  =ve..gökte    

لِ  أ ْصغ رِ ..و  =daha..küçüğü    ِِْلكِ ..ِمن ذ َٰ =bundan    

لِ  أ ْكب رِ ..و  =ve..daha..büyüğü    َِإِل=ancak    

ِكت ابِ ..فِي =kitaptadır     ِبِين  apaçık=م 

Ne ile uğraşırsan 
uğraş. Kur´an´dan 
hangi parçayı 
okursan oku, hangi 
işi yaparsanız ya-
pınız, işinize dal-
dığınızda mutlaka 
davranışlarınızın 
tanığı, gözeticisi-
yiz. Ne yerde ve 
ne de gökte bulu-
nan zerre ağırlı-
ğınca bir şey Rab-
binizden saklı kal-
maz. Gerek bun-
dan daha küçüğü 
ve gerekse daha 
büyüğü mutlaka 
apaçık bir Kitap´ta 
yeralır. 

Ne işte bulun-
san, Kur´an´dan 
ne okusan ve siz 
ne iş yaparsa-
nız; yaptıklarını-
za daldığınızda 
mutlaka Biz üze-
rinizde şahidiz. 
Yerde ve gökte 
hiç bir zerre 
Rabbından gizli 
değildir. Bundan 
daha küçüğü de, 
daha büyüğü de 
şüphesiz apaçık 
kitabdadır. 

Ve (sen, ey Peygam-
ber) hangi koşullarda 
olursan ol, bu (ilahi 
kitaptan) okunacak 
hangi konuyu dile ge-
tirirsen getir ve (siz 
ey insanlar) hangi işi 
yaparsanız yapın, 
(unutmayın ki) siz bu 
işlere giriştiğiniz 
an(dan itibaren) Biz 
üzerinizde gözlemci 
bulunuyoruz: çünkü 
ne yerde, ne de gökte 
tartıya gelmeyecek 
kadar küçük şeyler 
bile senin Rabbinin 
bilgisinden kaçamaz; 
ne bundan daha da 
küçüğü, ne de bun-
dan büyüğü yoktur ki 
(O'nun) apaçık takdi-
rinde kaydedilmiş ol-
masın. 

10. 
62 

,, ي اءِ أ ْولِِ    şüphesiz=إِنَِ    iyi,,bilin,,ki=أ لِ  =dostları,,için    

ْوفِ ,,لِ     Allah’ın=اّلَلِِ خ  =korku,,yoktur    

ل ْيِهمِْ     onlara=ع 

لِ  ن ونِ ,,ه مِْ,,و  ي ْحز  =ve,,onlar,,üzülmeyeceklerdir 

Haberiniz olsun ki, 
Allah´ın dostlarına 
korku yoktur, onlar 
hiç üzülmeyecek-
lerdir de. 

Dikkat edin, Al-
lah dostlarında 
hiç bir korku 
yoktur. Onlar, 
mahzun da ola-
cak değillerdir. 

Unutmayın ki, Allah'a 
yakın olanların kork-
maları için bir sebep 
yoktur; onlar acı ve 
üzüntü çekmeyecek-
ler. 

10. 
63 

.. ن وا..الَِذينِ  آم  =onlar..iman..edip    

ك ان وا ي تَق ونِ ..و  =sakınanlardır 

Onlar Allah´a 
inanmış ve kötü-
lüklerden sakın-
mışlardır. 

Onlar ki iman 
edip takvaya 
ermişlerdir. 

Onlar, imana erişip 
Allah'a karşı hep bi-
linçli ve duyarlı kal-
maya çalışan kimse-
lerdir. 

10. 
64 

,, مِ  ىَِٰ    onlar,,için,,vardır=ل ه      müjde=اْلب ْشر 

ي اةِِالِْ,,فِي ح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    

فِي ةِِ ,,و  اْْلِخر  =ve,,ahirette    

ت ْبِديلِ ,,لِ  =değişme,,olmaz    ِِات     sözlerinde=ِلك ِلم 

Onlar için dünya 
hayatında da ahi-
rette de müjde 
vardır. Allah´ın 
verdiği sözlerin 
değişmesi sözko-
nusu değildir. Bü-

Onlar için dünya 
hayatında da, 
ahirette de müj-
de vardır. Al-
lah´ın sözleri 
değişmez. Bu, 
büyük kurtulu-

Onlar için hem bu 
dünya hayatında hem 
de sonraki hayatta 
müjdeler var. Ve Al-
lah'ın vaadlerinde as-
la bir değişme olma-
yacak (olduğuna gö-
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ِلكِ     Allah’ın=اّلَلِِ      bu=ه وِ     işte=ذ َٰ

 büyük=اْلع ِظيمِ     kurtuluştur=اْلف ْوزِ 

yük kurtuluş, bü-
yük başarı işte bu-
dur. 

şun kendisidir. re), işte budur en bü-
yük zafer, en büyük 
başarı! 

10. 
65 

.. لِ  ْنكِ ..و  ي ْحز  =seni..üzmesin    ْمِا     onların..sözleri=ق ْول ه 

ِِ    yücelik=اْلِعَزة ِ    şüphesiz=إِنَِ     Allah’ındır=ّلِلَ

ِميعًاِ      duyandır=الَسِميعِ     O=ه وِ     tamamen=ج 

 bilendir=اْلع ِليمِ 

Kafirlerin sözleri 
sakın seni üzme-
sin. Çünkü üstün-
lük tümü ile, Al-
lah´ın tekelindedir. 
O, her şeyi işiten 
ve her şeyi bilen-
dir. 

Onların sözleri 
seni üzmesin. 
Muhakkak ki iz-
zet, bütünüyle 
Allah´ındır. O, 
Semi´dir, 
Alim´dir. 

Bu itibarla, (hakkı in-
kar edenlerin) sözleri 
sana acı ve sıkıntı 
vermesin. Çünkü 
kudret ve üstünlük 
bütünüyle Allah'a öz-
güdür: her şeyi işiten 
O'dur, her şeyi özüyle 
bilen O. 

10. 
66 

,, ِِ    şüphesiz=إِنَِ    iyi,,bilin,,ki=أ لِ      Allah’ındır=ّلِلَ

نِْ اتِِ,,فِي    kim,,varsa=م  او  الَسم  =göklerde    

نِْ م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    kim,,varsa=و  =ve,,yerde    

ا م  ي تَبِعِ ,,و  =uymuyorlar     ِي ْدع ونِ ,,الَِذين =tapınanlar    

د ونِِ,,ِمنِْ =başkalarına    ِِاّلَل=Allah’tan    

ك اء ِ      ortak,,koştuklarına=ش ر 

ي تَبِع ونِ ,,إِنِْ =onlar,,uyuyorlar    َِإِل=sadece    

إِنِْ    zanna=الَظنَِ ه مِْ,,و  =ve,,onlar    َِإِل=sadece    

ص ونِ   saçmalıyorlar=ي ْخر 

Haberiniz olsun ki, 
göklerde ve yerde 
kimler varsa hepsi 
Allah´ındır. Allah´ı 
bir yana bırakarak 
putlara tapanlar 
aslında bu düzme-
ce ortaklara uymu-
yorlar; sadece sa-
nıya, dayanaksız 
bilgiye uyuyorlar, 
sırf asılsız hayalle-
rin peşinden gidi-
yorlar. 

Dikkat edin; gök-
lerde kim varsa 
ve yerde kim 
varsa, hepsi Al-
lah´ındır. Al-
lah´tan başkası-
na tapanlar, ger-
çekte Allah´a 
koştukları ortak-
lara tabi olmu-
yorlar, onlar bir 
takım zannlara 
uyuyor ve ancak 
yalan söylüyor-
lar. 

Unutmayın ki, gökler-
de ve yerde kim var-
sa hepsi ister istemez 
Allah'a aittir; hal böy-
leyken, peki, Allah dı-
şında tanrısal nitelik-
ler yakıştırılan varlık-
lara yalvarıp yakaran 
kimseler (böyle yap-
makla) neye uyuyor-
lar? Sadece zanna 
uyuyorlar; yalnızca 
tahmine dayanıyorlar. 
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.. الَِذي..ه وِ  =O’dur     ِع ل     sizin..için=ل ك مِ     yaratan=ج 

    dinlenmeniz..için=ِلت ْسك ن وا    geceyi=اللَْيلِ 

ارِ     onda=فِيهِِ النَه      gündüzü..de=و 

ْبِصًراِ      şüphesiz=إِنَِ    aydınlatıcı..olarak=م 

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda     ِي ات     ayetler..vardır=ْل 

ع ونِ     bir..topluluk..için=ِلق ْومِ   duyan=ي ْسم 

Geceyi dinlenme-
nize elverişli ve 
gündüzü aydınlık 
yapan O´dur. Hiç 
şüphesiz bu söz-
lerde, onlara kulak 
verenler için birçok 
ibret dersi vardır. 

O´dur size ge-
ceyi dinlenesiniz 
diye karanlık ve 
gündüzü çalışa-
sınız diye aydın-
lık kılan. Kulak 
veren bir kavim 
için bunlarda 
ayetler vardır. 

(Oysa,) bağrında din-
lenesiniz diye geceyi 
ve (işlerinizi) görüp 
gözetesiniz diye gün-
düzü var eden O'dur; 
işte bunda, dinleyip 
(ders almak) isteyen 
insanlar için ayetler 
vardır. 
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ذ ِ    dediler=ق ال وا,,     Allah=اّلَل ِ    edindi=اتَخ 

ل دًاِ      çocuk=و 
ان ه ِ      O,,bundan,,münezzehtir=س ْبح 

    hiç,,bir,,şeye,,ihtiyacı,,olmayandır=اْلغ نِيُِّ     O=ه وِ 

ا    O’nundur=ل ه ِ     ne,,varsa=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ne,,varsa=و 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =ve,,yerde    ِِْعْند ك مِْ,,إِن =sizin,,yoktur    

س ْلط انِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,deliliniz     ِذ ا     bu,,konuda=بِه َٰ

    hakkında=ع ل ى    ?söylüyor,,musunuz=أ ت ق ول ونِ 

ا    Allah=اّلَلِِ ونِ ,,لِ ,,م  ت ْعل م  =bilmediğiniz,,şeyi 

Müşrikler ´Allah 
evlât edindi´ dedi-
ler. Haşa! O´nun 
hiçbir şeye ihtiyacı 
yoktur. Göklerde 
ve yerde ne varsa 
O´nundur. Bu ko-
nuda elinizde hiç-
bir kanıt yoktur. 
Nasıl oluyor da Al-
lah hakkında bil-
mediğiniz bir şeyi 
söyleyebiliyorsu-
nuz! 

Allah, çocuk 
edindi, dediler. 
Haşa, Allah 
bundan münez-
zehtir. O, müs-
tağnidir. Gökler-
de ve yerde ne 
varsa hepsi 
O´nundur. Bu 
hususta hiç bir 
deliliniz yok. Al-
lah hakkında 
bilmediğiniz şeyi 
mi söylüyorsu-
nuz? 

(Bütün bu açıklama-
lardan sonra (yine 
de)), Allah kendine 
bir oğul edindi! diyor-
lar. O yüceler yücesi, 
kendisine yakışma-
yacak niteliklerden 
kesinlikle uzaktır! Her 
bakımdan mutlak ola-
rak kendine yeterlidir: 
göklerde ve yerde var 
olan her şey O'na ait-
tir! Sizinse elinizde bu 
(tür iddialarınızı) des-
tekleyecek hiçbir deli-
liniz yoktur! Hal böy-
leyken, bilemeyece-
ğiniz şeyi mi Allah'a 
yakıştırıyorsunuz? 
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    şüphesiz=إِنَِ    de..ki=ق لِْ..

ونِ ..الَِذينِ  ي ْفت ر  =uyduranlar    ع ل ى=hakkında    

    yalan=اْلك ِذبِ     Allah=اّلَلِِ

ونِ ..لِ  ي ْفِلح  =kurtuluşa..eremezler 

De ki; «Allah hak-
kında yalan uydu-
ranlar kesinlikle if-
lah olmazlar.» 

De ki: Allah hak-
kında yalan uy-
duranlar hiç 
şüphesiz felah 
bulmayacaklar-
dır. 

De ki: Kendi uydur-
dukları yalanı Allah'a 
yakıştıranlar asla 
esenliğe erişemeye-
ceklerdir! 
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ت اع ,, الدُّْني ا,,فِي    bir,,geçim,,sürerler=م  =dünyada    

مِْ    bizedir=إِل ْين ا    sonra=ث مَِ ْرِجع ه      dönüşleri=م 

مِ     sonra=ث مَِ     azabı=اْلع ذ ابِ     tattırırız=ن ِذيق ه 

ا    şiddetli=الَشِديد ِ     dolayı=بِم 

ونِ ,,ك ان وا ي ْكف ر  =inkâr,,etmelerinden 

Dünyada geçici bir 
yarar sağlarlar, ar-
kasından dönüşleri 
bizedir, sonra ger-
çekleri inkâr etme-
lerinin karşılığı ola-
rak onlara ağır bir 
azap tattırırız. 

Dünyada biraz 
faydalanma var-
dır. Sonra dö-
nüşleri Bizedir. 
Sonra Biz de 
küfreder olmala-
rından dolayı on-
lara şiddetli aza-
bı tattıracağız. 

(Kısa süren) bir tu-
tunmadır bu dünya-
daki; ve sonra onların 
dönüşü er geç Bize 
olacak: Ve Biz de, 
hakkı inat ve ısrarla 
inkar etmelerinin kar-
şılığı olarak onlara o 
çok yoğun, çok şid-
detli acıyı tattıraca-
ğız. 
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.. اتْلِ  ل ْيِهمِْ    oku=و      kıssasını=ن ب أ ِ    onlara=ع 

    şöyle..söylemişti=ق الِ     hani=إِذِْ    Nuh’un=ن وح ِ

    kavmim=ق ْومِِ    Ey=ي ا    kavmine=ِلق ْوِمهِِ

ب رِ ..ك انِ ..إِنِْ ك  =ağır..geliyorsa    ِْع ل ْيك م=size    

ق اِمي     aranızda..durmam=م 

ت ْذِكيِري     ayetlerini=بِآي اتِِ    ve..size..hatırlatmam=و 

    Allah’a=اّلَلِِ    bilin..ki=ف ع ل ى    Allah’ın=اّلَلِِ

َكْلتِ      siz..de..toplanın=ف أ ْجِمع وا    güvendim=ت و 

ك مِْ ك مِْ    işiniz..hakkında=أ ْمر  ك اء  ش ر      ortaklarınızla=و 

ي ك نِْ..لِ     sonra=ث مَِ =kalmasın    ِْك م     işiniz=أ ْمر 

ل ْيك مِْ     dert..olarak=غ َمةًِ    kendi..aranızda=ع 

وا    sonra=ث مَِ     bana..karşı=إِل يَِ    uygulayın=اْقض 

لِ  ونِِ..و  ت ْنِظر  =ve..bana..mühlet..vermeyin 

Onlara Nuh´un 
hikâyesini anlat: 
Hani o soydaşları-
na demişti ki; «Ey 
soydaşlarım, eğer 
karşınıza çıkıp Al-
lah´ın ayetlerini 
hatırlatmam ağırı-
nıza gidiyorsa ben 
Allah´a dayandım; 
siz de Allah´a or-
tak koştuğunuz 
putlarla birlikte ne 
yapacağınızı ka-
rarlaştırınız, sonra 
vardığınız karar-
dan dolayı başınız 
ağrımasın; arka-
sından şahsıma 
ilişkin kararınızı, 
bana hiçbir mühlet 
tanımaksızın uygu-
layınız. 

Onlara Nuh´un 
haberini oku. 
Hani Nuh, kav-
mine demişti ki: 
Ey kavmim; ara-
nızda kalmam, 
Allah´ın ayetleri-
ni hatırlatmam, 
onlarla öğüt 
vermem size 
ağır geliyorsa; 
ben, Allah´a te-
vekkül ettim. Siz 
ve ortaklarınız 
toplanıp ne ya-
pacağınızı karar-
laştırın, içinizde 
ne tasarlıyorsa-
nız açığa çıka-
rın, sonra bana 
mühlet de ver-
meyerek yapa-
cağınızı yapın. 

(Şimdi artık) onlara 
Nuh'un başından ge-
çenleri anlat; hani o, 
kavmine: Soydaşla-
rım! demişti, eğer be-
nim (aranızdaki) ko-
numum ve Allah'ın 
ayetlerini size bildir-
mem zorunuza gidi-
yorsa, bilin ki, ben Al-
lah'a güveniyorum. 
Öyleyse, artık (bana) 
yapacağınızı yapmak 
için hem kendi gücü-
nüzü hem de Al-
lah'tan başka tanrılık 
yakıştırdığınız yar-
dımcılarınızı bir araya 
toplayın; bir kere ne 
yapacağınıza karar 
verdikten sonra da 
artık girişeceğiniz ey-
lem sizi tasalandır-
masın; (neye ki karar 
verdiyseniz) bana 
karşı artık elinizden 
geleni ardınıza ko-
mayın; hem de bana 
hiç soluk aldırmadan! 

10. 
72 

لَْيت مِْ    eğer=ف إِنِْ,,     yüz,,çevirirseniz=ت و 

ا أ ْلت ك مِْ,,ف م  س  =sizden,,istemiş,,değilim    

أ ْجر ِ ,,ِمنِْ =bir,,ücret    ِْأ ْجِريِ ,,إِن =benim,,ecrim    

اّلَلِِ ,,ع ل ى    ancak=إِلَِ =Allah’a,,aittir    

أ ِمْرتِ  أ ك ونِ ,,أ نِْ    ve,,ben,,emrolundum=و  =olmakla    

ْسِلِمينِ ,,ِمنِ  اْلم  =Müslümanlardan 

Eğer çağrıma sırt 
dönüyorsanız, ben 
sizden herhangi bir 
ücret istemiş deği-
lim, benim çaba-
mın karşılığını ve-
recek olan sadece 
Allah´dır; bana 
müslümanların, Al-
lah´ın buyruklarına 
teslim olanların ilki 
olmam emredildi. 

Yüz çevirirseniz; 
zaten ben siz-
den öğütlerimin 
karşılığı olarak 
bir ücret isteme-
dim. Benim üc-
retim ancak Al-
lah´a aittir. Ben, 
müslümanlardan 
olmakla emro-
lundum. 

Beri yandan, eğer 
(size ulaştırdığım 
mesajdan) yüz çevi-
rirseniz, (hatırlayın 
ki,) ben sizden bir 
karşılık beklemiş de-
ğilim; benim ücretim(i 
ödemek) Allah'tan 
başkasına düşmez; 
çünkü ben kendini 
O'na teslim edenler-
den biri olmakla em-
rolundum. 
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    yine..de..onu..yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ..

    ancak..biz..onu..kurtardık=ف ن َجْين اه ِ

نِْ م  ع ه ِ..و  م  =ve..onunla..beraber..olanları    

اْلف ْلكِِ..فِي =gemide    ِْع ْلن اه م ج      ve..onları..yaptık=و 

ئِفِ  َل  ْقن ا    halifeler=خ  أ ْغر      suda..boğduk=و 

ك ذَب وا..الَِذينِ  =yalanlayanları..da    

    nasıl=ك ْيفِ     bir..bak=ف اْنظ رِْ    ayetlerimizi=بِآي اتِن اِ 

    sonlarının=ع اقِب ة ِ    olduğuna=ك انِ 

ْنذ ِرينِ   uyarılanların=اْلم 

Yine de onu yalan-
ladılar. Biz de onu 
ve gemideki arka-
daşlarını boğul-
maktan kurtararak, 
boğulanların yeri-
ne geçirdik ve 
ayetlerimizi yalan-
layanları boğduk. 
Gör bakalım, uya-
rılıp da yola gel-
meyenlerin sonu 
nice oldu? 

Onu yalanladı-
lar; ama Biz, onu 
ve gemide bera-
berinde bulunan-
ları kurtardık. 
Bunları yeryüzü-
nün halifeleri 
yaptık. Ayetleri-
mizi yalanlayan-
ları ise suda 
boğduk. Bir bak 
uyarılanların so-
nu nice oldu. 

(Bütün bu uyarılara 
rağmen) o'nu yalan-
lamaya kalkıştılar! Ve 
Biz de o'nu ve gemi-
de o'nunla birlikte 
olanların hepsini kur-
tarıp (yeryüzüne) mi-
rasçı kıldık; ayetleri-
mizi yalanlamaya 
kalkışanları ise suda 
boğduk: İmdi, bir bak, 
uyarıldıkları halde 
uymayan insanların 
sonu nasıl olurmuş! 
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    gönderdik=ب ع ثْن ا    sonra=ث مَِ,,

ب ْعِدهِِ,,ِمنِْ =onun,,ardından    ِس ًَل     peygamberleri=ر 

Sonra Nuh´un ar-
dından birçok pey-
gamberi soydaşla-
rına gönderdik. 
Peygamberler 

Sonra onun ar-
kasından pey-
gamberleri ka-
vimlerine gön-
derdik. Onlara 

Ve sonra, o'nun ar-
dından -her birini 
kendi toplumlarına 
olmak üzere- (başka) 
elçiler gönderdik; öyle 
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ق ْوِمِهمِْ,,إِل ىَِٰ =kavimlerine    ِْاء وه م     getirdiler=ف ج 

    açık,,belgeler=بِاْلب ي ِن اتِِ

ا ِلي ْؤِمن وا,,ك ان وا,,ف م  =ancak,,onlar,,inanmadılar    

ا بِهِِ,,ك ذَب وا    şeylere=بِم  =yalanladıkları    

,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha,,önce    ِِل كِ ك ذ َٰ =işte,,böyle    

ق ل وبِِ,,ع ل ىَِٰ    mühürleriz=ن ْطب عِ  =kalplerini    

ْعت ِدينِ   aşırı,,gidenlerin=اْلم 

soydaşlarına açık 
mesajlar getirdiler. 
Fakat soydaşları 
daha önce yalan-
ladıkları gerçeklere 
inanmaya yanaş-
madılar. Biz de, 
ölçüyü aşanların 
kalplerini böyle 
mühürleriz. 

apaçık ayetylerle 
geldiler. Fakat 
önceden yalan-
ladıkları için 
inanmadılar. 
Aşırı gidenlerin 
kalblerini işte 
böylece mühür-
leriz. 

ki onlar da hakkın 
apaçık delillerini orta-
ya koydular; fakat on-
lar bir kere yalanla-
mış bulundukları şe-
ye (sonradan) bir tür-
lü inanmak istemedi-
ler, haddi aşanların 
kalplerini biz işte böy-
le mühürleriz. 
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    gönderdik=ب ع ثْن ا    sonra=ث مَِ..

ب ْعِدِهمِْ..ِمنِْ =onların..ardından    َِٰوس ى     Musa’yı=م 

ونِ  ه ار  فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ    ve..Harun’u=و  =Firavuna    

ل ئِهِِ م      ve..onun..ileri..gelenlerine=و 

    ayetlerimizle=بِآي اتِن ا

وا     ancak..onlar..büyüklendiler=ف اْست ْكب ر 

ك ان وا     bir..topluluk=ق ْوًما    ve..oldular=و 

ْجِرِمينِ   suçlu=م 

Bu peygamberlerin 
ardından Musa ile 
Harun´u ayetleri-
miz ile Firavun´a 
ve seçkin yakınla-
rına gönderdik, 
ama burun kıvırdı-
lar ve ağır suçlu bir 
toplum oldular. 

Bunlardan sonra 
Musa ile Ha-
run´u ayetleri-
mizle Firavun´a 
ve erkanına 
gönderdik. 
İnanmayı kibirle-
rine yediremedi-
ler. Zaten gü-
nahkar bir toplu-
luktular. 

Bu (ilk peygamber-
lerden) sonra Musa 
ve Harun'u ayetleri-
mizle Firavun ve 
onun seçkinler çevre-
sine gönderdik: ne 
var ki onlar, günaha 
gömülüp gitmiş bir 
topluluk oldukları için, 
büyüklük tasladılar, 
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,, ه مِ ,,ف ل َما اء  ج  =onlara,,gelince    ُِّق     gerçek=اْلح 

ِعْنِدن ا,,ِمنِْ =katımızdan    ق ال وا=dediler    

ذ ا    şüphesiz=إِنَِ     bir,,sihirdir=ل ِسْحرِ     bu=ه َٰ

بِينِ   apaçık=م 

Bizim tarafımızdan 
gönderilen gerçek 
onlara ulaşınca, 
«Bu apaçık bir bü-
yüdür» dediler. 

Tarafımızdan 
kendilerine hak 
geldiği vakit; 
doğrusu bu, 
apaçık bir büyü-
dür, dediler. 

Öyle ki, kendilerine 
katımızdan hak gel-
diği zaman, Bakın, bu 
düpedüz bir büyü! 
dediler. 
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.. وس ىَِٰ    dedi=ق الِ      Musa=م 

ق ِِ    ?böyle..mi..diyorsunuz=أ ت ق ول ونِ      gerçek=ِلْلح 

ْمِ ..ل َما ك  اء  ج  =size..gelince    

ذ ا..أ ِسْحرِ  ه َٰ =Bu..sihir..midir?    

لِ  ي ْفِلحِ ..و  =kurtuluşa..ermezler    

ونِ   sihirbazlar=الَساِحر 

Musa, onlara; «Si-
ze gelen gerçek 
için böyle mi diyor-
sunuz? Bu bir bü-
yü müdür? Oysa 
büyücüler iflah ol-
mazlar, kurtuluşa 
eremezler.» 

Musa dedi ki: 
Hak size geldi-
ğinde mi böyle 
söylersiniz? Bu 
mudur büyü? 
Halbuki büyücü-
ler felah bulmaz-
lar. 

Musa: Size hak gel-
diğinde hakkında 
böyle mi konuşursu-
nuz? dedi, hiç büyü 
olabilir mi, bu? Hem 
de, büyücülerin mutlu 
sona asla ulaşama-
yacakları ortadayken! 
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ن اأ ِجئْت ِ    dediler=ق ال وا,, =mi,,geldiniz?    

    yoldan=ع َما    bizi,,çevirmek,,için=ِلت ْلِفت ن ا

ْدن ا ج  ل ْيهِِ    bulduğumuz=و      üzerinde=ع 

ن ا ت ك ونِ     atalarımızı=آب اء      ve,,olması=و 

ا     büyüklüğün=اْلِكْبِري اءِ     ikiniz,,için=ل ك م 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde     ِم او  =değiliz    

ا    biz=ن ْحنِ  ْؤِمنِينِ     size=ل ك م   iman,,edecek=بِم 

Musa´nın soydaş-
ları dediler ki; «Siz 
ikiniz, bizi ataları-
mızdan miras aldı-
ğımız inanç ve ge-
leneklerden vaz-
geçiresiniz ve bu 
yörede egemenliği 
ele geçiresiniz diye 
mi bize geldiniz? 
Biz size kesinlikle 
inanmayacağız.» 

Dediler ki: Siz 
ikiniz; bizi, baba-
larımızı üzerinde 
bulduğumuz 
yoldan çevirmek 
ve yeryüzünün 
büyükleri olmak 
için mi geldiniz? 
Biz, size inanmı-
yoruz. 

(Seçkinler:) Bizi ata-
larımızı inanç ve uy-
gulama olarak izler 
bulduğumuz yoldan 
çevirmeye ve böylece 
ikinizin bu ülkede söz 
sahibi kimseler olma-
nızı sağlamaya mı 
geldin? Her ne hal 
ise, size, ikinize 
inanmıyoruz! dediler. 
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.. ق الِ      Firavun=فِْرع ْونِ     dedi=و 

    bütün=بِك ل ِِ    bana..getirin=ائْت ونِي

ِليمِ     sihirbazları=س اِحرِ   bilgin=ع 

Firavun, Bana bü-
tün bilgili büyücü-
leri getiriniz» dedi. 

Firavun: Bütün 
bilgin büyücüleri 
bana getirin, de-
di. 

Ve Firavun En usta 
sihirbazları bana geti-
rin! diye emretti. 

10. 
80 

,, اءِ ,,ف ل َما ج  =gelince    ِ ة ر      Sihirbazlar=الَسح 

الِ ق ِ =dedi    ِْم وس ىَِٰ    onlara=ل ه      Musa=م 

ا    atın=أ ْلق وا ْلق ونِ ,,أ ْنت مِْ,,م  م  =atacaklarınızı 

Büyücüler gelince 
Musa onlara, 
´Atacağınızı atınız, 
hünerinizi gösteri-
niz´ dedi. 

Sihirbazlar ge-
lince, Musa on-
lara: Atacağınızı 
atın, dedi. 

Sihirbazlar gelince 
Musa onlara: Haydi 
atın atmak (istediğini-
zi)! dedi. 

10. 
81 

.. أ ْلق ْوا..ف ل َما =attıklarında     ِق ال=dedi..ki    

وس ىَِٰ ا    Musa=م  بِهِِ..ِجئْت مِْ..م  =sizin..bu..yaptığınız    

ْحر ِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    sihirdir=الس ِ

ي ْبِطل ه ِ      şüphesiz=إِنَِ    onu..boşa..çıkaracaktır=س 

ي ْصِلحِ ..لِ     Allah=اّلَل ِ =düzeltmez     ِل     işlerini=ع م 

ْفِسِدينِ   bozguncuların=اْلم 

Onlar atacaklarını 
atıp, hünerlerini 
gösterince Musa, 
«Sizin gösterdiği-
niz hüner büyüdür; 
ama Allah onu ke-
sinlikle boşa çıka-
racaktır. Çünkü Al-
lah bozguncuların 
işini amacına var-
dırmaz. 

Onlar atacakla-
rını atınca; Musa 
dedi ki: Bu sizin 
yaptığınız sihir-
dir, Allah onu 
boşa çıkaracak-
tır. Allah, elbette 
fesadçıların işini 
düzeltmez. 

Böylece onlar (asala-
rını) atıp (gözbağcılık 
yoluyla izleyenleri et-
kileyince) Musa onla-
ra: Bu yaptığınız si-
hirden başka bir şey 
değil; Allah bunu mut-
laka boşa çıkaracak-
tır! Gerçek şu ki, Al-
lah bozgunculuk ya-
panların işini asla ileri 
götürmez. 

10. 
82 

,, ي ِحقُِّ قَِاْلحِ     Allah=اّلَل ِ    ortaya,,çıkarır=و  =hakkı    

اتِهِِ ل وِْ    sözleriyle=بِك ِلم  ك ِره ِ,,و  =hoşlanmasalar,,da    

ونِ  ْجِرم   suçlular=اْلم 

Suçluların hoşuna 
gitmese de, Allah 
sözleri ile direktif-
leri ile gerçeği üs-
tün getirir. 

Ve suçlular is-
temese de Allah, 
hakkı sözleriyle 
gerçekleştirir. 

Tersine, kelimeleriyle 
ancak hakkın ortaya 
çıkmasını sağlar; gü-
naha gömülüp giden 
insanlar bundan hoş-
nut olmasalar da! 

10. 
83 

.. ا نِ ..ف م  آم  =iman..eden..olmadı    َِٰوس ى     Musa’ya=ِلم 

يَة ِ    başka=إِلَِ     bir..genç..takımdan=ذ ر ِ

ق ْوِمهِِ..ِمنِْ =kavminden    َِْٰوفِ ..ع ل ى خ  =korkusuyla    

فِْرع ْونِ ..ِمنِْ =Firavun    ِْل ئِِهم م      ve..adamlarının=و 

ْمِ ..أ نِْ ي ْفتِن ه  =kötülük..etmeleri    َِإِن     şüphesiz=و 

    iyice..büyüklenmişti=ل ع الِ     Firavun=فِْرع ْونِ 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِ إِنَه     ve..şüphesiz..o=و 

ْسِرفِينِ ..ل ِمنِ  اْلم  =çok..aşırı..gidenlerdendi 

Musa´ya soydaşla-
rının sadece bir 
bölüm gençleri 
inanmıştı. Bunlar 
da hem Fira-
vun´dan ve hem 
de ileri gelen soy-
daşlarından kay-
naklanan işkence 
korkularına rağ-
men inanmışlardı. 
Çünkü Firavun 
yeryüzünde koyu 
bir diktatörlük kur-
muş, iyice azıtmış-
tı. 

Firavun ve erka-
nının kendilerine 
fenalık yapma-
sından korktuk-
larından, kavmi-
nin bir kısım 
gençleri dışında 
kimse Musa´ya 
iman etmedi. 
Çünkü Firavun, 
yeryüzünde çok 
ululanan ve ger-
çekten aşırı gi-
denlerdendi. 

Firavun ve onun seç-
kinler çevresi kendile-
rine zulmeder korku-
suyla (başkaları geri 
dururken) kavminden 
ancak birkaç kişi Mu-
sa'ya olan inançlarını 
açıkladılar: çünkü Fi-
ravun ülkede gerçek-
ten de nüfuz ve ikti-
dar sahibiydi, ve üs-
telik ölçüsüz, acıma-
sız biriydi. 

10. 
84 

,, ق الِ  وس ىَِٰ    dedi,,ki=و      Musa=م 

ق ْومِِ,,ي ا =Ey,,kavmim    ِْإِن=eğer    

ْنت مِْ,,ك ْنت مِْ آم  =iman,,ettiyseniz    ِِبِاّلَل=Allah’a    

َكل وا,,ف ع ل ْيهِِ ت و  =O’na,,güvenin    

ْسِلِمينِ ,,ك ْنت مِْ,,إِنِْ م  =teslim,,olduysanız 

Musa dedi ki; «Ey 
soydaşlarım eğer 
Allah´a inandıysa-
nız, eğer O´na tes-
lim olmuşsanız, 
O´na dayanınız. 

Musa dedi ki: Ey 
kavmim, eğer 
siz, gerçekten 
Allah´a iman et-
mişseniz ve 
müslüman ol-
muşsanız; artık 
O´na tevekkül 
edin. 

Musa: Eğer Allah'a 
inanıyorsanız dedi, 
eğer gerçekten O'na 
bağlanıp kendinizi 
O'na teslim etmişse-
niz, öyleyse artık gü-
venin O'na! 

10. 
85 

اّلَلِِ..ع ل ى    onlar..da..dediler..ki=ف ق ال وا.. =Allah’a    

َكْلن ا بَن ا    güvendik=ت و      Rabbimiz=ر 

ت ْجع ْلن ا..لِ  =bizi..kılma    ًِفِتْن ة=bir..fitne    

 zalimler=الَظاِلِمينِ     topluluğu..için=ِلْلق ْومِِ

Onlar da dediler ki; 
«Biz Allah´a da-
yandık ey Rabbi-
miz, zalimler güru-
hunun bizi sapık-
lıklarına gerekçe 
göstermelerine 
meydan verme. 

Onlar da dediler 
ki: Biz, Allah´a 
tevekkül ettik. Ey 
Rabbımız, bizi, o 
zalimler güruhu 
ile sınama. 

Bunun üzerine onlar 
da: Biz güvenimizi Al-
lah'a bağlamışız! Ey 
Rabbimiz, bizi zalim 
bir topluluğun elinde 
rüsvay etme! dediler. 

10. 
86 

ن ا,, ن ج ِ تِكِ     bizi,,kurtar=و  ْحم      rahmetinle=بِر 

اْلق ْومِِ,,ِمنِ  =topluluğundan     ِاْلك افِِرين=kâfirler 

Rahmetinle bizi 
kâfirler güruhun-
dan kurtar. 

Merhametinle o 
kafirler güruhun-
dan bizi kurtar. 

Hakkı inkar eden bu 
toplumun elinden lüt-
funla kurtar bizi. 

10. 
87 

ْين ا.. أ ْوح  وس ىَِٰ..إِل ىَِٰ    ve..vahyettik=و  م  =Musa’ya    

أ ِخيهِِ ت ب َوآ..أ نِْ    ve..kardeşine=و  =hazırlayın    

ا     Mısır’da=بِِمْصرِ     kavminiz..için=ِلق ْوِمك م 

اْجع ل وا    evler=ب ي وتًا     ve..edinin=و 

Biz Musa ile kar-
deşine vahyettik ki; 
«Soydaşlarınıza 
Mısır´da evler ha-
zırlayınız, evlerinizi 
namazgâh haline 
getiriniz,namaz kı-
lınız ve mü´minleri 
müjdeleyiniz.» 

Musa ve karde-
şine de vahyettik 
ki: Mısır´da 
kavminiz için ev-
ler hazırlayın; 
evlerinizi na-
mazgah edinin 
namaz kılın. Ve 
mü´minlere müj-

Biz de Musa ile kar-
deşine: Şehirde hal-
kınız için bazı evleri 
sığınak edinin diye 
vahyettik, ve (onlara 
deyin ki) 'Evlerinizi 
ibadet yerine dönüş-
türün; ve namazda 
devamlı ve kararlı 
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    ibadethane=قِْبل ةًِ    evlerinizi=ب ي وت ك مِْ

وا أ قِيم  ة ِ     ve..kılın=و      namaz=الَصَل 

رِِ ب ش ِ ْؤِمنِينِ     müjdele=و   Müminleri=اْلم 

dele. olun! Ve (sen ey Mu-
sa!) inananları (Al-
lah'ın yardımıyla) 
müjdele! 

10. 
88 

,, ق الِ  وس ىَِٰ    dedi,,ki=و  بَن ا    Musa=م      Rabbimiz=ر 

    verdin=آت ْيتِ     şüphesiz,,sen=إِنَكِ 

ِل  ه ِ    Firavun’a=فِْرع ْونِ  م      ve,,adamlarına=و 

الًِ    süs=ِزين ةًِ أ ْمو      ve,,mallar=و 

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    

بَن ا     ?saptırmaları,,için,,mi=ِلي ِضلُّوا    Rabbimiz=ر 

س بِيِلك ِ ,,ع نِْ =senin,,yolundan    بَن ا     Rabbimiz=ر 

اِلِهمِْ,,ع ل ىَِٰ    yok,,et=اْطِمسِْ أ ْمو  =onların,,mallarını    

اْشد دِْ ق ل وبِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ    ve,,bağla=و  =kalplerini,,de    

ِ ي ْؤِمن وا,,ف َل  =ki,,iman,,etmesinler    َِٰتَى     kadar=ح 

ا و   acıklı=اْْل ِليمِ     azabı=اْلع ذ ابِ     görünceye=ي ر 

Musa dedi ki; «Ey 
Rabbimiz, sen 
dünya hayatında 
Firavun´a ve yakın 
adamlarına deb-
debe ve bol servet 
verdin. Ey Rabbi-
miz, bunlar insan-
ları senin yolundan 
saptırmak için kul-
lanılıyor. Ey Rab-
bimiz, onların ser-
vetlerini mahvet ve 
kalplerini sıkıca 
mühürle ki, acıklı 
azabı görmedikçe 
iman etmesinler.» 

Musa dedi ki: 
Rabbımız, doğ-
rusu sen Fira-
vun´a ve erkanı-
na bu dünyada 
hayatında süsler 
ve mallar verdin. 
Rabbımız; Senin 
yolundan insan-
ları saptırsınlar 
diye mi? Rabbı-
mız; mallarını 
yok et, onların 
kalblerini sık. 
Çünkü onlar, 
elim azabı gör-
medikçe iman 
etmezler. 

Ve Musa: Ey Rabbim! 
dedi, gerçek şu ki, 
Sen Firavun ve onun 
seçkinler çevresine 
dünya hayatında gör-
kem ve zenginlik ver-
din; öyle ki, bunun 
sonucu olarak onlar 
da, ey Rabbim, (baş-
kalarını) Senin yolun-
dan çeviriyorlar! Ey 
Rabbimiz, öyleyse ar-
tık onların zenginlikle-
rini silip yok et, (ve 
böylece) kalplerini ka-
tılaştır; çünkü çetin 
azabı görmedikçe 
inanmayacaklar! 

10. 
89 

..     muhakkak=ق دِْ    dedi..ki..(Allah)=ق الِ 

ا    kabul..edildi=أ ِجيب تِْ ت ك م      duanız=د ْعو 

ا     doğru..yolda..devam..edin=ف اْست ِقيم 

لِ  ت تَبِع ان ِِ..و  =uymayın     ِبِيل     yollarına=س 

ونِ ..لِ ..نِ الَِذي ي ْعل م  =bilmeyenlerin.. 

Allah dedi ki; «İki-
nizin duası kabul 
edildi, doğrultu-
nuzdan şaşmayı-
nız, bilmezlerin yo-
luna girmeyiniz.» 

Allah: ikinizin de 
duası kabul 
olundu. İkiniz de 
doğru yolda de-
vam edin ve sa-
kın bilmezlerin 
yolunu tutmayın, 
buyurdu. 

(Allah:) Bu dileğiniz 
kabul olundu dedi, 
öyleyse, siz ikiniz 
dosdoğru yolda sabır 
ve sebatla devam 
edin ve (doğru nedir, 
eğri nedir) bilmeyen-
lerin yolunu izleme-
yin! 

10. 
90 

ْزن ا,, او  ج      geçirdik=و 

ائِيلِ ,,بِب نِي إِْسر  =İsrailoğullarını     ِاْلب ْحر=denizden    

مِْ     onların,,peşlerine,,düştüler=ف أ تْب ع ه 

ن ود ه ِ    Firavun=فِْرع ْونِ  ج      ve,,askerleri,,de=و 

ع ْدًواِ     taşkınlık=ب ْغيًا     ve,,düşmanlıkla=و 

تَىَِٰ ك ه ِ,,إِذ ا    sonunda=ح  أ ْدر  =onu,,yakaladığında    

قِ  ْنتِ     dedi=ق الِ     boğulma=اْلغ ر      iman,,ettim=آم 

ه ِ    olmadığına=لِ     elbette=أ نَه ِ     başka=إِلَِ    ilah=إِل َٰ

ن تِْ,,الَِذي آم  =iman,,ettiğinden    ِِبِه=kendisine    

ائِيلِ ,,ب ن و إِْسر  =İsrailoğullarının    أ ن ا     ve,,ben,,de=و 

ْسِلِمينِ ,,ِمنِ  اْلم  =Müslümanlardanım 

İsrailoğulları´nı 
denizden geçirdik. 
Firavun ve asker-
leri saldırı ve düş-
manlık amacı ile 
peşlerine düştüler. 
Sonunda Firavun 
boğulmanın eğişi-
ne geldiğinde, «İs-
railoğulları´nın 
inandıkları ilahtan 
başka ilah olmadı-
ğına inandım, ben 
de O´na teslim 
olanlardan (müs-
lümanlardan) biri-
yim» dedi. 

İsrailoğullarına 
da denizi geçir-
dik. Firavun ve 
askerleri haksız-
lık ve düşmanlık-
la ardlarına düş-
tüler. Firavun 
boğulacağı an-
da: İsrailoğulla-
rının iman etti-
ğinden başka 
tanrı olmadığına 
inandım. Artık 
ben de müslü-
manlardanım, 
dedi. 

Derken İsrailoğulla-
rı'nı denizin öte yaka-
sına geçirdik; bunun 
üzerine Firavun ve 
ordusu hışımla onla-
rın ardına düştü, (de-
nizin dalgaları onları 
örtüp de Firavun) bo-
ğulmak üzereyken: 
Elhak, inandım, dedi, 
İsrailoğulları'nın inan-
dığı Tanrı'dan başka 
tanrı yok! Ve ben de 
artık kendini yürekten 
O'na teslim eden 
kimselerdenim! 

10. 
91 

.. ق دِْ    ?şimdi..mi=آْْلنِ      oysa=و 

ْيتِ      daha..önce=ق ْبلِ     isyan..etmiştin=ع ص 

ك ْنتِ      ve..olmuştun=و 

ْفِسِدينِ ..ِمنِ  اْلم  =bozgunculardan 

«Şimdi mi aklın 
başına geldi? Da-
ha önce Allah´a 
hep karşı gelmiş 
ve bozgunculardan 
biri olmuştun.» 

Şimdi mi inan-
dın? Daha önce 
baş kaldırmış ve 
bozgunculardan 
olmuştun. 

(Ona): Ancak şimdi 
mi? denildi, Oysa, bu 
güne kadar (Bize) 
hep başkaldırmış ve 
bozguncular arasında 
yer almıştın! 

10. 
92 

,, يكِ     bugün=ف اْلي ْومِ      kurtaracağız=ن ن ج ِ

    olman,,için=ِلت ك ونِ     senin,,bedenini=بِب د نِكِ 

نِْ ْلف كِ ,,ِلم  خ  =kendinden,,sonrakilere    
    bir,,ibret=آي ةًِ 

إِنَِ ثِيًرا    gerçekte,,ise=و      çoğu=ك 

النَاِسِ,,ِمنِ  =insanların    ِْاتِن اآي ِ,,ع ن =ayetlerimizden    

 habersizdirler=ل غ افِل ونِ 

Bugün senden 
sonra geleceklere 
ibret osun diye 
cansız vücudunu 
bozulmaktan kur-
taracak, onu sahil-
de bir tümseğe 
atacağız. Gerçi in-
sanların çoğu bi-
zim ibret verici 
belgelerimizin far-
kına varmazlar. 

Senden sonraki-
lere ayet olman 
için bu gün senin 
cesedini kurta-
racağız, dedik. 
Doğrusu insan-
ların çoğu ayet-
lerimizden gafil-
dirler. 

(İmdi,) bugün senin 
sadece bedenini kur-
taracağız ki, senden 
sonra gelecek olanlar 
için (uyarıcı) bir işaret 
olsun; çünkü, gerçek 
şu ki, insanların çoğu 
ayetlerimize karşı 
umursamazlık göste-
riyor! 

10. 
93 

ل ق دِْ..     yerleştirdik=ب َوأْن ا    andolsun=و 

ائِيلِ ..ب نِي إِْسر  =İsrailoğullarını    ِ ب َوأ     bir..yere=م 

ْقن اه مِْ    iyi=ِصْدقِ  ز  ر      ve..onları..rızıklandırdık=و 

ب اتِِالَطي ِِ..ِمنِ  =temiz..şeylerle    

ا اْخت ل ف وا..ف م  =ayrılığa..düşmediler    َِٰتَى     kadar=ح 

ه مِ  اء      ilim=اْلِعْلم ِ     kendilerine..gelinceye=ج 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ     Rabbin=ر 

مِْ    hükmünü..verir=ي ْقِضي     aralarında=ب ْين ه 

ةِِ    günü=ي ْومِ  ا    kıyamet=اْلِقي ام      hususlarda=فِيم 

ي ْخت ِلف ونِ ..فِيهِِ..ك ان وا =ayrılığa..düştükleri 

Gerçekten biz İsra-
iloğulları´nı güvenli 
bir yurda yerleştir-
dik, onlara temiz 
rızıklar sunduk. 
Kendilerine bilgi 
gelinceye kadar 
anlaşmazlığa 
düşmemişlerdi. 
Şüphe yok ki, 
Rabbin kıyamet 
günü anlaşmazlığa 
düştükleri konular-
da haklarında hü-
küm verecektir. 

Biz, İsrailoğulla-
rını güzel bir ye-
re yerleştirmiştik. 
Onlara tertemiz 
şeylerden rızık-
lar verdik. Kendi-
lerine ilim gelin-
ceye kadar hiç 
ihtilafa düşmedi-
ler. Şüphesiz 
Rabbın, kıyamet 
günü aralarında-
ki ihtilaflar hak-
kında hükmünü 
verecektir. 

Derken, İsrailoğulla-
rı'na son derece gü-
zel, emin bir yurt ta-
yin ettik ve kendilerini 
temiz ve hoş rızıklarla 
rızıklandırdık. Ama, 
ne zaman ki (vahiy 
yoluyla) kendilerine 
(hakikat) bilgi(si) gel-
di, ancak o zaman 
aralarında çekişme-
ye, farklı görüşler be-
nimsemeye başladı-
lar: Allah, çekişmeye 
düştükleri her konuda 
Kıyamet Günü arala-
rında elbette hüküm 
verecektir. 

10. 
94 

ش ك ِ ,,فِي    isen=ك ْنتِ     eğer=ف إِنِْ,, =kuşkuda    

ْلن ا,,ِمَما أ ْنز  =indirdiğimizden     ِإِل ْيك=sana    

ء ونِ ,,الَِذينِ     sor=ف اْسأ لِِ ي ْقر  =okuyanlara    

ق ْبِلك ِ ,,ِمنِْ    kitap=اْلِكت ابِ  =senden,,önce    

كِ     andolsun,,ki=ل ق دِْ اء      sana,,geldi=ج 

قُِّ ب ِكِ ,,ِمنِْ    gerçek=اْلح  ر  =Rabbinden    

ِ ت ك ون نَِ,,ف َل  =sakın,,olma    

ْمت ِرينِ ,,ِمنِ  اْلم  =şüpheye,,düşenlerden 

Eğer sana indirdi-
ğimiz bilgilerden 
kuşku duyuyorsan, 
senden önceki 
kutsal kitap okurla-
rına sor. Sana 
Rabbinden kesin-
likle gerçek geldi, 
sakın kuşkulanan-
lardan olma. 

Sana indirdikle-
rimizden şüphe 
ediyorsan; sen-
den önce indir-
diğimiz kitabları 
okuyanlara sor. 
Andolsun ki; sa-
na Rabbından 
hak gelmiştir. 
Sakın şüpheye 
düşenlerden ol-
ma. 

Bütün bunlardan son-
ra, (ey insanoğlu!), 
sana indirdiğimiz 
şey(in doğrulu-
ğun)dan hala şüphe-
de isen, önceki çağ-
larda vahyedilmiş 
metin(leri) okuyan 
kimselere sor: (O 
zaman anlayacaksın 
ki) Rabbinden sana 
gelen haktır. O halde, 
artık şüphecilerden 
olma. 

10. 
95 

.. لِ  ت ك ون نَِ..و  =sakın..olma    

ك ذَب وا..الَِذينِ ..ِمنِ  =yalanlayanlardan    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

ك ونِ ف ت ِ =yoksa..olursun    

اِسِرينِ ..ِمنِ  اْلخ  =hüsrana..uğrayanlardan 

Sakın Allah´ın 
ayetlerini yalanla-
yanlardan olma, 
yoksa hüsrana uğ-
rayanlardan olur-
sun. 

Sakın Allah´ın 
ayetlerini yalan 
sayanlardan ol-
ma, yoksa hüs-
rana uğrayan-
lardan olursun. 

Allah'ın ayetlerini ya-
lanlayan kimselerden 
olma ki, kendini kay-
bedenler arasında 
bulmayasın. 

10. 
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قَتِْ,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, ح  =kesinleşmiş,,olanlar    

ل ْيِهمِْ تِ     haklarında=ع  ب ِكِ     sözü=ك ِلم      Rabbinin=ر 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =iman,,etmezler 

Haklarında Rabbi-
nin hükmü kesin-
leşenler asla iman 
etmezler. 

Doğrusu, üzerle-
rine Rabbının 
sözü hak olanlar 
inanmazlar. 

Gerçek şu ki, hakla-
rında Rablerinin sözü 
(yargısı) gerçekleş-
miş olanlar imana 
erişemeyeceklerdir. 

10. 
97 

.. ل وِْ تْه مِْ..و  اء  ج  =gelse..bile    ُِّك ل=bütün     ِآي ة=ayetler    

تَىَِٰ ا    kadar=ح  و      azabı=اْلع ذ ابِ     görünceye=ي ر 

 acıklı=اْْل ِليمِ 

Onlara bütün uya-
rıcı mesajlar gelse 
bile. Ancak acıklı 
azabı görünce 
iman ederler. 

Onlara her türlü 
ayet gelse bile 
elem verici azabı 
görünceye ka-
dar. 

Kendilerine her türlü 
kanıtlayıcı belge gel-
se bile, ta ki (öte 
dünyada kendilerini 
bekleyen) o çok can 
yakıcı azabı gözleriy-
le görünceye kadar... 

10. 
98 

,, ك ان تِْ,,ف ل ْولِ  =bulunsaydı,,ya!    ِ ق ْري ة=bir,,kasaba    

ن تِْ ا    iman,,edip=آم      kendine,,yarar,,sağlamış=ف ن ف ع ه 

Keşke sözkonusu 
yıkıma uğramış 
şehirlerden her-
hangi biri iman et-
seydi de, imanının 

İman edip imanı 
kendisine fayda 
sağlayan bir ka-
saba olsaydı ya? 
Yunus´un kavmi 

Çünkü, ne yazık ki, 
Yunus toplumundan 
başka, (bütün bireyle-
riyle topyekun) imana 
erişen ve böylece 
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ا ان ه      kavminin=ق ْومِ     dışında=إِلَِ    imanı=إِيم 

ن وا,,ل َما    Yunus=ي ون سِ  آم  =iman,,edince    

ْفن ا مِْ    kaldırdık=ك ش      üzerlerinden=ع ْنه 

    rezillik=اْلِخْزيِِ    azabını=ع ذ ابِ 

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    

تَْعن اه مِْ م      ve,,onları,,yararlandırdık=و 

ِحينِ ,,إِل ىَِٰ =belli,,bir,,süreye,,kadar 

yararını görseydi! 
Yalnız Yunus´un 
soydaşları hariç. 
Onlar iman edince, 
dünya hayatında 
burun buruna gel-
dikleri perişan edi-
ci azabı başların-
dan kaldırdık ve 
kendilerine belirli 
bir süre daha ya-
şama fırsatı tanı-
dık. 

müstesna. On-
lar, iman ettikleri 
zaman üzerle-
rinden bu dünya 
hayatında rüs-
vaylık azabını 
kaldırdık, bir 
zamana kadar 
da kendilerini 
faydalandırdık. 

imanının (vereceği 
huzur ve güvenliği) 
tadan herhangi bir 
cemaat çıkmadı he-
nüz. (Yunus'un soy-
daşları) inandıkları 
zaman, dünya haya-
tında (sürüklenebile-
cekleri) alçalmanın, 
bayağılaşmanın yol 
açacağı acıyı ve sı-
kıntıyı onlardan uzak-
laştırdık ve belli bir 
süre varlıklarını sür-
dürmeleri için kendi-
lerine fırsat verdik. 

10. 
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.. ل وِْ ش اءِ ..و  =dileseydi     ِبُّك     Rabbin=ر 

نِ  م  نِْ    iman..ederdi=ْل      bulunanların=م 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِْم     tümü=ك لُّه 

ِميعًاِ      ?sen..mi=أ ف أ ْنتِ     topluca=ج 

    insanları=النَاسِ     zorlayacaksın=ت ْكِره ِ

تَىَِٰ ْؤِمنِينِ     oluncaya=ي ك ون وا    kadar=ح   mümin=م 

Eğer Rabbin dile-
seydi, yeryüzünde 
yaşayanların hepsi 
tümü ile iman 
ederdi. O halde in-
sanları sen mi zor-
layacaksın da 
iman edecekler? 

Eğer Rabbın di-
leseydi; yeryü-
zündeki insanla-
rın hepsi iman 
ederdi. Öyleyse 
sen mi insanları 
mü´min olmaları 
için zorlayacak-
sın. 

(İşte bunun gibi) 
Rabbin eğer öyle ol-
masını dileseydi, yer-
yüzünde yaşayan 
herkes topyekun 
imana erişirdi: Hal 
böyleyken, insanları 
inanıncaya kadar zor-
layabileceğini mi sa-
nıyorsun, 

10. 
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,, ا م  نِ ك ا,,و  =mümkün,,değildir    ِ     hiç,,kimsenin=ِلن ْفس 

ت ْؤِمنِ ,,أ نِْ =iman,,etmesi    َِإِل=dışında    ِِبِإِْذن=izni    

ي ْجع لِ     Allah’ın=اّلَلِِ      O,,gönderir=و 

ْجسِ      üzerlerine=ع ل ى    iğrenç,,azabı=الر ِ

ي ْعِقل ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =akıl,,erdiremeyenlerin 

Allah´ın izni olma-
dıkça hiç kimsenin 
inanması sözko-
nusu değildir. Al-
lah, aklını kullan-
mayanları en yüz 
kızartıcı iğrençliğin 
kucağına atar. 

Allah´ın izni ol-
madan hiç kimse 
iman edemez. 
Ve o, pisliği ak-
ledemeyenlerin 
üzerine kılar. 

hem de, hiç kimsenin, 
Allah'ın izni olmadık-
ça asla imana erişe-
meyeceği ve aklını 
kullanmayanlara al-
çaltıcı, bayağılaştırıcı 
(inançsız)lığı musallat 
edenin O olduğu 
(gerçeği) ortaday-
ken? 

10. 
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وا    de..ki=ق لِِ..     bir..bakın=اْنظ ر 

اذ ا اوِ ..فِي    neler..olduğuna=م  اتِِالَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ     ve..yerde=و 

ا م  ت ْغنِي..و  =bir..şey..kazandırmaz     ِاْْلي ات=ayetler    

النُّذ رِ  ق ْومِ ..ع نِْ    ve..uyarılar=و  =bir..topluluğa    

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =iman..etmeyen 

Onlara de ki; 
«Göklerde ve yer-
de neler olduğuna 
bakınız.» Fakat ib-
ret verici belgelerin 
ve uyarıların iman 
etmeyenlere hiçbir 
yararı olmaz. 

De ki: Göklerde 
ve yerde neler 
var, bir bakın. 
Fakat bunca 
ayetler ve uyarı-
lar inanmayanlar 
güruhuna fayda 
vermez. 

De ki: Göklerde ve 
yerde var olanlara 
bakın da düşünün! 
Ne var ki, inanmaya-
cak olan bir topluma 
ne ayetlerin, ne de 
uyarmaların bir yararı 
dokunabilir! 

10. 
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,, ونِ ,,ف ه لِْ ي ْنت ِظر  =mı,,bekliyorlar?    َِإِل=başkasını    

    günlerin,,(başlarına,,gelen)=أ يَامِِ    benzerinden=ِمثْلِ 

ل ْوا,,الَِذينِ  خ  =geçmiş,,olanların    

ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ =kendilerinden,,önce    ِْق ل=de,,ki    

وا     ben,,de=إِن ِي    bekleyin,,bakalım=ف اْنت ِظر 

ع ك مِْ     sizinle,,birlikte=م 

ْنت ِظِرينِ ,,ِمنِ  اْلم  =bekleyenlerdenim 

Onlar kendilerin-
den önce gelip ge-
çen toplumların 
yaşadıkları acı 
günlerden başka 
bir sonuç mu bek-
liyorlar? Onlara de 
ki; «Bekleyiniz ba-
kalım, ben de si-
zinle birlikte bekle-
yenlerdenim.» 

Kendilerinden 
önce geçenlerin 
başlarına gelen 
günler gibisin-
den başkasını 
mı bekliyorlar? 
De ki: Bekleyin, 
ben de sizinle 
beraber bekle-
mekteyim. 

O halde, kendilerin-
den önce gelip geçen 
(inkarcıların yaşadığı 
felaket) günlerinden 
başka günler mi bek-
liyorlar? De ki: Öyley-
se, (olacak olanı) 
bekleyin bakalım; 
doğrusu ben de sizin-
le beraber bekleye-
ceğim! 

10. 
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ي    Sonra=ث مَِ..     kurtarırız=ن ن ج ِ

س ل ن ا     peygamberlerimizi=ر 

الَِذينِ  ن واِ ..و  آم  =ve..iman..edenleri     ِِلك     işte..böyle=ك ذ َٰ

قًّا ل ْين ا    bir..haktır=ح      kurtarmak=ن ْنجِِ    üzerimize=ع 

ْؤِمنِينِ   Müminleri=اْلم 

Sözkonusu toplu 
afetlerden sonra 
peygamberlerimizi 
ve iman edenleri 
kurtarırız. 
Mü´minleri kurtar-
mak böylece üze-
rimize borçtur. 

Sonra Biz, pey-
gamberlerimizi 
ve iman edenleri 
kurtarırız. Böyle-
ce üstümüze bir 
hak olarak 
mü´minleri kurta-
racağız. 

(Çünkü bu konudaki 
değişmeyen uygula-
ma şudur: hakkı inkar 
edip ayetlerimizi ya-
lanlamaya kalkışanla-
rın felaketlerini hazır-
larız;) ve buna karşı-
lık elçilerimizi ve ima-
na erişenleri kurtarı-
rız. İşte bize hak 
olan, böylece inanan-
ları kurtarmamızdır. 

10. 
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ا,,ي ا    de,,ki=ق لِْ,, أ يُّه  =Ey     ِالنَاس=insanlar    

ت مِْك نِْ    eğer=إِنِْ =varsa    ش ك ِ ,,فِي =bir,,kuşkunuz    

ِدينِي,,ِمنِْ =benim,,dinimden    

ِ أ ْعب د ِ,,ف َل  =bilin,,ki,,ben,,tapmıyorum    

ت ْعب د ونِ ,,الَِذينِ  =sizin,,taptıklarınıza    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    ِِْكن ل َٰ     ancak=و 

    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk,,ederim=أ ْعب د ِ

فَاك ْمِ ,,الَِذي ي ت و  =sizin,,canınızı,,alacak,,olan    

أ ِمْرتِ  أ ك ونِ ,,أ نِْ    ben,,emrolundum=و  =olmakla    

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminlerden 

De ki «Ey insanlar, 
benim dinimden 
şüphede iseniz, bi-
lin ki ben Allah’tan 
başka taptıklarını-
za tapmam. Ancak 
bizi öldürecek olan 
Allah’a kulluk ede-
rim. Ben, 
mü’minlerden ol-
makla emrolun-
dum.» 

De ki: Ey insan-
lar; benim di-
nimden şüphede 
iseniz, ben Al-
lah´tan başka 
taptıklarınıza 
tapmam. Ancak, 
sizi öldürecek 
olan Allah´a kul-
luk ederim. Ben, 
mü´minlerden 
olmakla emro-
lundum. 

(Ey Peygamber,) de 
ki: Ey insanlar, eğer 
benim imanımdan 
şüphede iseniz, (bilin 
ki,) kulluk etmem, si-
zin Allah'tan başka 
kulluk ettiğiniz varlık-
lara; ben yalnızca, si-
zi(n hepinizi) öldüre-
cek olan Allah'a kul-
luk ederim: çünkü 
ben (yalnız O'na) 
inanan kimselerden 
biri olmakla emrolun-
dum. 

10. 
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.. أ نِْ أ قِمِْ..و  =ve..çevir     ِك ْجه  ينِِ    yüzünü=و      dine=ِللد ِ

نِيفًا لِ     hanif..olan=ح  ت ك ون نَِ..و  =ve..olma    

ْشِرِكينِ ..ِمنِ  اْلم  =ortak..koşanlardan 

Bana: «Yüzünü 
tevhit dinine dön-
dür, sakın müşrik-
lerden olma» 

Ve yüzünü tev-
hid dinine dön-
dür, sakın müş-
riklerden olma 
diye. 

(Ey İnsanoğlu,) işte 
böyle (sen de) yüzü-
nü, yalancı, aldatıcı 
şeylerden bütünüyle 
arınmış olarak, sebat 
ve samimiyetle (ger-
çek) inanca çevir; Al-
lah'tan başkasına 
tanrılık yakıştıranlar-
dan olma. 

10. 
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,, لِ  ت ْدع ِ,,و  =tapma    ِْد ونِِ,,ِمن =bırakıp    ِِاّلَل=Allah’ı    

ا ي ْنف ع كِ ,,لِ     şeylere=م  =sana,,yararı,,dokunmayan    

لِ  ك ِ ,,و  ي ض رُّ =veya,,zararı,,dokunmayan    ِْف إِن=eğer    

    şüphesiz,,sen=ف إِنَكِ     böyle,,yaparsan=ف ع ْلتِ 

الَظاِلِمينِ ,,ِمنِ     o,,zaman=إِذًا =zalimlerden,,olursun 

«Allah’ı bırakıp ta 
sana ne fayda ne 
de zarar getirecek 
olan nesnelere 
tapma. Eğer öyle 
yapacak olursan 
şüphesiz zâlimler-
den olursun denil-
di» de. 

Allah´ı bırakıp 
da sana ne fay-
da, ne de zarar 
getirmeyecek 
olan şeylere 
tapma. Eğer 
böyle yapacak 
olursan; şüphe-
siz zalimlerden 
olursun. 

Sana ne bir yarar, ne 
de bir zarar verebile-
cek durumda olma-
yan varlıkları Allah'la 
beraber anıp onlara 
yalvarıp yakarma: 
çünkü, eğer böyle 
yaparsan muhakkak 
ki zalimlerden olur-
sun! 

10. 
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.. إِنِْ ي ْمس ْسكِ ..و  =sana..verirse    ِ اّلَل=Allah    

ر ِ  ِ    bir..sıkıntı=بِض      giderecek=ك اِشفِ     yoktur=ف َل 

إِنِْ    O’ndan=ه و ِ     başka=إِلَِ    onu..yine=ل ه ِ     eğer=و 

ْيرِ     senin..için..dilerse=ي ِرْدكِ      bir..iyilik=بِخ 

ِ ادَِ    yoktur=ف َل      geri..çevirecek=ر 

    bunu=بِهِِ    verir=ي ِصيبِ     O’nun..lütfunu..da=ِلف ْضِلِهِ 

نِْ ي ش اءِ ..م  =dilediğine    ِِْعب اِدِهِ ..ِمن =kullarından    

ه وِ      bağışlayıcıdır=اْلغ ف ورِ     ve..O=و 

 merhamet..edicidir=الَرِحيمِ 

Allah sana bir sı-
kıntı verirse onu 
yine ancak Allah 
giderir. Sana bir 
iyilik dilediği tak-
dirde O’nun nime-
tini engelleyecek 
bir kuvvet de yok-
tur. O, bunu kulla-
rından dilediğine 
eriştirir. O, Gafûr 
dur, Rahîm dir. 

Allah sana bir 
sıkıntı verirse; 
onu yine ancak 
Allah giderir. 
Sana biri iyilik di-
lediği takdirde; 
onun lütfunu geri 
çevirecek de 
yoktur. O, bunu 
kullarından dile-
diğine verir. O, 
Gafur´dur, Ra-
him´dir. 

Ve (bil ki,) eğer senin 
başına Allah bir dar-
lık, bir sıkıntı saracak 
olsa, O'ndan başka 
onu giderecek yoktur: 
Ve eğer hakkında iyi-
lik, genişlik diliyorsa, 
O'nun lütuf ve cö-
mertliğini engelleyebi-
lecek kimse de yok-
tur; O lütuf ve cömert-
liğini kullarından dile-
diğine nasip eder. 
Çünkü çok acıyan, 
esirgeyen gerçek ba-
ğışlayıcı O'dur. 

10. 
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,, لِْق ِ =de,,ki    ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِالنَاس=insanlar    

ك مِ     muhakkak=ق دِْ اء  قُِّ    size,,gelmiştir=ج      hak=اْلح 

ب ِك ْمِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden    ِِن     kim=ف م 

ا    hidayet,,bulursa=اْهت د ىَِٰ     şüphesiz=ف إِنَم 

ِهِ ِلن ْفسِِ    hidayet,,bulmuştur=ي ْهت ِدي =kendi,,yararına    

نِْ م  لَِ    kim,,de=و  ا    sapıtırsa=ض      şüphesiz=ف إِنَم 

De ki: «Ey insan-
lar, size Rabbiniz-
den hak gelmiştir. 
Artık kim hidayeti 
kabul ederse o, 
ancak kendi fay-
dası için hidayete 
ermiş, kim de sa-
parsa, kendi zara-
rına sapmış olur. 
Ben sizin başınız-
da bir bekçi de de-

De ki: Ey insan-
lar; size Rabbı-
nızdan hak gel-
miştir. Artık kim 
hidayeti kabul 
ederse; o, ancak 
kendi faydası 
için hidayete 
ermiş, kim de 
saparsa; kendi 
zararına sapmış 
olur. Ben, sizin 

(Ey Peygamber,) de 
ki: Ey insanlar, şimdi 
size Rabbinizden ha-
kikat (bilgisi) gelmiş 
bulunuyor artık. Bun-
dan böyle her kim ki 
doğru yolu izlemeyi 
seçerse, bunu kendi 
lehine seçmiş olacak-
tır; ve her kim ki sa-
pıklığı seçerse, yine 
bunu kendi aleyhine 
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اِ     sapıtmıştır=ي ِضلُِّ ل ْيه      kendi,,aleyhine=ع 

ا م  أ ن ا,,و  =ben,,değilim    ِْل ْيك م     sizin,,üzerinize=ع 

ِكيلِ   bir,,vekil=بِو 

ğilim.» başınıza bir 
bekçi değilim. 

seçmiş olacaktır. Si-
zin davranışınızdan 
sorumlu değilim ben. 

10. 
109 

اتَبِعِْ.. ا    uy=و  ىَِٰ..م  ي وح  =vahyedilene     ِإِل ْيك=sana    

اْصبِرِْ تَىَِٰ    ve..sabret=و      kadar=ح 

ه وِ     Allah=اّلَل ِ     hükmünü..verinceye=ي ْحك مِ      O=و 

ْيرِ  اِكِمينِ     en..hayırlısıdır=خ   hüküm..verenlerin=اْلح 

Sana her ne vahy 
ediliyorsa ona tabi 
ol. Allah hükmünü 
verinceye kadar 
sabret. O, hüküm 
verenlerin en ha-
yırlısıdır. 

Sana vahyedile-
ne uy. Allah 
hükmünü verin-
ceye kadar sab-
ret. O, hüküm 
verenlerin en 
hayırlısıdır. 

(Sana gelince, Ey 
Muhammed, sen de) 
yalnızca sana vahye-
dilene uy ve Allah 
hükmünü verinceye 
kadar sabret: çünkü 
hükmedenlerin en iyi-
si O'dur. 

11. 
1 

,,     bir,,Kitap’tır=ِكت ابِ     Elif,,Lam,,Ra=الرِ 

تِْ     ayetleri=آي ات ه ِ    sağlamlaştırılmış=أ ْحِكم 

ل تِْ    sonra=ث مَِ     etraflıca,,açıklanmış=ف ص ِ

ل د نِْ,,ِمنِْ =tarafından     ِِكيم     hikmet,,sahibi=ح 

بِيرِ   ve,,her,,şeyden,,haberdar,,olan=خ 

Elif, Lâm, Ra. Bu 
Kur´an, her işi ye-
rinde ve her şey-
den haberdar olan 
Allah tarafından 
muhkem, uyumlu 
cümlelerle örülen, 
sonra ayrıntılı bi-
çimde açıklanan 
ayetlerden oluş-
muş bir kitaptır. 

Elif, Lam, Ra. Bu 
kitab, ayetleri 
kesinleştirilmiş, 
sonra da Hakim 
ve Habir olan Al-
lah tarafından 
uzun uzadıya 
açıklanmıştır. 

Elif-Lam-Ra. (Bu) İla-
hi bir kitaptır ki, ayet-
leri her şeyden bütü-
nüyle haberdar olan 
hikmet sahibi (Allah) 
tarafından kendi içle-
rinde açık ve anlaşılır 
kılınmış, birbirleriyle 
açıklanmış ve ayrıca 
birbirleriyle bağlantılı 
olarak etraflı biçimde 
dile getirilmiştir 

11. 
2 

.. ت ْعب د وا..أ لَِ =öyle..ki,..kulluk..etmeyin    َِإِل=başkasına    

    size=ل ك مِْ    şüphesiz..ben=إِنَنِي    Allah’tan=اّلَل ِ 

    bir..uyarıcı=ن ِذيرِ     O’nun..tarafından=ِمْنه ِ

ب ِشيرِ   ve..müjdeleyiciyim=و 

(İçeriğinin özü şu-
dur): Allah´dan 
başkasına kulluk 
sunmayınız. Ben, 
O´nun size gön-
derdiği bir uyarıcı 
ve müjdeleyiciyim. 

Allah´tan başka-
sına kulluk et-
meyesiniz diye. 
Muhakkak ki 
ben, size O´nun 
katından gönde-
rilmiş bir uyarıcı 
ve müjdeciyim. 

ki, Allahtan başkası-
na kulluk etmeyesi-
niz. (Ey Peygamber, 
de ki:) Bakın ben size 
Onun tarafından bir 
uyarıcı ve müjdeleyici 
(olarak) görevlendiril-
dim: 

11. 
3 

,, أ نِِ وا,,و  اْست ْغِفر  =ve,,bağışlanma,,dileyin    

بَك مِْ مَِث ِ    Rabbinizden=ر  =sonra    ت وب وا=tevbe,,edin    

ت ِْعك مِْ    O’na=إِل ْيهِِ     sizi,,yararlandırsın=ي م 

ت اًعا نًا    nimetlerden=م  س      güzel=ح 

لِ ,,إِل ىَِٰ أ ج  =bir,,süreye,,kadar    س مًّى     belirli=م 

ي ْؤتِِ     her=ك لَِ    ve,,versin=و 

ف ْضلِ ,,ِذي =sahibine,,ihsan    
    kendi,,ihsanını=ف ْضل ه ِ 

إِنِْ لَْوا    eğer=و      yüz,,çevirirseniz=ت و 

افِ     gerçekten,,ben=ف إِن ِي     korkarım=أ خ 

ل ْيك مِْ     azabından=ع ذ ابِ     sizin,,hakkınızda=ع 

بِيرِ     bir,,günün=ي ْومِ   büyük=ك 

Rabbinizden af di-
leyiniz, pişmanlık 
duygusu ile O´na 
yöneliniz ki, belirli 
bir sürenin sonuna 
kadar sizi mutlu 
yaşatsın ve her 
erdemli kişiye er-
demli davranışları-
nın ödülünü versin. 
Eğer O´na sırt dö-
nerseniz, sizin he-
sabınıza büyük 
günün azabından 
korkarım. 

Rabbınızdan 
mağfiret dileyin, 
sonra O´na tev-
be edin ki, belli 
bir süreye kadar 
sizi güzelce ge-
çindirsin. Her lü-
tuf sahibine lüt-
funu versin. 
Eğer yüzçevirir-
seniz; o zaman 
ben, başınıza 
gelecek büyük 
bir günün aza-
bından korkarım. 

Rabbinizden günah-
larınız için bağışlan-
ma dileyin ve sonra 
tevbe ve pişmanlık 
tavrı içinde Ona yö-
nelin ki, O da sizi (bu 
dünya) hayatında 
(Onun belirlediği) bir 
süre doluncaya kadar 
güzel bir geçimle ge-
çindirsin; ve (öte 
dünyada da) erdem 
sahibi herkese er-
demliliğinin karşılığını 
(fazlasıyla) versin. 
Fakat eğer (doğru 
yoldan) dönerseniz, o 
zaman, doğrusu o 
zorlu Gün (gelip çat-
tığında) azabın sizin 
başınıza gelmesin-
den korkarım! 

11. 
4 

.. اّلَلِِ..إِل ى =Allah’adır     ِْم ْرِجع ك      dönüşünüz=م 

ه وِ  ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ    ve..O=و  =her..şeye    

 güç..yetirendir=ق ِديرِ 

Dönüş yeriniz Al-
lah´ın huzurudur. 
O´nun gücü her 
şeye yeter. 

Dönüşünüz an-
cak Allah´a dır. 
Ve O, her şeye 
Kadir´dir. 

Hepinizin dönüşü Al-
lahadır; ve O her şeyi 
edip eylemeye yeten 
sınırsız bir kudrete 
sahiptir. 

11. 
5 

,, مِْ    iyi,,bilin,,ki=أ لِ  ونِ ي ثْن ِ    onlar=إِنَه  =bükerler    

ه مِْ د ور      gizlenmek,,için=ِلي ْست ْخف وا    göğüslerini=ص 

    yine,,iyi,,bilin,,ki=أ لِ     ondan=ِمْنه ِ 

ي ْست ْغش ونِ ,,ِحينِ  =bürünseler,,de    

مِْ     bilir=ي ْعل مِ     elbiselerine=ثِي اب ه 

ا ونِ ,,م  ي ِسرُّ =gizlediklerini,,de    

ا م  ْعِلن ون ِ ي ِ,,و  =açığa,,vurduklarını,,da    

ِليمِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ     olanı=بِذ اتِِ    bilendir=ع 

د ورِِ  gönüllerde=الصُّ

Haberiniz olsun ki, 
müşrikler kendile-
rine Kur´an oku-
nurken Allah´dan 
gizlenmek için 
başlarını göğüsle-
rine yapıştırarak iki 
büklüm olurlar. 
Haberiniz olsun ki, 
Allah başlarını el-
biselerinin altında 
sakladıklarında ge-
rek gizli tuttukları 
ve gerekse açığa 
vurdukları tüm 
duygularını bilir. O 
kalplerin özünü bi-
lir. 

Dikkat edin, on-
lar peygambere 
düşmanlıklarını 
gizlemek için iki 
büklüm olurlar. 
Elbiselerine bü-
ründükleri za-
man da dikkat 
edin. Allah, onla-
rın gizlediklerini 
ve açığa vurduk-
larını bilir. Çünkü 
O, göğüslerde 
olanı bilendir. 

Bakın hele, (kitabın 
doğruluğunu inkara 
şartlanmış olanlar) 
kendilerini Onun gö-
zetiminden gizlemek 
için kalplerini (nasıl) 
kat kat örtülerle örtü-
yorlar. Bilin ki, (haki-
kati görmemek ya da 
duymamak için kat 
kat) giysiler içine gir-
dikleri zaman (bile) 
O, onların gizli tuttuk-
larını da, açığa vur-
duklarını da bütünüy-
le bilmektedir; çünkü 
O, kalplerde olan 
hakkında mutlak ve 
eksiksiz bilgi sahibi-
dir. 

11. 
6 

ا.. م  د ابَةِ ..ِمنِْ    ve..yoktur=و  =hiçbir..canlı    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    َِع ل ى..إِل =ait..olmayan    

ا    Allah’a=اّلَلِِ ي ْعل مِ     rızkı=ِرْزق ه      O..bilir=و 

ْست ق َره ا     onun..karar..kıldığı=م 

ْست ِ م  اِ و  ْود ع ه  =ve..emanet..bırakıldığı..yeri    

ِكت ابِ ..فِي    bunların..hepsi=ك لِ  =bir..Kitap’tadır    

بِينِ   apaçık=م 

Yeryüzündeki bü-
tün canlı türlerinin 
beslenmelerini ve 
geçinmelerini sağ-
lamak Allah´ın ga-
rantisi altındadır. 
O, onların ilk ba-
rınma yerleri ile 
geçiş yerlerini bilir. 
Bütün bunlar açık 
bir kitapta yazılıdır. 

Yeryüzünde yü-
rüyen hiç bir 
canlı yoktur ki, 
rızkı Allah´a ait 
olmasın. Onların 
durup dinlene-
cek ve saklana-
cak yerlerini de 
O bilir. Hepsi 
apaçık kitabda-
dır. 

Ve yeryüzünde yaşa-
yan hiçbir canlı yoktur 
ki rızkı Allaha bağlı 
olmasın; ayrıca O, 
her canlının (yeryü-
zünde) yaşama süre-
sini de, (ölümden 
sonra) yerleşip kala-
cağı yeri de bilmek-
tedir: Bütün bunlar 
apaçık bir kitapta yer 
almış bulunmaktadır. 

11. 
7 

,, ه وِ  الَِذي,,و  =O’dur     ِل ق     yaratan=خ 

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve,,yeri=و 

ِستَةِِ,,فِي =altı     ِأ يَام=günde     ِك ان     iken=و 

اءِِ    üzerinde=ع ل ى    O’nun,,Arş’ı=ع ْرش ه ِ     su=اْلم 

ك مِْ     hanginizin=أ يُّك مِْ    sizi,,denemek,,için=ِلي ْبل و 

    daha,,güzel,,(olduğu,,hususunda)=أ ْحس نِ 

ًَلِ  ل ئِنِْ    amelinin=ع م      onlara,,desen=ق ْلتِ     şayet=و 

ْبع وث ونِ     şüphesiz,,siz=إِنَك مِْ     diriltileceksiniz=م 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    ِِْوت     ölümden=اْلم 

    hemen,,derler=ل ي ق ول نَِ

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    ِِنِْإ =mutlaka    

ذ ا     bir,,sihirdir=ِسْحرِ     ancak=إِلَِ    bu=ه َٰ

بِينِ   apaçık=م 

Sizi sınavdan geçi-
rerek hanginizin 
daha iyi işler ya-
pacağınızı belirle-
mek için gökleri ve 
yeri altı günde ya-
ratan O´dur. Bu 
yaratılış süreci sı-
rasında O´nun 
Arş´ı su üzerinde 
idi. Böyleyken eğer 
kâfirlere «Öldükten 
sonra dirileceksi-
niz» diyecek olsan, 
«Bu iddia, apaçık 
bir büyüden başka 
bir şey değildir» 
diyeceklerdir. 

Hanginizin daha 
güzel ameli ol-
duğunu dene-
mek için; gökleri 
ve yeri altı gün-
de yaratan 
O´dur. Zaten 
Arş´ı su üstünde 
idi. Andolsun ki; 
ölümden sonra 
muhakkak siz 
yine dirileceksi-
niz, desen; küf-
redenler mutla-
ka: Bu, apaçık 
bir büyüden 
başka bir şey 
değildir, diyecek-
lerdir. 

Odur, gökleri ve yeri 
altı evrede yaratan; 
Ve (hayatı yarattığı 
sürece) Onun kudret 
ve tahtı suyun üstün-
deydi. (Allah size 
böylece Ona olan 
bağımlılığınızı hatırla-
tıyor) ki sizi sınayıp 
hanginizin eylem ve 
davranışça iyi oldu-
ğunu ortaya koysun. 
Şöyle ki: eğer (sen, 
ey Peygamber,) (in-
sanlara:) Unutmayın 
ki, ölümden sonra di-
riltileceksiniz! desen, 
hakkı inkara şartlan-
mış olanlar hemen, 
Açıkçası, bu büyüle-
yici bir vehimden 
başka bir şey değil! 
diye karşılık verirler. 

11. 
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ل ئِنِْ.. مِ     geciktirsek=أ َخْرن ا    şayet=و  ْنه      onlardan=ع 

أ َمةِ ..إِل ىَِٰ    azabı=اْلع ذ ابِ  =bir..süre..için    

ْعد ِ ود ةِ م  =sayılı    َِل ي ق ول ن=mutlaka..derler    

ا ..م 
ي ْحبِس ه ِ  =onu..alıkoyan..nedir?    

    o..geldiği=ي أْتِيِهمِْ    gün=ي ْومِ     haberiniz..olsun..ki=أ لِ 

وفًا..ل ْيسِ  ْصر  م  =artık..geri..çevrilmez    

مِْ اقِ     kendilerinden=ع ْنه  ح      ve..kuşatır=و 

ِهمِْبِِ =onları    ا ك ان وا..م  =şey    

ي ْست ْهِزئ ونِ ..بِهِِ =alaya..aldıkları 

Eğer onların aza-
bını belirli bir süre-
nin sonuna erte-
lersek, ´Bu azabı 
bizden alıkoyan 
nedir?´ derler. Ha-
berleri olsun ki, 
azabımızla yüzyü-
ze geldiklerinde 
onu hiç kimse baş-
larından savamaz, 
böylece alay ko-
nusu ettikleri akı-
betin pençesine 
düşerler. 

Sayılı bir müd-
dete kadar üzer-
lerinden azabı 
erteleyecek ol-
sak mutlaka: 
Bunu alıkoyan 
da ne? derler. 
Dikkat edin, o 
geldiği gün, on-
lardan asla 
dönmeyecek, 
alaya aldıkları 
şey onları mah-
vedecektir. 

Ve ayrıca, onların 
(hak ettiği) azabı (ta-
rafımızdan) belirlen-
miş bir vakte kadar 
ertelesek hemen şöy-
le derler: Onun (he-
men gerçekleşmesi-
ni) önleyen ne? Bilin 
ki, o Gün (o sözü ge-
çen azap) onların ba-
şına geldiği zaman, 
onu kendilerinden 
uzak tutacak hiçbir 
güç olmayacak; ve 
alay edip durdukları 
şey onları kuşatıp 
bunaltacaktır. 

11. 
9 

ل ئِنِْ,, ْنس انِ     tattırsak=أ ذ ْقن ا    şayet=و      insana=اْْلِ

ةًِ    katımızdan=ِمنَا ْحم      sonra=ث مَِ    bir,,rahmet=ر 

Eğer insana önce 
rahmetlerimizi tattı-
rıp sonra onu elin-
den alsak, o mut-
suz bir nanköre 

Biz, insana tara-
fımızdan bir 
rahmet tattırır, 
sonra onu geri 
alırsak; andol-

Bunun gibi, insana 
katımızdan bir rahmet 
tattırsak, sonra da 
onu kendisinden çe-
kip alsak, hemen 
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ْعن اه ا     ondan=ِمْنه ِ    onu,,geri,,alsak=ن ز 

    ümitsiz=ل ي ئ وسِ     o,,hemen,,olur=إِنَه ِ

 bir,,nankör=ك ف ورِ 

dönüşür. sun ki o, pek 
ümitsiz, pek 
nankör olur. 

(önceki lütfumuzu) 
nankörce unutup 
umutsuzluğa düşer. 

11. 
10 

ل ئِنِْ..     ona..tattırırsak=أ ذ ْقن اه ِ    ve..şayet=و 

اءِ      sonra=ب ْعد ِ    bir..nimet=ن ْعم 

َراءِ  َستْه ِ    bir..darlıktan=ض      kendisine..dokunan=م 

    gitti=ذ ه بِ     mutlaka..der=ل ي ق ول نَِ

    benden=ع ن ِيِ     kötülükler=الَسي ِئ اتِ 

    şımarık=ل ف ِرحِ     şüphesiz..o=إِنَه ِ

ورِ   ve..böbürlenendir=ف خ 

Eğer insanın başı-
na gelen bir sıkın-
tının ardından 
kendisine mutluluk 
tattıracak olursak, 
kesinlikle «Kötü 
günler artık geride 
kaldı» diyecektir. 
İnsan gerçekten 
kendini beğenmiş 
bir şımarıktır. 

Şayet başına 
gelen bir sıkıntı-
dan sonra ona 
bir nimet tattırır-
sak; kötülükler 
başımdan gitti 
der, şımarır ve 
öğünür. 

Yine, başına gelen bir 
darlıktan, sıkıntıdan 
sonra bir bolluk, bir 
genişlik tattıracak ol-
sak hemen Musibet-
ler yakamı bıraktı! di-
yerek, kendinden bi-
lir, kurumlu boş bir 
sevince kaptırır ken-
dini. 

11. 
11 

وا,,الَِذينِ     ancak,,hariç=إِلَِ,, ب ر  ص  =sabredenler    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,ameller,,işleyenler=و      salih=الَصاِلح 

ئِكِ  مِْ    işte=أ ول َٰ     onlara,,vardır=ل ه 

ة ِ ْغِفر  أ ْجرِ     bağışlanma=م  بِيرِ     ve,,ecir=و   büyük=ك 

Yalnız sıkıntılı 
günlerde sabreden 
ve iyi ameller işle-
yenler bu iki kate-
gorinin dışındadır-
lar; onları bağış-
lanma ve büyük 
ödül bekliyor. 

Sadece sabredip 
de güzel ameller 
işleyenlere; işte 
onlara mağfiret 
ve büyük ecir 
vardır. 

(İnsanların çoğu böy-
ledir; pek tabii) güç-
lüklere göğüs geren, 
dürüst ve erdemli 
davranan kimseler 
bunun dışında; işte 
bu sonrakiler ki, onla-
rı günahlarından ötü-
rü arınma, bağışlan-
ma ve büyük bir mü-
kafat beklemektedir. 

11. 
12 

..     bırakacaksın=ت اِركِ     belki..de=ف ل ع لَكِ 

ا    bir..kısmını=ب ْعضِ  ىَِٰ..م  ي وح  =vahyedilenin    

ائِقِ     sana=إِل ْيكِ  ض      onunla=بِهِِ    ve..daralacak=و 

كِ  ْدر      göğsün=ص 

ي ق ول وا..أ نِْ =demelerinden..dolayı     ِل ْول=değil..miydi?    

ل ْيهِِ    indirilmeli=أ ْنِزلِ  ْنزِ     ona=ع      bir..hazine=ك 

اءِ     veya=أ وِْ ع ه ِ    gelmeli=ج      beraberinde=م 

ل ك ِ  ا    bir..melek=م  أ ْنتِ ..إِنَم  =sen..sadece    

اّلَل ِ    bir..uyarıcısın=ن ِذير ِ      Allah..ise=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye     ِِكيل  vekildir=و 

Müşriklerin «Mu-
hammed´e gökten 
bir hazine inseydi 
ya, ya da kendisi 
ile birlikte bir me-
lek gelseydi ya» 
şeklindeki sözleri 
canını sıkabilir ve 
bu yüzden sana 
indirdiğimiz vahyin 
bir bölümünü onla-
ra duyurmaktan 
vazgeçebilirsin. 
Oysa sen sadece 
bir uyarıcısın. Her 
şeyin yönlendiricisi 
Allah´dır. 

Belki de sen; 
ona bir hazine 
indirilmeli veya 
yakında bir me-
lek gelmeli değil 
miydi? demele-
rinden ötürü sa-
na vahyolunan-
ların bir kısmını 
terkedecek olur-
sun. Sen, ancak 
bir uyarıcısın. Ve 
Allah; her şeye 
Vekil´dir. 

O halde, (ey Pey-
gamber, sırf inkarcılar 
hoşlanmıyor diye ve) 
onların Niçin ona 
(gökten) bir hazine 
inmedi ya da, (niçin) 
onunla (gözle görüle-
bilen) bir melek gel-
medi? diye söylen-
melerinden ötürü yü-
reğin daralıyor diye 
sana vahyedilen me-
sajın bir kısmını göz 
ardı etmen hiç doğru 
olur mu? (Unutma ki,) 
sen sadece bir uyarı-
cısın; Allah ise her 
şeyin üzerinde göze-
tici olarak bulunuyor, 
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    ?diyorlar,,mı=ي ق ول ونِ     yoksa=أ مِْ,,

اه ِ      de,,ki=ق لِْ    onu,,kendisi,,uydurdu=اْفت ر 

رِ     on,,tane=بِع ْشرِِ    getirin=ف أْت وا     sure=س و 

ي اتِ     onun,,benzeri=ِمثِْلهِِ ْفت ر      uydurulmuş=م 

اْدع وا     ve,,çağırın=و 

نِِ اْست ط ْعت مِْ,,م  =çağırabileceklerinizi    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    ِْإِن=eğer    

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru,,sözlü=ص 

Yoksa onlar «Mu-
hammed, bu 
Kur´an´ı kendi uy-
durdu» mu diyor-
lar. Onlara de ki, 
«Öyleyse 
Kur´an´ın sureleri-
ne benzeyen on 
sure de siz uydu-
run bakalım. Eğer 
söylediğiniz doğru 
ise, bu konuda Al-
lah dışında yardı-
ma çağırabilecek-
lerinizi de yardıma 
çağırın.» 

Yoksa: Onu 
kendisi uydurdu 
mu? diyorlar. De 
ki: Eğer doğru 
söylüyorsanız; 
haydi onun sure-
lerine benzer 
uydurma on sure 
meydana getirin. 
Allah´tan başka 
çağırabilecekle-
rinizi de çağırın. 

ve bunun içindir ki: 
Onu (Kuranı) (Mu-
hammedin kendisi) 
uydurdu! diyorlarsa, 
(onlara) de ki: Ma-
dem öyle, doğru söz-
lü kimselerdensiniz, o 
zaman, onunkilerle 
aynı değerde insan 
zihninden çıkma on 
sure getirin (de göre-
lim); hem (bu iş için) 
Allahtan başka kimi 
(yardıma) çağırabilir-
seniz çağırın. 
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.. ي ْست ِجيب وا..ف إِلَمِْ =eğer..cevap..veremezlerse    

وا    size=ل ك مِْ ا    bilin..ki=ف اْعل م      doğrusu..o=أ نَم 

    Allah’ın=اّلَلِِ    ilmiyle=بِِعْلمِِ    indirilmiştir=أ ْنِزلِ 

أ نِْ ه ِ..لِ     ve..şüphesiz=و  إِل َٰ =ilah..yoktur    َِإِل=başka    

أ ْنت مِْ..ف ه لِْ    O’ndan=ه و ِ  =artık..olur..musunuz?    

ونِ  ْسِلم   Müslüman=م 

Eğer bu çağrına 
karşılık vermezler-
se anlayınız ki, bu 
Kur´an Allah´ın 
bilgisi altında indi-
rilmiştir ve O´ndan 
başka ilah yoktur. 
Nasıl, artık müs-
lüman oldunuz 
mu? 

Size cevab ve-
remezlerse bilin 
ki; o, ancak Al-
lah´ın ilmiyle in-
dirilmiştir. Ve 
O´ndan başka 
ilah yoktur. Hala 
müslüman ol-
muyor musu-
nuz? 

Ve eğer (bu yardıma 
çağırdıklarınız) size 
yardım edemiyorlarsa 
o zaman bilin ki, (bu 
Kuran) ancak ve an-
cak Allahın ilminden 
indirilmiştir, (ve yine 
bilin ki) Ondan başka 
ilah yoktur. O halde, 
şimdi artık Ona teslim 
olacak mısınız? 
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نِْ,, يد ِي رِِ,,ك انِ     kimler=م  =isterse    ِ ي اة     hayatını=اْلح 

ا    dünya=الدُّْني ا ِزين ت ه      ve,,süsünü=و 

ف ِِ     onlara=إِل ْيِهمِْ    karşılıklarını,,tam,,veririz=ن و 

مِْ ال ه  ا    yaptıklarının=أ ْعم      orada=فِيه 

ه مِْ ا    ve,,onlara=و      orada=فِيه 

س ونِ ,,لِ  ي ْبخ  =bir,,noksanlık,,yapılmaz 

Sadece dünya ha-
yatını ve bu haya-
tın çekici güzellik-
lerini isteyenlere 
çalışmalarının kar-
şılığını orada tam 
olarak veririz, onlar 
orada hiçbir ödül 
kısıntısına uğratıl-
mazlar. 

Kim, dünya ha-
yatını ve onun 
süsünü isterse; 
onlara amelleri-
nin karşılığını 
burada tama-
men öderiz. On-
lar bu hususta 
hiç bir zarara da 
uğratılmazlar. 

Dünya hayatını ve 
onun görkemini, zen-
ginliğini isteyenlere 
gelince, onlara bu 
(hayatta) yapıp ettik-
lerinin karşılığını tam 
olarak ödeyeceğiz ve 
onlar da hak ettikle-
rinden asla yoksun 
bırakılmayacaklar: 
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.. ئِكِ  ل ْيسِ ..الَِذينِ     bunlar=أ ول َٰ =olmayanlardır    

مِْ ةِِ..فِي    kendileri..için=ل ه  اْْلِخر  =ahirette    

    ateşten=النَار ِ     başka..bir..şey=إِلَِ

بِطِ  ح  ا    ve..boşa..gitmiştir=و  ن ع وا..م  ص  =işledikleri    

ا ب اِطلِ     orada=فِيه      ve..geçersizdir=و 

ا ك ان وا..م  =oldukları     ِل ون  yapmakta=ي ْعم 

Ama ahirette onlar 
için sadece ce-
hennem ateşi var-
dır, dünyada yap-
tıkları iyi işler boşa 
gider, işledikleri 
yararlı ameller ge-
çersiz olur. 

Onlar, öyle kim-
selerdir ki; ahi-
rette kendilerine 
ateşten başka 
bir şey yoktur. 
İşledikleri amel-
ler boşa gitmiş-
tir. Yapageldikle-
ri zaten batıldır. 

İşte bunlar, ahirette 
paylarına ateşten 
başka bir şey düşme-
yen kimselerdir. Çün-
kü onların bu (dünya-
da) yapıp ettikleri hep 
boşa gidecektir, ya-
pıp ettikleri değersizdi 
zaten. 
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نِْ,,     ?kimse,,gibi,,midir=أ ف م 

ع ل ىَِٰ,,ك انِ  =üzere,,bulunan     ِب ي ِن ة=açık,,bir,,delil    

ب ِهِِ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    ِ ي تْل وه     ve,,onu,,izleyen=و 

    O’nun,,tarafından=ِمْنه ِ    bir,,şahit=ش اِهد ِ

ِمنِْ ق ْبِلهِِ,,و  =ve,,ondan,,önce,,de    

وس ىَِٰ    kitabı,,(elinde,,bulunan)=ِكت ابِ      Musa’nın=م 

اًما     bir,,rehber=إِم 
ةًِ  ْحم  ر      ve,,rahmet,,olan=و 

ئِكِ      iman,,ederler=ي ْؤِمن ونِ     işte,,bunlar=أ ول َٰ

نِْ    ona=بِِهِ  م      inkâr,,ederse=ي ْكف رِْ    ve,,kim=و 

ابِِ,,ِمنِ     onu=بِهِِ اْْل ْحز  =topluluklardan    

ْوِعد ه ِ     ateştir=ف النَارِ      kendisine,,vaadedilen=م 

ِ ت كِ ,,ف َل  =hiç,,olma    ِمْري ةِ ,,فِي =şüphede    

قُِّ    şüphesiz,,bu=إِنَه ِ    bundan=ِمْنه ِ      bir,,gerçektir=اْلح 

ب ِكِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    َِِكن ل َٰ     çoğu=أ ْكث رِ     ancak=و 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ     insanların=النَاِسِ =iman,,etmezler 

Bir de Rabbinden 
kaynaklanan açık 
belgelere dayanan 
kimseleri düşüne-
lim. Bu belgeleri 
yine Allah katından 
gelen bir tanık izli-
yor. Bu kimseler 
onun da öncesinde 
Musa´nın önder ve 
rahmet nitelikli ki-
tabının onayı ile 
desteklenmişlerdir. 
(Böyleleri sırf dün-
ya hayatı peşinde 
koşanlarla hiç bir 
olur mu?) 

Rabbından açık 
bir delil üzerinde 
bulunan, ardınca 
da Rabbı tara-
fından bir şahid 
gelen, ondan 
önce de Mu-
sa´nın imam ve 
rahmet olan ki-
tabını tasdik 
eden kimse, 
başkaları gibi 
midir? İşte onlar; 
Kur´an´a inanır-
lar. Herhhangi 
bir güruh onu in-
kar ederse; onun 
varacağı yer 
ateştir. Bundan 
şüphen olmasın. 
Doğrusu o, 
Rabbın tarafın-
dan gelen bir 
gerçektir, ama 
insanların çoğu 
inanmazlar. 

O halde, (hiç dünya 
hayatından ötesini 
umursamayan biriyle) 
Rabbinin katından 
apaçık bir kanıta da-
yanan kimse bir tutu-
labilir mi? O kanıt ki, 
Onun katından olan 
(bu) tanıklık belgesiy-
le ulaştırılmaktadır, 
hem de ondan önce 
(bir tanıklık belgesi), 
bir rehber ve rahmet 
olarak Musaya vah-
yedilen kitap da orta-
da iken. Onlar, (bu 
mesajı anlayan kim-
seler, işte yalnız on-
lar) o mesaja inanır-
lar; ama (düşmanlık 
için) örgütlenmiş in-
karcılarınsa (ahirette) 
varacakları yer ateş-
tir. Bunun içindir ki, 
bu (vahyin gerçekli-
ğinden) asla bir şüp-
hen olmasın: o elbet-
te Rabbinden (gelen) 
bir gerçektir, insanla-
rın çoğu ona inanma-
sa da. 
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نِْ.. م      daha..zalim=أ ْظل مِ     ?kim..olabilir=و 

ىَِٰ..ِمَمنِِ اْفت ر  =uydurandan    ع ل ى=karşı    

ئِكِ     yalan=ك ِذبًاِ     Allah’a=اّلَلِِ     bunlar=أ ول َٰ

ض ونِ  ب ِِهمِْ..ع ل ىَِٰ    sunulurlar=ي ْعر  ر  =Rablerine    

ي ق ولِ  اد ِ    ve..derler=و      şahitler..de=اْْل ْشه 

ءِِ ل  ؤ      işte..bunlardır=ه َٰ

Allah´a yalan ya-
kıştırmalar yapan-
lardan daha zalim 
kim olabilir? Onlar 
Rabblerinin huzu-
runa çıkarıldıkla-
rında, tanıklar 
«Bunlar Rabbleri 
hakkında yalan 
yakıştırmalar düz-
müşlerdir» derler. 
Haberiniz olsun ki, 

Allah´a karşı ya-
lan uyduranlar-
dan daha zalim 
kim vardır? Bun-
lar Rabblarının 
huzuruna götü-
rülürler ve şahid-
ler: Rabblarına 
yalan uyduranlar 
bunlardır, derler. 
Bilin ki; Allah´ın 
laneti zalimlerin 

Kendi yalanlarını Al-
laha yakıştıran kim-
selerden daha zalim 
kim olabilir? (Hesap 
Gününde) böyleleri 
Rablerinin huzuruna 
çıkarıldıklarında 
(kendilerine karşı) ta-
nıklığa çağırılanlar 
(onlar için): Rableri 
hakkında yalan söy-
leyen kimseler işte 
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ك ذ ب وا..الَِذينِ  =yalan..söyleyenler    َِٰع ل ى=karşı    

ب ِِهْمِ      laneti=ل ْعن ة ِ    haberiniz..olsun=أ لِ     Rablerine=ر 

    üzerinedir=ع ل ى    Allah’ın=اّلَلِِ

 zalimlerin=الَظاِلِمينِ 

Allah´ın lâneti za-
limlerin üzerinedir. 

üzerinedir. bunlardı! diyecekler. 
Unutmayın, Allahın 
laneti zalimlere yönel-
tilmiştir, 
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,, دُّونِ     onlar=الَِذينِ      alıkoyar=ي ص 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah’ın    

ا ي ْبغ ون ه  ًجا    ve,,onda,,ararlar=و      çarpıklık=ِعو 

ه مِْ ةِِ    onlar,,aynı,,zamanda=و      ahireti=بِاْْلِخر 

ونِ ,,ه مِْ ك افِر  =inkâr,,edenlerdir 

Onlar insanları Al-
lah yolundan alı-
koyarlar. O yolu 
eğri göstermeye 
yeltenirler ve ahi-
reti de inkâr eder-
ler. 

Onlar ki Allah 
yolundan alıkor-
lar. Ve o yolu 
eğriltmeye çalı-
şırlar. Ve ahireti 
inkar edenler de 
onlardır. 

o zalimler ki, başkala-
rını Allahın yolundan 
alıkoyarlar ve onu eğ-
ri, dolambaçlı bir yol 
olarak göstermeye 
çalışırlar; ahiret haya-
tını yok sayan zaten 
onlardır! 
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.. ئِكِ  اي ك ون و..ل مِْ    onlar=أ ول َٰ =değillerdir    

ْعِجِزينِ      aciz..bırakacak=م 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ا م  ك انِ ..و  =yoktur    

مِْ د ونِِ..ِمنِْ    onların=ل ه  =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

أ ْوِلي اء ِا..ِمنِْ =dostları..da     ِاع ف     kat..kat..artırılır=ي ض 

مِ  اب ِ اْلع ذ ِ    onlar..için=ل ه  =azab    

ا ي ْست ِطيع ونِ ..ك ان وا..م  =onlar..güç..yetiremezlerdi    

    işitmeye=الَسْمعِ 

ا م  ونِ ..ك ان وا..و  ي ْبِصر  =ve..göremezlerdi..de 

Bunların, Allah´ın 
yapacaklarına en-
gel olmaları söz-
konusu değildir. 
Allah dışında da-
yanakları, destek-
çileri de yoktur. 
Azapları katlanır. 
Ne işitebilirler ve 
ne de görebilirler. 

Bunlar, yeryü-
zünde aciz bıra-
kacak olanlar 
değillerdir. Al-
lah´a karşı dura-
cak yardımcıları 
da yoktur. Onla-
rın azabı kat kat 
olacaktır. Onlar, 
işitmeye ta-
hammül edemez 
ve göremezlerdi 
de. 

Böyleleri, yeryüzünde 
(yaptıkları yanlarına 
kalsa bile, nihai he-
saptan) yakalarını 
kurtaramayacak, 
kendilerini Allaha 
karşı koruyacak bir 
dost da bulamaya-
caklar. (Hakkı) işitme 
yetilerini kullanmadık-
larından ve görmek, 
fark etmek istemedik-
lerinden ötürü (öte 
dünyada) azap kat 
kat artırılacaktır onlar 
için. 
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,, ئِكِ      işte,,onlar=أ ول َٰ

وا,,الَِذينِ  ِسر  خ  =zarara,,sokanlardır    

مِْ لَِ    kendilerini=أ ْنف س ه  ض      ve,,kaybolmuştur=و 

مِْ     yanlarından=ع ْنه 

ا ونِ ,,ك ان وا,,م  ي ْفت ر  =uydurdukları 

Bunlar kendilerini 
hüsrana düşür-
müşler ve uydur-
dukları ilahlar orta-
lıkta görünmez ol-
muşlardır. 

Kendilerini kay-
ba uğratanlar, iş-
te bunlardır. Uy-
durdukları şeyler 
de kendilerinden 
kaybolup gitmiş-
tir. 

İşte kendi kendilerine 
(kendi güçlerine, ye-
teneklerine) yazık 
edenler böyleleridir; 
onların o yalana da-
yalı çürük tezlerinin 
kendilerine (Hesap 
Gününde) bir yararı 
olmayacak: 
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.. مِ ..لِ  ر  ج  =şüphe..yok..ki    ِْم     onlar=أ نَه 

ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirette    

ونِ ..ه مِ  اْْل ْخس ر  =en..fazla..zararlı..çıkanlardır 

Onlar, hiç kuşku-
suz, ahirette en 
ağır hüsrana uğra-
yacak kimseler 
olacaklardır. 

Şüphesiz ahiret-
te büsbütün 
kayba uğrayan-
lar da bunlardır. 

Ve hiç şüphe yok ki, 
öte dünyada kaybe-
decek olan da onlar 
olacak! 
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,, الَِذينِ ,,إِنَِ =şüphesiz,,ki    ن وا     iman,,edip=آم 

ع ِمل وا اتِِ    işleyen=و      iyi,,işler=الَصاِلح 

أ ْخب ت وا     ve,,gönülden,,boyun,,eğenler=و 

ب ِِهمِْ,,إِل ىَِٰ ر  =Rablerine     ِئِك     işte,,onlar=أ ول َٰ

ابِ      ehlidirler=أ ْصح 
نَِةِ      onlar=ه مِْ    cennet=اْلج 

ا اِلد ونِ     orada=فِيه   kalıcıdırlar=خ 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlere ve 
Allah´a gönülden 
saygı besleyenlere 
gelince, onlar cen-
netliklerdir ve ora-
da ebedi olarak 
kalacaklardır. 

Doğrusu inanan, 
salih ameller iş-
leyen ve Rabbla-
rına boyun 
eğenler; işte on-
lardır cennetlik 
olanlar. Orada 
ebediyyen kala-
caklardır. 

(Buna karşılık,) ger-
çek imana erişen, dü-
rüst ve erdemli dav-
ranışlar ortaya koyan 
ve Rablerine alçak 
gönüllülükle boyun 
eğen kimseler; cen-
netlik olanlar, orada 
yerleşip sonsuza ka-
dar yaşayacak olan-
lar işte böyleleridir. 
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.. ث لِ      iki..topluluğun=اْلف ِريق ْينِِ    durumu=م 

ىَِٰ     körün..durumu..gibidir=ك اْْل ْعم 

م ِِ اْْل ص  اْلب ِصيرِِ    ve..sağırın=و      ve..görenin=و 

الَسِميعِِ      ve..işitenin=و 

ي ْست ِوي انِِ..ه لِْ =bir..olur..mu..hiç?     ِث ًَل     durumları=م 

ِ ونِ ..أ ف َل  ت ذ َكر  =İbret..almıyor..musunuz? 

Bu iki grup kör ve 
sağır ile görebilen 
ve işitebilen kimse-
lere benzer. Hiç bu 
iki grubun durumu 
bir olur mu? Acaba 
ibret dersi almaz 
mısınız? 

Bu iki zümrenin 
durumu kör ve 
sağır kimse ile 
gören ve işiten 
kimsenin duru-
muna benzer. 
İkisi bir olur mu 
hiç? Hala ibret 
almıyor musu-
nuz? 

Bu iki bölük insanın 
kıyaslanması, kör ve 
sağır olan kimseyle 
gören ve işiten kim-
senin kıyaslanması 
gibidir: bu ikisi yapı 
olarak hiç bir tutulabi-
lir mi? Hiç değilse, 
bunu aklınızda tut-
mayacak mısınız? 
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ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun=و      göndermiştik=أ ْرس 

ق ْوِمهِِ,,إِل ىَِٰ    Nuh’u=ن وًحا =kendi,,kavmine    

    sizin,,için=ل ك مِْ    şüphesiz,,ben=إِن ِي

بِينِ     bir,,uyarıcıyım=ن ِذيرِ   apaçık=م 

Biz Nuh´u soydaş-
larına peygamber 
olarak gönderdik. 
(O onlara dedi ki); 
«Ben sizin için 
açık bir uyarıcı-
yım.» 

Gerçekten 
Nuh´u da kav-
mine göndermiş-
tik. Ben, sizin 
için apaçık bir 
uyarıcıyım. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
Nuhu (da aynı mesaj-
la) kavmine gönder-
dik: Bilin ki, ben size 
açık, yalın bir uyarıyla 
geldim 

11. 
26 

.. ت ْعب د وا..لِ ..أ نِْ =kulluk..etmeyin    َِإِل=başkasına    

افِ     ben=إِن ِي    Allah’tan=اّلَل ِ      korkuyorum=أ خ 

ل ْيك مِْ     azabından=ع ذ ابِ     sizin..hakkınızda=ع 

 acıklı=أ ِليمِ     bir..günün=ي ْومِ 

Sırf Allah´a kulluk 
sununuz. Yoksa 
sizin hesabınıza 
acıklı bir günün 
azabından korka-
rım. 

Allah´tan başka-
sına ibadet et-
meyin. Doğrusu 
ben, hakkınızda 
acıklı bir günün 
azabından kor-
kuyorum. 

ki Allahtan başkasına 
kulluk etmeyesiniz, 
çünkü sizin için çok 
acıklı bir Günün aza-
bından korkuyorum! 

11. 
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,, ِل  ِ    dediler,,ki=ف ق الِ      ileri,,gelenleri=اْلم 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,eden    ِْق ْوِمهِِ,,ِمن =kavminin    

ا اكِ ,,م  ن ر  =biz,,seni,,görmüyoruz    َِإِل=başka    

    bizim,,gibi=ِمثْل ن ا    bir,,insandan=ب ش ًرا

ا م  اكِ ,,و  ن ر  =ve,,görmüyoruz    

    başkasının=إَِلالَِذين الَِذينِ     sana,,uyduğunu=اتَب ع كِ 

اِذل ن ا,,ه مِْ أ ر  =en,,aşağılıklarımızdan    

ِِ,,ب اِديِ  الَرأْي =sığ,,görüşlü    

ا م  ىَِٰ,,و  ن ر  =ve,,görmüyoruz    ِْل ك م=sizin    

ل ْين ا ف ْضلِ ,,ِمنِْ    bize,,karşı=ع  =bir,,üstünlüğünüzü,,de    

    sizin,,olduğunuzu,,sanıyoruz=ن ظ نُّك مِْ    aksine=ب لِْ

 yalancı=ك اِذبِينِ 

Soydaşlarının ileri 
gelen kâfirleri O´na 
dediler ki, «Biz se-
nin sadece bizim 
gibi bir insan oldu-
ğunu görüyoruz. 
Sana uyanların da 
aramızdaki ilkel 
düşünceli, ayak 
takımı olduğunu 
görüyoruz. Sizin 
bize karşı herhangi 
bir üstünlük taşıdı-
ğınız görüşünde 
değiliz. Tersine 
sizlerin yalan söy-
lediğiniz kanısın-
dayız. 

Bunun üzerine 
kavminden küf-
redenlerin ele-
başları dediler 
ki: Biz, senin an-
cak kendimiz gi-
bi bir insan ol-
duğunu görüyo-
ruz. İçimizde sa-
dece ayak takı-
mının, başlan-
gıçta düşünme-
den sana uyduk-
ları gözümüzün 
önündedir. Sizin 
bize üstün bir 
meziyyetinizi 
görmüyoruz. Ak-
sine biz, sizi ya-
lancılar sanıyo-
ruz. 

Kavminden hakkı ka-
bule yanaşmayanla-
rın ileri gelenleri: Biz 
senin kişiliğinde bizim 
gibi ölümlü bir insan-
dan başka bir şey 
görmüyoruz dediler, 
üstelik, hemen ilk ba-
kışta, içimizde, aşağı 
tabakadan bir takım 
(dar görüşlü) insanla-
rın dışında kimsenin 
seni izlediğini de 
görmüyoruz; dolayı-
sıyla, bize karşı bir 
üstünlüğünüz olduğu 
görüşünde değiliz; 
tersine, yalancı kim-
seler olduğunuzu sa-
nıyoruz! 

11. 
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.. ق ْومِِ..ي ا    dedi..ki=ق الِ  =Ey..kavmim!    

أ ْيت مِْ     ben..isem=ك ْنتِ     eğer=إِنِْ    ?Ne..dersiniz=أ ر 

ب ِي..ِمنِْ    bir..delil=ب ي ِن ةِ     üzere=ع ل ىَِٰ ر  =Rabbimden    

آت انِي ةًِ    ve..bana..vermiş..de=و  ْحم      bir..rahmet=ر 

ِعْنِدهِِ..ِمنِْ =katından    ِْي ت     bu..gizli..bırakılmış..ise=ف ع م ِ

ل ْيك مِْ     size=ع 

وه ا ك م  أ ْنت مِْ    ?biz..sizi..zorlayacak..mıyız=أ ن ْلِزم      siz=و 

ا  istemediğiniz..halde=ك اِره ونِ     onu=ل ه 

Nuh dedi ki; «Ey 
soydaşlarım, bak-
sanıza, eğer ben 
Rabbimden gelen 
açık belgelere da-
yanıyorsam, eğer 
O bana kendi ka-
tından bir rahmet 
verdi ise de siz 
bunu görmekten 
yoksun bırakıldı 
iseniz, istemediği-
niz halde sizi bu 
açık belgeleri ve 
bu rahmeti kabul 
etmeye mi zorla-
yacağız?» 

Nuh dedi ki: Ey 
kavmim; eğer 
Rabbım tarafın-
dan bir delilim 
bulunur ve O, 
katından bana 
ihsan eder de 
bunlar sizden 
gizli kalırsa; onu 
istemediğiniz 
halde size zorla 
mı kabul ettire-
ceğiz? 

(Nuh:) Ey kavmim! 
dedi, Ne dersiniz, ya 
benim, Rabbimin ka-
tından apaçık bir ka-
nıta dayandığım; 
Onun katından bana 
(aydınlatıcı) bir rah-
metin, (bir vahyin) 
bahşedildiği doğruysa 
ve siz de buna karşı 
kör kalmışsanız, söy-
leyin, hoşunuza git-
mediği halde onu gö-
rüp fark etmeniz için 
sizi zorlayabilir miyiz? 

11. 
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,, ي ا ق ْومِِ,,و  =Ey,,kavmim    

أ ْسأ ل ك مِْ,,لِ  =sizden,,istemiyorum    

ل ْيهِِ اًلِ     bunun,,karşılığında=ع      bir,,mal=م 

أ ْجِريِ ,,إِنِْ =benim,,ecrim    َِإِل=yalnızca    

ا    Allah’a=اّلَلِِ     aittir=ع ل ى م      ben=أ ن ا    değilim=و 

Ey soydaşlarım, 
bu uyarı çabaları-
ma karşılık sizden 
maddi bir karşılık 
istemiyorum, be-
nim ücretimi vere-
cek olan Allah´dır, 
mü´minleri yanım-
dan kovacak deği-
lim, çünkü onlar 

Ey kavmim: bu-
na karşılık ola-
rak sizden hiç bir 
mal istemiyo-
rum. Benim üc-
retim yalnız Al-
lah´a aittir. İna-
nanları da kova-
cak değilim. 
Çünkü onlar, 

Ey kavmim; üstelik bu 
mesaj(ı size ulaştır-
dığım) için sizden bir 
çıkar da ummuyorum; 
benim (çabalarımın) 
karşılığı ancak Allah 
katındadır. Ayrıca, 
ben imana erişen-
ler(in hiç birini) ya-
nımdan kovmayaca-
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ن واِ ,,الَِذينِ     kovacak=بِط اِردِِ آم  =iman,,edenleri    

مِْ ق و    şüphesiz,,onlar=إِنَه  َل      kavuşacaklardır=م 

ب ِِهمِْ ِكن ِي    Rablerine=ر  ل َٰ     ancak,,ben=و 

اك مِْ     bir,,topluluk,,olarak=ق ْوًما    sizi,,görüyorum=أ ر 

ل ونِ   cahillik,,eden=ت ْجه 

Rabblerine kavu-
şacaklardır. Fakat 
sizin gerçeklerden 
habersiz bir toplum 
olduğunuzu görü-
yorum. 

Rabblarına ka-
vuşacaklardır. 
Ne var ki ben; 
sizi, cahil bir ka-
vim olarak görü-
yorum. 

ğım. Çünkü onlar 
Rablerine kavuşacak-
lar(ını biliyorlar); ama 
size gelince, sizin 
(doğrudan eğriden 
habersiz, yol yordam) 
bilmez bir topluluk ol-
duğunuzu görüyo-
rum! 

11. 
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.. ي ا ق ْومِِ..و  =Ey..kavmim    ِْن     kim=م 

نِي     karşı=ِمنِ     bana..yardımcı..olur=ي ْنص ر 

ْمِ ..إِنِْ    Allah’a=اّلَلِِ ْدت ه  ط ر  =onları..kovsam    

ِ ونِ ..أ ف َل  ت ذ َكر  =düşünmüyor..musunuz? 

Ey soydaşlarım, 
eğer o mü´minleri 
yanımdan kovacak 
olursam, Allah´a 
karşı beni kim sa-
vunabilir? Bunu hiç 
düşünmüyor mu-
sunuz? 

Ey kavmim; ben, 
onları kovarsam; 
beni, Allah´a 
karşı kim savu-
nur? Hala düşü-
nemiyor musu-
nuz? 

Hem, ey kavmim, 
eğer onları yanımdan 
kovarsam, söyleyin, 
Allaha karşı kim ko-
rur, kim savunur be-
ni? Bunu hiç aklınıza 
getirmiyor musunuz? 

11. 
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,, لِ  أ ق ولِ ,,و  =ben,,demiyorum    ِْل ك م=size    

ائِنِ     benim,,yanımdadır=ِعْنِدي ز      hazineleri=خ 

لِ     Allah’ın=اّلَلِِ أ ْعل مِ ,,و  =ve,,bilmiyorum    

لِ     gaybı,,da=اْلغ ْيبِ  أ ق ولِ ,,و  =ve,,demiyorum    

ل كِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي     meleğim,,de=م 

لِ  أ ق ولِ ,,و  =diyemem    

ت ْزد ِري,,ِللَِذينِ  =küçük,,gördükleri,,için    

    gözlerinizin=أ ْعي ن ك مِْ

مِ ,,ل نِْ ي ْؤتِي ه  =onlara,,vermeyecektir    ِ اّلَل=Allah    

ْيًراِ      daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ    bir,,hayır=خ 

ا أ ْنف ِسِهْمِ ,,فِي    olanı=بِم  =onların,,içlerinde    

    o,,zaman=إِذًا    ben,,gerçekten=إِن ِي

الَظاِلِمينِ ,,ل ِمنِ  =zalimlerden,,olurum 

Size ´Allah´ın ha-
zineleri benim eli-
min altında da´ 
demiyorum, gayp 
alemini de bile-
mem, ´Ben bir me-
leğim´ de demiyo-
rum. Sizin gözleri-
nize hor görünen 
kimselere Allah´ın 
hiçbir hayır ver-
mediğini de söyle-
yemem, kalplerin-
de neler olduğunu 
herkesten iyi bilen 
Allah´dır. Yoksa 
zalimlerden biri 
olurum. 

Ben, size: Al-
lah´ın hazineleri 
yanımdadır, de-
miyorum. Gaybı 
da bilmem. Me-
leğim de demi-
yorum. Hor gör-
düklerinize Allah 
iyilik vermeye-
cektir de demi-
yorum. İçlerinde 
olanı en iyi bilen 
Allah´tır. Yoksa 
ben de zalimler-
den olurum. 

Öte yandan, size Al-
lahın hazineleri be-
nim yanımdadır de-
miyorum, insanın du-
yu ve algı alanının 
ötesini bilirim de 
(demiyorum), bir me-
lek olduğumu da söy-
lemiyorum; sizin o 
hor gördüğünüz kim-
selere Allahın bir ha-
yır ulaştırmayacağını 
ise zaten söyleye-
mem, çünkü onların 
kalplerinde olanı Al-
lah daha iyi bilir. (Ve 
eğer bu kabil şeyler 
söyleyecek olsaydım) 
kuşkusuz, zalimler-
den olurdum. 

11. 
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ن وحِ ..ي ا    dediler..ki=ق ال وا.. =Ey..Nuh    ِْق د=muhakkak    

اد ْلت ن ا     çok..ileri..gittin=ف أ ْكث ْرتِ     bizimle..tartıştın=ج 

ال ن اِجد ِ =bizimle..tartışmanda    ف أْتِن ا=getir..bakalım    

ا ت ِعد ن ا..بِم  =bize..vaadettiğini    ِْإِن=eğer     ِك ْنت=isen    

الَصاِدقِينِ ..ِمنِ  =doğru..sözlülerden 

Soydaşları dediler 
ki; «Bizimle tartış-
tın, üstelik bu tar-
tışmayı çok uzat-
tın, eğer söyledik-
lerin doğru ise, ile-
ride karşımıza çı-
kacak diye bizi 
korkuttuğun azabı 
şimdi başımıza ge-
tir de görelim.» 

Onlar dediler ki: 
Ey Nuh; bizimle 
tartıştın, çok uğ-
raştın, doğru 
sözlü isen haydi 
tehdid ettiğin şe-
yi getir. 

(İnkarcıların ileri ge-
lenleri:) Ey Nuh, bi-
zimle çok tartıştın, 
tartışmayı (gereksiz 
yere) fazla uzattın 
dediler, eğer doğru 
sözlü kimselerdensen 
artık getir şu bizi teh-
dit edip durduğun şe-
yi! 

11. 
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,, ا    şöyle,,dedi,,(Nuh)=ق الِ      getirir=ي أْتِيك مِْ    ancak=إِنَم 

ش اءِ ,,إِنِْ    Allah=اّلَل ِ    onu=بِهِِ =dilediği,,takdirde    

ا م  أ ْنت مِْ,,و  =ve,,siz,,değilsiniz    

ْعِجِزينِ   O’nu,,aciz,,bırakacak,,da=بِم 

Nuh dedi ki; «O 
azabı eğer dilerse 
yalnız Allah başı-
nıza getirebilir. Siz 
O´nun yapacakla-
rına engel olamaz-
sınız.» 

Dedi ki: Onu si-
ze dilediği tak-
dirde ancak Al-
lah getirir. Ve 
siz, O´nu asla 
aciz bırakamaz-
sınız. 

Eğer dilerse dedi, 
onu size ancak Allah 
getirebilir ve siz de 
yakanızı kurtaramaz-
sınız: 

11. 
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.. لِ  ي ْنف ع ك مِْ..و  =size..yarar..vermez    

ْدتِ ..إِنِْ    öğüdüm=ن ْصِحي أ ر  =istesem..de    

حِ ..أ نِْ أ ْنص  =öğüt..vermek    ِْل ك م=size    

ك انِ ..إِنِْ =eğer    ِ اّلَل=Allah    ِ ي ِريد=dilerse    

ي ْغِوي ك ْمِ ..أ نِْ =sizi..azgınlığa..düşürmeyi     ِه و=O    

بُّك مِْ إِل ْيهِِ    sizin..Rabbinizdir=ر      ve..O’na=و 

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Eğer Allah, sizin 
azmanızı istiyorsa, 
size nasihat etmek 
istesem de benim 
nasihatim size ya-
rarlı olmaz. O´dur 
sizin Rabbiniz ve 
O´nun huzuruna 
döneceksiniz. 

Allah, sizi az-
dırmak isterse; 
ben size öğüt 
vermek istesem 
de faydası ol-
maz, Rabbınız 
O´dur. O´na 
döndürüleceksi-
niz. 

çünkü size öğüt ver-
mek istesem de, eğer 
Allah sizin azgınlık 
içinde kalmanızı di-
lemişse, benim öğü-
dümün size hiçbir ya-
rarı olmaz. Rabbiniz 
Odur ve hepiniz er 
geç Ona döneceksi-
niz. 

11. 
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,, ي ق ول ونِ ,,أ مِْ =yoksa,,diyorlar,,mı?    

اه ِ      eğer=إِنِِ    de,,ki=ق لِْ    onu,,uydurdu=اْفت ر 

ْيت ه ِ     onu,,ben,,uydurduysam=اْفت ر 

اِمي    benim,,üzerimedir=ف ع ل يَِ     suçum=إِْجر 

أ ن ا     uzağım=ب ِريءِ     ancak,,ben=و 

ونِ ,,ِمَما ت ْجِرم  =sizin,,suçlarınızdan 

Ey Muhammed -
salât ve selâm 
üzerine olsun- 
yoksa sana «Bu 
Kur´an´ı sen uy-
durdun mu?» di-
yorlar. Onlara de 
ki; «Eğer onu ben 
uydurdumsa, suçu 
bana aittir. Ben si-
zin suçlarınızın so-
rumluluğundan 
uzağım.» 

Yoksa: «onu 
kendiliğinden 
uydurdu» mu 
derler? De ki: 
Ben bunu uy-
durduysam ve-
bali banadır. 
Oysa ben, sizin 
işlediğiniz gü-
nahlardan ta-
mamen uzağım. 

(Muhammed) kendisi 
bu (kıssayı) uydurdu 
diyorlar, öyle mi? (Ey 
Peygamber) de ki: 
Eğer onu ben uydur-
duysam bu günahım-
dan ben sorumlu ola-
yım; ama (hiç değil-
se) sizin işlediğiniz 
günahtan uzağım. 

11. 
36 

.. أ ِ وِحيِ و  =vahyolundu..ki    َِٰن وح ِ..إِل ى =Nuh’a    

ي ْؤِمنِ ..ل نِْ    gerçekten=أ نَه ِ =kimse..iman..etmeyecek    

ق ْوِمكِ ..ِمنِْ =kavminden    َِإِل=dışında    

نِْ نِ ..ق دِْ    kimselerin=م  آم  =(şimdiye..kadar)..iman..eden    

ِ ت ْبت ئِسِْ..ف َل  =üzülme    ا     dolayı=بِم 

ي ْفع ل ونِ ..ك ان وا =onların..yaptıklarından 

Nuh´a vahiy yolu 
ile bildirildi ki; 
«Daha önce ina-
nanlar dışında 
soydaşlarından 
başka inanan ol-
mayacaktır. Onla-
rın yaptıklarından 
dolayı üzülme.» 

Nuh´a vahyo-
lundu ki: Senin 
kavminden iman 
edenlerden baş-
kası asla inan-
mayacaktır. Bu-
nun için onların 
işlediklerine 
üzülme. 

Ve Nuh'a: Senin 
kavminden, şimdiye 
kadar inanmış olanla-
rın dışında kimse 
inanmayacak diye 
vahyettik, Bu yüzden, 
onların yapabilecek-
leri şeylerden ötürü 
sakın tasalanma, 

11. 
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اْصن عِِ,,     gemiyi=اْلف ْلكِ     yap=و 

    bizim,,gözetimimiz,,altında=بِأ ْعي نِن ا

ْحيِن ا و      ve,,vahyimizle=و 

لِ  اِطْبنِي,,و  ت خ  =bana,,hitap,,(dua),,etme    

واِ ,,الَِذينِ     hakkında=فِي ظ ل م  =zulmedenler    

مِْ ق ونِ     Onlar=إِنَه  ْغر   suda,,boğulacaklardır=م 

Bizim gözlerimiz 
önünde ve vahyi-
miz uyarınca ge-
miyi yap, zalimler 
konusunda bana 
başvurma, çünkü 
onlar kesinlikle 
boğulacaklardır. 

Gözetimimiz al-
tında ve vahyi-
mizle gemiyi 
yap. Zulmeden-
ler için Bana bir 
şey söyleme. 
Çünkü onlar, 
suda boğulacak-
lardır. 

Bizim gözetimimiz ve 
vahyettiğimiz biçimde 
(seni ve seninle be-
raber olanları kurta-
racak olan) tekneyi 
inşa et ve haksızlığa 
sapanlar için bana 
başvurma, çünkü on-
lar boğulacaklar! 

11. 
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.. ي ْصن عِ      gemiyi=اْلف ْلكِ     yapıyordu=و 

ا ك لَم  رَِ    ve..ne..zaman=و      yanından..geçse=م 

ل ْيهِِ ِل  ِ    onun=ع      ileri..gelenler=م 

ق ْوِمهِِ..ِمنِْ =kavminden    وا     alay..ediyorlardı=س ِخر 

    eğer=إِنِْ    dedi..ki=ق الِ     onunla=ِمْنه ِ 

وا ر      bizimle=ِمنَا    alay..ederseniz=ت ْسخ 

رِ     muhakkak..biz..de=ف إِنَا     alay..edeceğiz=ن ْسخ 

ا    sizinle=ِمْنك مِْ     gibi=ك م 

ونِ  ر   sizin..alay..ettiğiniz=ت ْسخ 

Nuh, gemiyi yapar. 
İleri gelen soydaş-
larının yanından 
geçen her grubu 
kendisini alaya 
alır. Nuh da onlara 
dedi ki; «Siz bizim-
le alay ediyorsu-
nuz, ama şimdi siz 
bizimle nasıl alay 
ediyorsanız. İlerde 
biz sizinle alay 
edeceğiz.» 

Gemiyi yapmaya 
başladı. Kavmi-
nin ileri gelenleri 
yanına uğradık-
ça onunla eğle-
nirlerdi. O da 
dedi ki: Bizimle 
alay ediyorsunuz 
ama, sizin alay 
ettiğiniz gibi biz 
de sizinle alay 
edeceğiz. 

Ve böylece (Nuh) 
gemiyi yapmaya baş-
ladı; (o bu işle uğra-
şırken) kavminin ileri 
gelenleri her ne za-
man yanından geçse-
ler onunla alay eder 
eğlenirlerdi; o da on-
lara: Siz bizimle alay 
ediyorsanız, bilin ki, 
sizin alay ettiğiniz gibi 
biz de (yaklaşan 
azaptan yana bilgisiz-
liğinizden ötürü) sizin-
le alay ediyoruz der-
di. 

11. 
39 

,, ونِ     yakında=ف س ْوفِ      bileceksiniz=ت ْعل م 

نِْ     azabın=ع ذ ابِ     geleceğini=ي أْتِيهِِ    kime=م 

ي ِحلُِّ    rezil,,edici=ي ْخِزيهِِ     ve,,ineceğini=و 

ل ْيهِِ قِِ    azabın=ع ذ ابِ     başına=ع  يمِ م  =kalıcı 

Perişan edici aza-
bın hangimizin ba-
şına geleceğini, 
hangimizin sürekli 
azaba uğrayaca-
ğını yakında öğre-
neceksiniz. 

Rüsvay edici 
azabın kime ge-
leceğini sürekli 
azabın kime ine-
ceğini görecek-
siniz. 

Çünkü, yakında siz 
de öğreneceksiniz, 
(dünya hayatında) al-
çaltıcı azabın kimin 
başına geleceğini ve 
(öte dünyadaki) sü-
rekli azabın da kimin 
başına konacağını! 

11. 
40 

.. تَىَِٰ اءِ ..إِذ ا    sonunda=ح  ج  =geldiğinde    

ن ا ف ارِ     emrimiz=أ ْمر      ve..kaynadığında=و 

Nihayet emrimiz 
gelip tandır kay-
namaya (her taraf-
tan sular fışkırma-

Nihayet buyru-
ğumuz gelip su-
lar kaynamaya 
başlayınca: Her 

(Bu böylece devam 
etti) ta ki, hükmümüz 
vaki olup da yeryü-
zünde sular taşkınlar 
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لِْاْحمِِ    dedik=ق ْلن ا    tandır=التَنُّورِ  =bindir    

ا ك ل ِ ..ِمنِْ    ona=فِيه  =her..şeyden    ِِْين ْوج      çifti=ز 

أ ْهل كِ     ikişer=اثْن ْينِِ     dışındaki=إِلَِ    ve..aileni=و 

نِْ     aleyhlerine=ع ل ْيهِِ    önceden=س ب قِ     olanlar=م 

    hüküm..verilmiş=اْلق ْولِ 

نِْ م  ن ِ ..و  آم  =ve..iman..edenleri    

ا م  نِ ..و  آم  =zaten..iman..etmemişti    

ع ه ِ     dışında=إِلَِ    onunla..beraber=م 

 çok..az..kimse=ق ِليلِ 

ya) başlayınca 
Nuh´a «Her canlı 
türünün birer çifti-
ni, boğulacağına 
ilişkin hükmümü-
zün kesinleştiği 
kimse dışında ka-
lan aile bireylerini 
ve mü´minleri ge-
miye bindir» dedik. 
Zaten O´na az sa-
yıda kişi inanmıştı. 

cinsten birer çifti 
ve hakkında hü-
küm verilmiş 
olanın dışında 
kalan çoluk ço-
cuğunu ve ina-
nanları gemiye 
al, dedik. Zaten 
onunla beraber 
pek az kimse 
inanmıştı. 

halinde kaynayıp co-
şuncaya kadar. 
(Nuh'a): Her cins 
(hayvandan) birer çift 
ve haklarında hüküm 
verilmiş olanları değil, 
yalnız aileni ve imana 
erişenleri gemiye 
bindir! dedik, çünkü 
o'nun inancını payla-
şanlar zaten küçük 
bir topluluktu. 

11. 
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,, ق الِ  ا    haydi,,binin=اْرك ب وا    dedi,,ki=و      ona=فِيه 

اه ا    Allah’ın=اّلَلِِ    adıyladır=بِْسمِِ ْجر      yüzmesi,,de=م 

اِ  ْرس اه  م      şüphesiz=إِنَِ    ve,,durması,,da=و 

ب ِي     bağışlayıcı=ل غ ف ورِ     Rabbim=ر 

ِحيمِ   rahmet,,edicidir=ر 

Nuh dedi ki; «Hay-
di gemiye bininiz. 
Onun sular içinde 
yol alması da, bir 
yerde durması da 
Allah´ın adı ile 
gerçekleşecektir. 
Hiç şüphesiz Rab-
bim affedicidir, 
merhametlidir.» 

Nuh dedi ki: Ona 
binin, onun akıp 
gitmesi de dur-
ması da Allah´ın 
adıyladır. Rab-
bım muhakkak 
Gafur ve Ra-
him´dir. 

Böylece (kendisini iz-
leyenlere Nuh): Hay-
di, binin artık, dedi, 
yürümesi de, demir 
atması da Allah adıy-
la olan bu gemiye! 
Doğrusu, benim 
Rabbim gerçekten 
bağışlayıcıdır, esir-
geyicidir! 

11. 
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.. ِهيِ      onları=بِِهمِْ    geçirirken=ت ْجِري    (Gemi)=و 

ْوج ِ    içinden=فِي     dalgaların=م 

ن اد ىَِٰ    dağlar..gibi=ك اْلِجب الِِ     seslendi=و 

    oğluna=اْبن ه ِ    Nuh=ن وحِ 

ك انِ  ْعِزلِ ..فِي..و  م  =kenarda..duran    

ب ن يَِ..ي ا =Ey..oğulcağızım    ِْاْرك ب=gel..bin    

ع ن ا لِ     bizimle..birlikte=م  ت ك نِْ..و  =ve..olma    

عِ   kâfirlerle=اْلك افِِرينِ     beraber=م 

Gemi, içindeki yol-
cularla birlikte dağ 
gibi dalgalar ara-
sında akıyor, yol 
alıyordu. O sırada 
Nuh, bir kenarda 
duran oğluna 
«Yavrum, bizimle 
birlikte gemiye bin, 
kâfirler arasında 
kalma» diye ses-
lendi. 

Dağlar gibi dal-
gaların içinde 
onları götürür-
ken Nuh bir ke-
narda ayrı kal-
mış oğluna: Bi-
zimle beraber 
gel, küfredenler-
le birlikte olma, 
diye seslendi. 

Ve derken, onları gö-
türen gemi dağ gibi 
dalgaların arasında 
seyre koyuldu. Ve o 
an kıyıda kalan oğlu-
na (Nuh): Oğulcuğum 
diye bağırdı, gel bin 
bizimle gemiye, o in-
karcıların yanında 
kalma! 

11. 
43 

,,     sığınacağım=س آِوي    O,,dedi,,ki=ق الِ 

ب لِ ,,إِل ىَِٰ ج  =bir,,dağa    نِي     o,,beni,,korur=ي ْعِصم 

اِءِ ,,ِمنِ  اْلم  =sudan     ِق ال=dedi,,ki    

ع اِصمِ ,,لِ  =kurtulacak,,yoktur     ِاْلي ْوم=bugün    

أ ْمرِِ,,ِمنِْ =emrinden    ِِاّلَل=Allah’ın    َِإِل=dışında    

نِْ ِحم ِ ,,م  ر  =merhamet,,ettiklerinin    

الِ  ح  ا    bu,,sırada,,girdi=و      aralarına=ب ْين ه م 

ْوجِ      ve,,o,,da,,oldu=ف ك انِ     bir,,dalga=اْلم 

قِينِ ,,ِمنِ  ْغر  اْلم  =boğulanlardan 

Oğlu «Beni sular-
dan koruyacak bir 
dağa sığınaca-
ğım» dedi. Nuh, 
ona «Bugün Al-
lah´ın emrinden 
kurtaracak hiçbir 
güç yoktur, sadece 
O´nun esirgedikleri 
kurtulabilir» dedi. 
Tam bu sırada 
aralarına bir dalga 
girdi de Nuh´un 
oğlu boğulanların 
arasına katıldı. 

O: Dağa sığını-
rım, beni sudan 
kurtarır, deyince; 
Nuh: Bu gün Al-
lah´ın rahmetine 
erişenden baş-
kası için Allah´ın 
buyruğundan 
kurtuluş yoktur, 
dedi. Ve araları-
na dalga girdi, o 
da boğulanlar-
dan oldu. 

(Fakat oğlu:) Ben, 
beni sulara karşı ko-
ruyacak bir dağa sı-
ğınacağım de-
di.(Nuh:) Bugün, (Al-
lah'ın) acımasını, 
esirgemesini hak et-
miş olanların dışında, 
kimse için Allah'ın 
hükmünden kurtuluş 
yoktur! Ve tam o an-
da aralarında bir dal-
ga yükseldi ve (oğul) 
boğulup gidenlerin 
arasına karıştı. 

11. 
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.. قِيلِ  أ ْرضِ ..ي ا    denildi=و  =ey..yer    اْبل ِعي=çek    

اء كِِ ي ِ    suyunu=م  او  =ve..ey     ِاء     gök=س م 

ِغيضِ     sen..de..tut=أ ْقِلِعي اءِ     ve..çekildi=و      su=اْلم 

ق ِضيِ  تِْ    iş=اْْل ْمرِ     bitirildi=و  اْست و      ve..oturdu=و 

ِِ     üzerine=ع ل ى وِدي      Cudi’nin=اْلج 

قِيلِ      topluluğu=ِلْلق ْومِِ    yok..olsun=ب ْعدًا    ve..denildi=و 

 zalimler=الَظاِلِمينِ 

Bir süre sonra yere 
«Ey yer, suyunu 
yut» ve göğe «Ey 
gök, yağmurunu 
tut» dendi. Bunun 
üzerine sular çe-
kildi, Allah´ın emri 
gerçekleşti ve ge-
mi Cudi´ye oturdu. 
Bu sırada «Kah-
rolsun zalimler gü-
ruhu» diyen bir ses 
duyuldu. 

Denildi ki: Ey yer 
suyunu çek, Ey 
gök, sen de tut, 
su çekildi, iş de 
bitti. Gemi Cu-
di´ye oturdu. Za-
limler güruhu Al-
lah´ın rahmetin-
den uzak olsun, 
denildi. 

Ve derken, Ey yer, 
suyunu yut! denildi; 
Ey gök, (yağmurunu) 
durdur! Ve böylece 
sular çekildi, (Allah'ın) 
hükmü yerine geldi, 
gemi Cudi Dağı'na 
oturdu. Ve böylece, 
zulmeden bu halk için 
uzak olsunlar! sözü 
söylenmiş oldu. 

11. 
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,, ن اد ىَِٰ بَه ِ    Nuh=ن وحِ     ve,,seslendi=و      Rabbine=ر 

ب ِِ    ve,,dedi,,ki=ف ق الِ      şüphesiz=إِنَِ    Rabbim=ر 

أ ْهِلي,,ِمنِْ    oğlum=اْبنِي =benim,,ailemdendir    

إِنَِ ْعد كِ     ve,,şüphesiz=و      senin,,vaadin=و 

قُِّ أ ْنتِ     haktır=اْلح      ve,,sen=و 

مِ      en,,iyi,,hükmedenisin=أ ْحك 

اِكِمينِ   hükmedenlerin=اْلح 

Nuh, Rabbine ses-
lenerek dedi ki; 
«Ey Rabbim, oğ-
lum ailemin bir bi-
reyi idi, senin vaa-
din de gerçektir ve 
sen kesinlikle hü-
küm verenlerin en 
yerinde hüküm ve-
renisin.» 

Nuh Rabbına 
yakardı ve: Ey 
Rabbım; oğlum 
benim ailem-
dendi, ama Se-
nin vaadin hak-
tır. Ve sen; ha-
kimlerin en iyi 
hükmedenisin, 
dedi. 

Bu arada Nuh Rabbi-
ne yakarıp Rabbim! 
dedi, O benim kendi 
oğlumdu, ailemden 
biriydi; demek ki, Se-
nin vaadin (herkes 
için) geçerli ve Sen 
hüküm verenlerin en 
adili, en söz geçireni-
sin! 

11. 
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.. ن وحِ ..ي ا    dedi..ki..(Allah)=ق الِ  =ey..Nuh    

    değildir=ل ْيسِ     şüphesiz..o=إِنَه ِ

أ ْهِلك ِ ..ِمنِْ =senin..ailenden    ِ إِنَه=elbette..o    

لِ  ْيرِ     bir..iş..yapmıştı=ع م  اِلح ِ ..غ  ص  =iyi..olmayan    

ِ ت ْسأ ْلنِِ..ف َل  =benden..isteme    

ا ل ْيسِ ..م  =olmayan..bir..şeyi     ِل ك=senin    

    şüphesiz..ben=إِن ِي    bilgin=ِعْلم ِ     hakkında=بِهِِ

ت ك ونِ ..أ نِْ    seni..sakındırıyorum=أ ِعظ كِ  =olmanı    

اِهِلينِ ..ِمنِ  اْلج  =bilgisizlerden 

Allah dedi ki; «Ey 
Nuh, o oğlun senin 
ailenden değildi. 
Çünkü o kötü işler 
yaptı. İçyüzünü 
bilmediğin bir şeyi 
yapmamı benden 
isteme. Sana ca-
hillerden olmamanı 
öğütlerim.» 

Buyurdu ki: Ey 
Nuh; o senin ai-
lenden değildir. 
Çünkü kötü bir iş 
işlemiştir. Öyley-
se bilmediğin 
şeyi Benden is-
teme. Cahiller-
den olmaman 
için sana öğüt 
veriyorum. 

(Allah:) Ey Nuh! dedi, 
O senin ailenden sa-
yılmazdı; çünkü iyi ve 
doğru olmayan bir 
şey yaptı o. Ayrıca 
hakkında bilgi sahibi 
olmadığın bir şey is-
teme Benden: böyle-
ce, sana cahillerden 
olmamanı öğütlüyo-
rum. 

11. 
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,, ب ِِ    dedi=ق الِ      muhakkak,,ben=إِن ِي    Rabbim=ر 

    sana=بِكِ     sığınırım=أ ع وذ ِ

أ ْسأ ل كِ ,,أ نِْ =senden,,istemekten    

ا ل ْيسِ ,,م  =olmayan,,bir,,şeyi    ِلي=benim    

إِلَِ    bilgim=ِعْلم ِ     hakkında=بِهِِ     eğer=و 

ِلي,,ت ْغِفرِْ =beni,,bağışlamazsan    

ْمنِي ت ْرح      ve,,bana,,rahmet,,etmezsen=و 

    olurum=أ ك نِْ

اِسِرينِ ,,ِمنِ  اْلخ  =hüsrana,,uğrayanlardan 

Nuh dedi ki; «İçyü-
zünü bilmediğim 
bir şeyi yapmanı 
istemekten sana 
sığınırım. Eğer sen 
beni affetmez, ba-
na merhamet et-
mezsen hüsrana 
uğrayanlardan olu-
rum.» 

Rabbım; bilme-
diğim şeyi Sen-
den istemekten 
Sana sığınırım. 
Beni bağışlamaz 
ve yarlıgamaz-
san; hüsrana uğ-
rayanlardan olu-
rum, dedi. 

Ey Rabbim! dedi 
(Nuh), Senden, hak-
kında bilgi sahibi ol-
madığım herhangi bir 
şey istemekten Sana 
sığınırım! Çünkü, be-
ni bağışlamaz, beni 
acıyıp esirgemezsen, 
şüphesiz, kaybeden-
lerden olurum! 

11. 
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.. ن وحِ ..ي ا    denildi=قِيلِ  =Ey..Nuh    ِْاْهبِط=in    

مِ      bizden=ِمنَا    selamla=بِس َل 

ك اتِ  ب ر  ل ْيكِ     ve..bereketlerle=و      sana=ع 

ع ل ىَِٰ مِ ..و  أ م  =ve..ümmetlere    

ع ك ِ ..ِمَمنِْ م  =seninle..birlikte..olanlardan    

مِ  أ م      ve..(bazı)..ümmetlere=و 

مِْ ت ِع ه  ن م      sonra=ث مَِ    geçimlik..vereceğiz=س 

مِْ سُّه      bizden=ِمنَا    onlara..dokunacaktır=ي م 

 acıklı=أ ِليمِ     bir..azap=ع ذ ابِ 

Bu sırada şöyle bir 
ses duyuldu; «Ey 
Nuh, sana ve ya-
nındakilerden 
meydana gelecek 
ümmetlere suna-
cağımız esenliğin 
ve bereketlerin eş-
liğinde gemiden in. 
Yanındakilerin so-
yundan başka 
ümmetler de gele-
cektir. Bunlara bir 
süreye kadar dün-
ya nimetlerini tat-
tırdıktan sonra 
kendilerini acıklı 
azabımıza çarptı-
racağız.» 

Ey Nuh; bizim 
katımızdan se-
lametle in. Sana 
ve seninle bera-
ber olan ümmet-
lere hayır ve be-
reketler olsun. 
Ama öyle üm-
metler var ki; on-
ları bir süre ge-
çindireceğiz. 
Sonra onlara 
can yakıcı bir 
azab vereceğiz, 
denildi. 

Bunun üzerine 
(Nuh'a) Ey Nuh! de-
nildi, Sana ve seninle 
beraber (olanlara; 
senin ve) onlar(ın so-
yun)dan gelecek olan 
(iyi) insanlara katı-
mızdan bir barış ve 
güvenlik, bir bolluk 
bereket (vaadi) ile 
gemiden in. Fakat 
(senin ve onların so-
yundan gelecek olan 
zalim ve inkarcı) in-
sanlara gelince, Biz 
onların (bu dünyada 
belli bir süre) tutunup 
geçinmelerine fırsat 
verecek, sonra da 
başlarına katımızdan 
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bir azap saracağız. 
11. 
49 

,, أ ْنب اءِِ,,ِمنِْ    bunlar=تِْلكِ  =haberlerindendir    

ا    gayb=اْلغ ْيبِِ     sana=إِل ْيك ِ     vahyettiğimiz=ن وِحيه 

ا ك ْنتِ ,,م  =değildin    ا ه      sen=أ ْنتِ     onu,,biliyor=ت ْعل م 

لِ  كِ ,,و  ق ْوم  =ve,,senin,,kavmin    ِْق ْبلِِ,,ِمن =önce    

ذ اِ      şüphesiz=إِنَِ    sabret=ف اْصبِْرِ     bundan=ه َٰ

تَِقينِ     sonuç=اْلع اقِب ة ِ  takva,,sahiplerinindir=ِلْلم 

Ey Muhammed, bu 
anlatılanlar sana 
vahiy yolu ile bil-
dirdiğimiz gaybe 
ilişkin haberlerdir. 
Bundan önce ne 
sen ve ne de soy-
daşların bu olayları 
bilmiyordunuz. 
Müşriklerin olum-
suz tepkilerine 
karşı sabret; so-
nuç, kötülüklerden 
sakınanlarındır. 

İşte bunlar, gayb 
haberlerindendir 
ki sana vahyedi-
yoruz. Ne sen, 
ne de kavmin 
daha önce bun-
ları bilemezdiniz. 
Öyleyse sabret, 
çünkü akıbet 
müttakilerindir. 

Bütün bunlar (ey Mu-
hammed,) sana vah-
yettiğimiz bilinmedik 
haberlerdendir ki on-
ları ne sen ne de 
soydaşların bundan 
önce (bu haliyle ve 
tam olarak) bilmiyor-
dunuz. Öyleyse, sen 
de artık (Nuh gibi) 
sabırlı ol. Çünkü, 
unutma ki, gelecek, 
mutlaka, Allah'a karşı 
sorumluluk bilincine 
sahip olanlardan ya-
na olacaktır! 

11. 
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.. إِل ىَِٰ ع ادِ ..و  =Ad..kavmine    ِْاه م     kardeşleri=أ خ 

    dedi..ki=ق الِ     Hud’u..(gönderdik)=ه ودًاِ 

ق ْومِِ..ي ا =ey..kavmim    اْعب د وا=kulluk..edin    

ا    Allah’a=اّلَل ِ     sizin..için=ل ك مِْ    yoktur=م 

هِ ..ِمنِْ إِل َٰ =bir..ilah     ِ ه     O’ndan..başka=غ ْير 

أ ْنت مِْ..إِنِْ =siz    َِإِل=ancak    

ونِ  ْفت ر   yalan..uyduranlarsınız=م 

Adoğullarına da 
kardeşleri Hud´u 
peygamber olarak 
gönderdik. Hud 
dedi ki; «Ey soy-
daşlarım, sadece 
Allah´a kulluk su-
nunuz, O´ndan 
başka ilahınız yok-
tur. Başka ilahlara 
taptığınız için siz-
ler birer iftiracısı-
nız, uydurmaların 
peşinden gidiyor-
sunuz.» 

Ad´a kardeşleri 
Hud´u gönder-
dik. O dedi ki: Ey 
kavmim; Allah´a 
ibadet edin, 
O´ndan başka 
ilahınız yoktur, 
yoksa sadece 
yalan uyduran 
kimseler olursu-
nuz. 

Ad toplumuna da 
soydaşları Hud'u 
gönderdik. O (da on-
lara): Ey kavmim! 
(Yalnızca) Allah'a kul-
luk edin! dedi, (çün-
kü) sizin O'ndan baş-
ka tanrınız yok. (Bu 
halinizle) aslı olma-
yan şeyler uyduran 
kimselersiniz sadece! 

11. 
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,, ق ْومِِ,,ي ا =Ey,,kavmim    

أ ْسأ ل ك مِْ,,لِ  =sizden,,istemiyorum    ِِل ْيه     bunun,,için=ع 

أ ْجِريِ ,,إِنِْ    bir,,ücret=أ ْجًراِ  =benim,,ücretim    

    yalnızca=إِلَِ

نِيِ ,,الَِذي,,ع ل ى ف ط ر  =beni,,yaratana,,aittir    

ِأ ف ِ ت ْعِقل ونِ ,,َل  =akıl,,etmiyor,,musunuz? 

Ey soydaşlarım, 
bu uyarı çabaları-
ma karşılık sizden 
herhangi bir ücret 
istemiyorum. Be-
nim ücretimi, beni 
yoktan vareden Al-
lah verecektir. 
Acaba aklınızı ba-
şınıza toplamaya-
cak mısınız? 

Ey kavmim; ben 
sizden bunun 
için bir ücret is-
temiyorum. Be-
nim ücretim, 
yalnız beni yara-
tana aittir. Aklı-
nız ermiyor mu? 

Ey kavmim! Bu (uya-
rılar) için sizden bir 
karşılık da bekliyor 
değilim; benim (çaba-
larımın) karşılığı beni 
yaratan (Allah'tan) 
başkasına düşmez. 
Öyleyse, artık aklınızı 
kullanmayacak mısı-
nız? 
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.. ي ا ق ْومِِ..و  =Ey..kavmim    

وا بَك مِْ    bağışlanma..dileyin=اْست ْغِفر      Rabbinizden=ر 

    O’na=إِل ْيهِِ    tevbe..edin=ت وب وا    sonra=ث مَِ

اءِ     göndersin=ي ْرِسلِِ     gökten=الَسم 

ل ْيك مِْ اًرا    üzerinize=ع      bolca..yağmur=ِمْدر 

ي ِزْدك مِْ     güç=ق َوةًِ    ve..katsın=و 

ق َوتِك مِْ..إِل ىَِٰ =gücünüze    

لِ  لَْوا..و  ت ت و  =yüz..çevirmeyin    

ْجِرِمينِ   suçlular..olarak=م 

Soydaşlarım, 
Rabbinizden af di-
leyiniz, arkasından 
O´na yöneliniz ki, 
size gökten bol 
yağmur göndersin, 
gücünüze güç kat-
sın, suç işlemekte 
ısrar ederek çağ-
rıma sırt çevirme-
yiniz. 

Ey kavmim; 
Rabbınızdan 
mağfiret dileyin, 
sonra O´na tev-
be edin ki size 
gökten bol bol 
yağmur gönder-
sin, kuvvetinize 
kuvvet, katsın. 
Ve suçlular ola-
rak dönmeyin. 

Ey kavmim! Haydi ar-
tık günahlarınız için 
Rabbinizden bağış-
lanma dileyin, sonra 
da tevbe ve pişmanlık 
içinde O'na yönelin ki, 
size gökten bolca 
rahmet ve bereket 
yağdırsın; gücünüze 
güç katsın ve iflah 
bulmaz suçlular ola-
rak (benden) yüz çe-
virmeyin! 
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ه ود ِ,,ي ا    dediler,,ki=ق ال وا,, =Ey,,Hud    

ا ِجئْت ن ا,,م  =sen,,bize,,getirmedin     ِبِب ي ِن ة=bir,,belge    

ا م      bırakacak=بِت اِرِكي    biz=ن ْحنِ     değiliz=و 

تِن ا ق ْوِلكِ ,,ع نِْ    ilahlarımızı=آِله  =senin,,sözünle    

ا م      sana=ل كِ     biz=ن ْحنِ     ve,,değiliz=و 

ْؤِمنِينِ   inanacak=بِم 

Soydaşları dediler 
ki; «Ey Hud, bize 
somut bir mucize 
getirmiş değilsin. 
Sırf öyle diyorsun 
diye ilahlarımızı bı-
rakmayız, sana 
kesinlikle inanmı-
yoruz.» 

Dediler ki: Ey 
Hud; sen bize 
apaçık bir bur-
hanla gelmedin, 
senin sözünden 
dolayı ilahlarımı-
zı terkedemeyiz 
ve sana inan-
mayız. 

(Soydaşları:) Ey Hud! 
dediler, Bize (pey-
gamber olduğunu ka-
nıtlayan) açık bir delil, 
bir belge getirmedin; 
bu yüzden, senin bir 
tek sözünle tanrıları-
mızı bir kenara atıp 
sana inanacak deği-
liz. 
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.. ن ق ولِ ..نِْإِِ =diyoruz..ki    َِإِل=sadece    

اكِ      bazıları=ب ْعضِ     seni..çarpmış=اْعت ر 

تِن ا     dedi..ki=ق الِ     fena=بِس وء ِ     ilahlarımızdan=آِله 

    şahit..tutuyorum=أ ْشِهد ِ    şüphesiz..ben=إِن ِي

د وا    Allah’ı=اّلَل ِ اْشه      ben=أ ن ِي    ve..şahid..olun..ki=و 

    uzağım=ب ِريءِ 

ت ْشِرك ونِ ..ِمَما =ortak..koştuklarınızdan 

Sana söyleyece-
ğimiz tek söz şu-
dur: «Seni ilahla-
rımızdan biri 
çarpmış olmalı.» 
Hud dedi ki; «Ben 
Allah´ı şahit tutu-
yorum, ayrıca siz 
de şahit olunuz ki, 
ben O´na koştu-
ğunuz ortaklardan 
uzağım.» 

İlahlarımızdan 
biri seni fena 
çarpmış, demek-
ten başka bir 
şey de söyleme-
yiz. Dedi ki: 
Doğrusu ben, Al-
lah´ı şahid tutu-
yorum. Siz de 
şahid olun ki; si-
zin Allah´tan 
başka şirk koş-
tuğunuz şeyler-
den, ben uza-
ğım. 

Seni tanrılarımızdan 
biri fena çarpmış de-
mekten başka sözü-
müz yok sana! (Hud:) 
Allah'ı tanık tutarım, 
ve siz de tanık olun 
ki, kesinlikle uzağım 
ben, sizin yaptığınız 
gibi tanrılar edinmek-
ten; 

11. 
55 

,, د ونِِهِ ,,ِمنِْ =O’ndan,,başka    

    haydi,,bana,,tuzak,,kurun=ف ِكيد ونِي

ِميعًا     sonra=ث مَِ    hep,,birlikte=ج 

ونِِ,,لِ  ت ْنِظر  =bana,,hiç,,göz,,açtırmayın 

Siz ve Allah dışın-
da O´na ortak koş-
tuğunuz ilahlar hep 
birlikte bana iste-
diğiniz tuzağı ku-
runuz, sonra da 
bana hiç mühlet 
vermeyiniz. 

Hepiniz birlikte 
tuzak kurun ba-
na. Sonra da hiç 
müsade etme-
yin. 

yani, O'ndan başkala-
rını! Haydi, bana kar-
şı topunuz (istediğiniz 
kadar) tuzak kurun, 
elinizden geleni ardı-
nıza komayın! 
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َكْلتِ     şüphesi..ben=إِن ِي..     güvendim=ت و 

اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a    ب ِي     Rabbim=ر 

ْمِ  ب ِك  ر  ا    ve..Rabbiniz..olan=و      yoktur=م 

د ابَةِ ..ِمنِْ =hiçbir..canlı    َِإِل=ki     ِه و=O’nun..(Allah)    

اِ     tutmadığı=آِخذ ِ     onun..perçeminden=بِن اِصي تِه 

ب ِي    şüphesiz=إِنَِ     Rabbim=ر 

اطِ ..ع ل ىَِٰ ِصر  =yol..üzeredir     ِْست ِقيم  doğru=م 

Ben, benim ve si-
zin Rabbiniz olan 
Allah´a dayandım. 
Hiçbir canlı yoktur 
ki, perçemi O´nun 
avucu içinde ol-
masın. Hiç kuşku-
suz benim Rab-
bim, doğru yolda-
dır. 

Ben, sadece be-
nim de, sizin de 
Rabbınız olan 
Allah´a tevekkül 
ettim. Yürüyen 
hiç bir canlı yok-
tur ki; O, alnın-
dan tutmasın. 
Elbette dosdoğ-
ru yol üzeredir 
benim Rabbım. 

Ama unutmayın ki, 
ben, benim de sizin 
de Rabbiniz olan Al-
lah'a güvenip dayanı-
yorum; çünkü hiçbir 
canlı yoktur ki ipini O 
tutuyor olmasın. 
Rabbimin yolu elbette 
(yolların) dosdoğru 
olanıdır! 
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,, نِْف إِِ =eğer    لَْوا     artık=ف ق دِْ    yüz,,çevirirseniz=ت و 

ا    size,,tebliğ,,ettim=أ ْبل ْغت ك مِْ     şeyi=م 

بِهِِ,,أ ْرِسْلتِ  =benimle,,gönderileni     ِْم     size=إِل ْيك 

ي ْست ْخِلفِ  ب ِي    yerinize,,yerleştirir=و      Rabbim=ر 

ك مِْغ يِْ    bir,,topluluk=ق ْوًما ر  =sizden,,başka    

لِ  ون ه ِ,,و  ت ض رُّ =O’na,,zarar,,da,,veremezsiniz    

ْيئًاِ  ب ِي    şüphesiz=إِنَِ    hiçbir=ش      Rabbim=ر 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =her,,şeyi     ِِفيظ  koruyandır=ح 

Eğer benim çağrı-
ma sırt dönecek 
olursanız, ben size 
gönderilen mesajı 
duyurdum. Rab-
bim, sizin yerinize 
başka bir toplum 
getirir. Siz O´na 
hiçbir zarar do-
kunduramazsınız. 
Hiç kuşkusuz, her 
şey Rabbimin gö-
zetimi ve denetimi 
altındadır. 

Yüz çevirirseniz; 
bilin ki: Ben, size 
neyi bildirmek 
için gönderildim-
se onları bildir-
dim. Rabbım, 
yerinize sizden 
başka bir kavim 
de getirebilir. Ve 
siz, O´na bir şey 
yapamazsınız. 
Doğrusu Rab-
bım, her şeye 
Hafiz´dir. 

(Bu yoldan) dönüp 
gitmeyi seçerseniz, o 
zaman, (bilin ki) ben, 
size ulaştırmakla gö-
revlendirildiğim me-
sajı size duyurdum; 
(artık bundan sonra, 
dilerse) Rabbim baş-
ka bir kavmi sizin ye-
rinize getirir; bu ko-
nuda O'na hiçbir şe-
kilde engel olamazsı-
nız. Çünkü, muhak-
kak ki her şeyin göze-
timi O'nun elindedir! 
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.. ل َما اءِ ..و  ج  =gelince    ن ا     emrimiz=أ ْمر 

دًاه و    kurtardık=ن َجْين ا =Hud’u    

الَِذينِ  ن وا..و  آم  =ve..iman..edenleri    

ع ه ِ ةِ     beraberindeki=م  ْحم      bir..rahmetle=بِر 

ن َجْين اه مِْ    bizden=ِمنَا     onları..koruduk=و 

ع ذ ابِ ..ِمنِْ =bir..azaptan     ِغ ِليظ=kaskatı 

Azaba ilişkin em-
rimiz geldiğinde 
Hud´u ve berabe-
rindeki mü´minleri, 
rahmetimizin so-
nucu olarak, kur-
tardık; onları ağır 
azaptan koruduk. 

Emrimiz gelince; 
Hud´u ve bera-
berindeki 
mü´minleri tara-
fımızdan bir 
rahmetle kurtar-
dık. Onları katı 
bir azabtan kur-
tardık. 

Ve böylece, hükmü-
müz vaki olunca, 
Hud'u ve onunla aynı 
inancı paylaşanları 
katımızdan bir koru-
ma lütfuyla kurtardık; 
kendilerini (ahiretteki) 
ağır ve zorlu azaptan 
(da) kurtardık. 
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,, تِْلكِ      işte,,bu=و 
د وا    Ad,,halkı=ع اد ِ  ح      inkâr,,etti=ج 

ب ِِهمِْ    ayetlerini=بِآي اتِِ     Rablerinin=ر 

ْوا ع ص      ve,,karşı,,geldiler=و 

İşte sana o Ado-
ğulları; onlar 
Rabblerinin ayetle-
rini yalanladılar, 
O´nun peygamber-
lerine karşı geldiler 

Ad da, Rabbları-
nın ayetlerini bile 
bile inkar ettiler. 
Peygamberleri-
ne isyan ettiler. 
Ve her inadçı 

İşte, Rablerinin ayet-
lerini reddeden, 
O'nun elçilerine baş 
kaldıran ve hak haki-
kat düşmanı her inat-
çı zorbanın koyduğu 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

س ل ه ِ اتَب ع وا    peygamberlerine=ر      ve,,uydular=و 

بَارِ     her=ك ل ِِ    emrine=أ ْمرِ      zorbanın=ج 

نِيدِ   inatçı=ع 

ve ne kadar küstah 
zorba varsa hepsi-
nin emirlerine uy-
dular. 

zorbanın emrine 
uydular. 

yasaya boyun eğen 
Ad toplumu(nun so-
nu) böyle (oldu). 

11. 
60 

أ تْبِع وا.. ِذهِِ..فِي    ve..uğradılar=و  ه َٰ =bu    

ي ْومِ     lanete=ل ْعن ةًِ    dünyada=الدُّْني ا     ve..gününde=و 

ِةِ      şüphesiz=إِنَِ    iyi..bilin..ki=أ لِ     kıyamet=اْلِقي ام 

وا    Ad..halkı=ع ادًا     inkâr..ettiler=ك ف ر 

ْمِ  بَه      uzak..olsun=ب ْعدًا    dikkat..edin=أ لِ     Rablerini=ر 

 Hud’un=ه ودِ     kavmi=ق ْومِِ    Ad=ِلع ادِ 

Gerek bu dünyada 
gerek kıyamet gü-
nünde Allah´ın 
lânetine uğradılar. 
Haberiniz olsun, 
Adoğulları Rabble-
rini inkâr ettiler. 
Hey, kahrolsun 
Hud´un soydaşları 
olan Adoğulları! 

Bu dünyada da, 
kıyamet günün-
de de la´nete 
uğradılar. Bilin 
ki: Ad, Rabbları-
nı inkar ettiler. 
Ve yine bilin ki; 
Hud´un kavmi 
Ad, Allah´ın 
rahmetinden 
uzaklaştı. 

Bu dünyada da (Al-
lah'ın) laneti kovaladı 
durdu onları, ölüm-
den sonra kalkış gü-
nünde de (sonuç ola-
rak yine onunla kuşa-
tılacaklar). Bakın, işte 
Rablerini böyle yok 
saymıştı 'Ad (toplu-
mu)! Bakın, işte böyle 
yok olup gitti Hud'un 
kavmi 'Ad. 
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,, إِل ىَِٰ ود ِ,,و  ث م  =Semud,,halkına    ِْاه م     kardeşleri=أ خ 

اِلًحاِ      şöyle,,dedi=ق الِ     Salih’i=ص 

ق ْومِِ,,ي ا =ey,,kavmim    اْعب د وا=kulluk,,edin    

ا    Allah’a=اّلَل ِ     sizin=ل ك مِْ    yoktur=م 

هِ ,,ِمنِْ إِل َٰ =ilahınız     ِ ه     O=ه وِ     O’ndan,,başka=غ ْير 

أ ك مِْ اْْل ْرِضِ,,ِمنِ     sizi,,yarattı=أ ْنش  =yerden    

ك مِْ ر  اْست ْعم  ا    ve,,size,,ömür,,sürdürdü=و      orada=فِيه 

وه ِ     sonra=ث مَِ    O’ndan,,bağışlanma,,dileyin=ف اْست ْغِفر 

    muhakkak,,ki=إِنَِ    O’na=إِل ْيِهِ     tevbe,,edin=ت وب وا

ب ِي     yakındır=ق ِريبِ     Rabbim=ر 

ِجيبِ   kabul,,edendir=م 

Semudoğulları´na 
da kardeşleri Sa-
lih´i peygamber 
olarak gönderdik. 
Salih dedi ki; 
´´Soydaşlarım, sa-
dece Allah´a kulluk 
sununuz, O´ndan 
başka bir ilahınız 
yoktur. Sizi toprak-
tan yaratan ve 
yeryüzüne yerleşti-
rerek burayı kal-
kındırmakla görev-
lendiren O´dur. 
O´ndan af dileyi-
niz, O´na yöneli-
niz. Çünkü Allah, 
kullarına yakındır 
ve dileklerin kabul 
edicisidir. 

Semud´a da 
kardeşleri Sa-
lih´i, Ey kavmim; 
Allah´a kulluk 
edin, sizin 
O´ndan başka 
tanrınız yoktur. 
O´dur sizi yeryü-
zünden yaratıp 
orayı i´mar et-
menizi isteyen. 
Mağfiret dileyin 
O´ndan, sonra 
da tevbe edin. 
Şüphesiz Rab-
bım, size yakın-
dır, kabul eden-
dir, dedi. 

Semud (toplumuna 
da) soydaşları Salih'i 
gönderdik.(Salih on-
lara:) Ey kavmim! 
(Yalnızca) Allah'a kul-
luk edin! dedi, (Çün-
kü) sizin O'ndan baş-
ka tanrınız yok. Sizi 
topraktan yaratıp ge-
liştiren, orayı bayındır 
kılmanızı sağlayan 
O'dur. Bunun içindir 
ki, artık günahlarınız-
dan ötürü Rabbiniz-
den bağışlanma dile-
yin ve sonra da tevbe 
ve pişmanlık içinde 
O'na yönelin, çünkü, 
benim Rabbim, (Ken-
disine yönelen herke-
se) her zaman yakın-
lık gösterir, (dualara) 
cevap verir! 
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اِلحِ ..ي ا    dediler..ki=ق ال وا.. ص  =Ey..Salih    ِْق د=doğrusu    

    aramızda=فِين ا    sen..idin=ك ْنتِ 

ا وًّ ْرج      önce=ق ْبلِ     ümit..beslenen..biri=م 

ذ اِ  ان ا    bundan=ه َٰ     ?bizi..men..mi..ediyorsun=أ ت ْنه 

ن ْعب د ِ..أ نِْ =tapmaktan    ا ي ْعب د ِ..م  =taptıklarına    

ن ا إِنَن ا    babalarımızın=آب اؤ      doğrusu..biz=و 

ش ك ِ ..ل ِفي =şüphe..içindeyiz    

ت ْدع ون ا..ِمَما =bizi..çağırdığın..şeyden    

ِريبِ     kendisine=إِل ْيهِِ  tereddütlü=م 

Soydaşları dediler 
ki; «Ya Salih, bun-
dan önce sen ken-
disine umut bağla-
dığımız bir kişi 
idin. Şimdi bize 
atalarımızın taptık-
ları ilahlara tapma-
yı mı yasaklıyor-
sun? Bizi benim-
semeye çağırdığın 
ilkeler konusunda 
koyu bir kuşku 
içindeyiz.» 

Dediler ki: Ey 
Salih, aramızda 
bundan önce 
kendisinden iyilik 
beklenmiş kim-
seydin sen. 
Şimdi kalkıp da 
babalarımızın 
taptıklarına tap-
maktan bizi vaz-
geçirmek mi isti-
yorsun? Doğru-
su, bizi çağırdı-
ğın şeyden şüp-
he ve endişe 
içindeyiz. 

Ey Salih! diye karşılık 
verdiler, Sen bundan 
önce aramızda büyük 
umutlar beslenen bi-
riydin! (Şimdi) bizi 
atalarımızın kulluk 
edegeldiği şeylere 
kulluk etmekten mi 
alıkoyacaksın? Doğ-
rusu şu ki, bizi çağır-
dığın (dava) hakkında 
son derece ciddi bir 
şüphe ve kaygı için-
deyiz! 
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,, ق ْومِِ,,ي ا    dedi,,ki=ق الِ  =ey,,kavmim    

أ ْيت مِْ     ben,,isem=ك ْنتِ     eğer=إِنِْ    ?Ne,,dersiniz=أ ر 

    apaçık,,bir,,belge=ب ي ِن ةِ     üzere=ع ل ىَِٰ

ب ِي,,ِمنِْ ر  =Rabbimden    

آت انِي     kendinden=ِمْنه ِ    ve,,O,,bana,,vermişse=و 

ةًِ ْحم  نِْ    bir,,rahmet=ر      kim=ف م 

نِي     ?bana,,yardım,,edebilir=ي ْنص ر 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’a,,karşı    

,,إِنِْ
ْيت ه ِ  ع ص  =O’na,,isyan,,edersem    

ا ت ِزيد ون نِي,,ف م  =bana,,bir,,katkınız,,olmaz    

ْيرِ   kaybımı,,artırmaktan=ت ْخِسيرِ     başka=غ 

Ey soydaşlarım, 
baksanıza, eğer 
ben Rabbimden 
gelen açık bir bel-
geye dayanıyor-
sam, O bana kendi 
katından bir rah-
met bağışladı ise, 
emrine karşı geldi-
ğim taktirde beni 
O´ndan kim kurta-
racak? Sizin bana 
zararımı arttırmak-
tan başka hiç bir 
katkınız olamaz. 

Dedi ki: Ey kav-
mim; Rabbım-
dan açık bir deli-
lim olur, bana 
rahmet eder ve 
ben de O´na baş 
kaldırırsam; söy-
leyin bakalım, 
beni Allah´a kar-
şı kim savunur? 
Bana hüsrandan 
başka bir şey 
kazandırmazsı-
nız. 

Ey kavmim! diye kar-
şılık verdi (Salih), Ne 
dersiniz, ya ben, ka-
tından bana bir rah-
met bahşeden Rab-
bimden apaçık bir 
kanıt üzerindeysem, 
(söyleyin), O'na tutup 
baş kaldırırsam o 
zaman kim Allah'a 
karşı kol kanat gerer 
bana? Bu durumda, 
sizin önerdiğiniz şey 
yıkımımı artırmaktan 
öteye gitmez! 

11. 
64 

.. ي ا ق ْومِِ..و  =Ey..kavmim    ِِِذه     dişi..devesi=ن اق ة ِ    şu=ه َٰ

    bir..mucizedir=آي ةًِ    sizin..için=ل ك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ

ا وه      otlasın=ت أْك لِْ    onu..bırakın=ف ذ ر 

أ ْرِضِ..فِي =toprağında    ِِاّلَل=Allah’ın    

لِ  سُّوه ا..و  ت م  =ona..dokundurmayın    

ذ ك مِْ    bir..kötülük=بِس وءِ      yoksa..sizi..yakalar=ف ي أْخ 

 yakın=ق ِريبِ     bir..azap=ع ذ ابِ 

Ey soydaşlarım, 
bu Allah´ın deve-
sidir, size bir muci-
ze olarak gönderil-
di; bırakın onu Al-
lah´ın toprağında 
dolaşıp yesin içsin; 
ona bir kötülük do-
kundurmayın, yok-
sa yakın vadeli bir 
azaba çarpılırsınız. 

Ey kavmim; bu, 
size bir ayet ola-
rak Allah´ın ya-
rattığı dişi deve-
dir, bırakın onu 
da Allah´ın top-
rağında otlasın. 
Ona kötü mak-
sadla dokunma-
yın. Yoksa siz, 
pek yakın bir 
azaba uğrarsı-
nız. 

Ve Ey kavmim! diye, 
devam etti, Bu, Al-
lah'a ait olan dişi de-
ve sizin için bir işaret 
olacaktır; bunun için, 
onu bırakın Allah'ın 
arzında otlasın; ona 
bir kötülük yapmayın, 
yoksa beklenmedik 
bir azaba duçar olur-
sunuz! 

11. 
65 

ا,, وه      yine,,de,,onu,,kestiler=ف ع ق ر 

تَع وا    bunun,,üzerine,,dedi,,ki=ف ق الِ      yaşayın=ت م 

د اِرك مِْ,,فِي =yurdunuzda    ِ ث ة     gün=أ يَام ِ     üç=ث َل 

ِلكِ  ْعد ِ    işte,,bu=ذ َٰ     bir,,vaaddir=و 

ْيرِ  ْكذ وبِ ,,غ  م  =yalanlanmayacak 

Buna rağmen onu 
kesip devirdiler. O 
zaman: “Yurdu-
nuzda üç gün da-
ha kalın, bu yalan-
lanmayacak söz-
dür.” ... 

Buna rağmen 
onu kesip devir-
diler. O zaman: 
Yurdunuzda üç 
gün daha kalın. 
Bu; yalanlanma-
yacak bir söz-
dür, dedi. 

Bu (uyarıya) rağmen, 
hunharca boğazladı-
lar onu. Bunun üzeri-
ne (Salih): Artık (sa-
dece) üç gün(ünüz) 
kaldı, barınaklarınız-
da eyleşecek dedi, bu 
(söylediğim) yalanla-
namayacak bir yargı-
dır! 

11. 
66 

.. اءِ ..ف ل َما ج  =nihayet..gelince    ن ا     emrimiz=أ ْمر 

اِلًحا    kurtardık=ن َجْين ا     Salih’i=ص 

الَِذينِ  ن وا..و  آم  =ve..iman..edenleri    

ع ه ِ ةِ     beraberindeki=م  ْحم      bir..rahmetle=بِر 

ِمنِْ    bizden=ِمنَا ِخْزيِِ..و  =aşağılığından    

    muhakkak..ki=إِنَِ    o..günün=ي ْوِمئِذ ِ 

بَكِ      güçlüdür=اْلق ِويُِّ    O=ه وِ     senin..Rabbin=ر 

 mutlak..üstündür=اْلع ِزيزِ 

Azaba ilişkin em-
rimiz geldiğinde 
Salih ile berabe-
rindeki mü´minleri 
helak olmaktan ve 
o günkü onur kırıcı 
perişanlıktan, 
rahmetimizin so-
nucu olarak, kur-
tardık. Hiç şüphe-
siz senin Rabbin 
güçlüdür, üstün 
iradelidir. 

Emrimiz gelince; 
Salih´i ve bera-
berindeki 
mü´minleri, tara-
fımızdan bir 
rahmet ile azab-
dan ve o günün 
rüsvaylığından 
kurtardık. Doğ-
rusu Rabbın; 
Kavi´dir, 
Aziz´dir. 

Ve derken, hükmü-
müz vaki olunca, ka-
tımızdan bir esirge-
meyle Salih'i ve 
o'nunla aynı inancı 
paylaşanları kurtar-
dık; ve (onları) o (kı-
yamet) Gün(ü Bizim 
lanetimize uğramanın 
vereceği) alçalmadan 
(da kurtardık). Doğ-
rusu, senin Rabbin, 
gerçekten sınırsız 
kuvvet ve kudret sa-
hibi O yüceler yüce-
sidir. 

11. 
67 

ذ ِ,, أ خ  وا,,الَِذينِ     ve,,aldı=و  ظ ل م  =zulmedenleri    

ة ِ     korkunç,,bir,,çığlık=الَصْيح 

وا ِدي اِرِهمِْ,,فِي    ve,,kaldılar=ف أ ْصب ح  =yurtlarında    

اثِِمينِ   dizüstü,,çöküp=ج 

O zalimleri müthiş 
bir gürültü yakaladı 
da evlerinde, ol-
dukları yerde yığı-
lıp kalıverdiler. 

Zulmedenleri bir 
çığlık tuttu. Ol-
dukları yerde diz 
üstü çöküverdi-
ler. 

O zulmedenlere ge-
lince, onları (Allah ka-
tından cezalandırıcı) 
bir sayha yakalayı-
verdi de kendi evle-
rinde cansız olarak 
yere yığılıp kaldılar; 

11. 
68 

ي ْغن ْوا..ل مِْ    sanki=ك أ نِْ.. =hiç..yaşamamışlardı    

اِ      şüphesiz=إِنَِ    iyi..bilin..ki=أ لِ     orada=فِيه 

ود ِ وا    Semud..halkı=ث م      inkâr..ettiler=ك ف ر 

ْمِ  بَه      uzak..olsun=ب ْعدًا    dikkat..edin=أ لِ     Rablerini=ر 

ود ِ  Semud..halkı=ِلث م 

Sanki az önce o 
evlerde yaşayanlar 
onlar değildi. Ha-
beriniz olsun ki, 
Semudoğulları 
Rabblerini inkâr et-
tiler. Hey, kahrol-
sun Semudoğulla-
rı! 

Sanki orada hiç 
yaşamamışlardı. 
Bilin ki; Semud, 
Rabblarını inkar 
etmişlerdi. Ve 
yine bilin ki; Se-
mud, Allah´ın 
rahmetinden 
uzaklaştı. 

sanki (daha önce) 
orada hiç yaşama-
mışlar gibi. Bakın, iş-
te Rablerini böyle yok 
saydı Semudlular! 
Bakın, işte böyle yok 
olup gitti Semud! 

11. 
69 

ل ق دِْ,, اء تِْ    andolsun=و      geldiler=ج 

س ل ن ا اِهيمِ     elçilerimiz=ر      İbrahim’e=إِْبر 

ىَِٰ     dediler=ق ال وا    müjdeyle=بِاْلب ْشر 

Hani elçilerimiz İb-
rahim´e müjdeli 
haberi getirdikle-
rinde ona, «Selâm 
sana» dediler. O 

Elçilerimiz İbra-
him´e müjdelerle 
gelmiş: Selam, 
demişlerdi de o; 
Selam, demiş ve 

Ve Gerçek şu ki, İb-
rahim'e (semavi) elçi-
lerimiz müjdeyle gel-
diler, (ve) Selam ol-
sun! dediler; o da 
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ًماِ  م ِ     dedi,,(O,,da)=ق الِ     Selam=س َل      Selam=س َل 

ا ل بِثِ ,,ف م  =ve,,hemen    ِْاءِ ,,أ ن ج  =getirdi    

نِيذِ     bir,,buzağı=بِِعْجلِ   kızartılmış=ح 

da onlara «Selâm 
size» dedi. Az son-
ra önlerine kızar-
mış bir buzağı ge-
tirdi. 

beklemeden on-
lara kızartılmış 
bir buzağı ikram 
etmişti. 

(onlara): (Size de) se-
lam olsun! diye karşı-
lık verdi ve sonra da 
onların önüne kızar-
mış bir buzağıyı geti-
rip koymakta gecik-
medi. 

11. 
70 

.. أ ىَِٰ..ف ل َما ر  =görünce    ِْأ ْيِدي ه م=ellerinin    

ت ِصلِ ..لِ  =uzanmadığını    ِِإِل ْيه=ona    

ه مِْ     onlardan..hoşlanmadı=ن ِكر 

سِ  أ ْوج  ْنه مِْمِِ    ve..içine..düştü=و  =onlardan..dolayı    

    dediler..ki=ق ال وا    bir..korku=ِخيف ةًِ 

فِْ..لِ  ت خ  =korkma    إِنَا=biz    أ ْرِسْلن ا=gönderildik    

ق ْومِِ..إِل ىَِٰ =kavmine     ِل وط=Lût 

İbrahim, elçilerin 
kızarmış buzağıya 
doğru el uzatma-
dıklarını görünce, 
konukları tuhafına 
gitti, içine onlardan 
kaynaklanan bir 
korku düştü. Bu sı-
rada konukları 
«Korkma, biz 
Lût´un soydaşları-
na gönderildik» 
dediler. 

Ellerinin ona 
uzanmadığını 
görünce, durum-
larını beğenmedi 
ve içine korku 
düştü. Korkma, 
biz Lut kavmine 
gönderildik, de-
diler. 

Fakat ellerinin yeme-
ğe gitmediğini görün-
ce onların bu davra-
nışı tuhafına gitti; on-
lardan yana içine bir 
korku düştü. (Ama) 
onlar: Korkma! Biz 
Lut kavmine gönde-
rildik dediler. 

11. 
71 

أ ت ه ِ,, اْمر  ة ِ    karısı,,da=و      ayaktaydı=ق ائِم 

ِحك تِْ     ve,,bunun,,üzerine,,güldü=ف ض 

    biz,,de,,ona,,müjdeledik=ف ب َشْرن اه ا

اقِ  ِمنِْ    İshak’ı=بِإِْسح  اءِِ,,و  ر  و  =ve,,ardından,,da    

اقِ   Yakub’u=ي ْعق وبِ     İshak’ın=إِْسح 

O sırada ayakta 
duran İbrahim´in 
karısı bu haberi 
duyunca güldü. Biz 
de ona o elçiler 
aracılığı ile oğlu 
İshak´ın ve İs-
hak´ın arkasından 
da torunu Ya-
kub´un müjdesini 
ilettik. 

Hanımı ayakta 
idi. Bunun üzeri-
ne güldü. Biz de 
ona İshak´ı, İs-
hak´ın ardından 
Ya´kub´u müjde-
ledik. 

Ve (yanlarında) aya-
küstü bekleyen karısı, 
orada öyle (sevinçle) 
gülümsüyordu; işte 
bu haldeyken o'na İs-
hak'ı(n doğumunu) 
müjdeledik ve İs-
hak'ın ardından da 
(o'nun oğlu) Ya-
kub(un doğumunu). 

11. 
72 

ْيل ت ىَِٰ..ي ا    dedi..ki=ق ال تِْ.. و  =vay..halime    

أ ن ا    ?ben..doğuracak..mıyım=أ أ ِلد ِ     ben..böyle=و 

وزِ  ذ ا    kocamış..bir..kadın..iken=ع ج  ه َٰ     ve..şu=و 

ْيًخاِ     kocam..da=ب ْعِلي     bir..ihtiyar..iken=ش 

ذ ا    gerçekten=إِنَِ     bir..şey=ل ش ْيءِ     bu=ه َٰ

 şaşırtıcı=ع ِجيبِ 

Aman Allah´ım! 
Doğum mu yapa-
cağım? Oysa ben 
yaşlı bir kadınım, 
şu eşim de ihtiyar 
bir adamdır. Bu 
şaşılacak bir şey! 

Vay başıma ge-
lenler, ben mi 
doğuracağım? 
Ben kocamış bi-
ri, şu erim de bir 
ihtiyar iken. Doğ-
rusu bu, şaşıla-
cak bir şey, dedi. 

Vah bana! dedi, Ben 
yaşlı bir kadın, kocam 
da yaşlı bir adam 
iken, hala çocuk mu 
doğuracağım? Doğ-
rusu, yadırganacak 
bir şey bu! 

11. 
73 

بِينِ     dediler=ق ال وا,,     ?şaşıyor,,musun=أ ت ْعج 

أ ْمرِِ,,ِمنِْ =işine     ِِاّلَل=Allah’ın     ِت ْحم      rahmeti=ر 

ك ات ه ِ    Allah’ın=اّلَلِِ ب ر      ve,,bereketleri=و 

ل ْيك مِْ اْلب ْيِتِ ,,أ ْهلِ     sizin,,üzerinizedir=ع  =ey,,ev,,halkı    

ِميد ِ    şüphesiz,,O=إِنَه ِ     övgüye,,layıktır=ح 

ِجيد ِ  lütfu,,bol,,olandır=م 

Konuklar, kadına 
«Allah´ın işine mi 
şaşıyorsun? Ey 
hane halkı, Al-
lah´ın rahmeti ve 
bereketi üzeriniz-
dedir. Hiç kuşku-
suz O, övgüye ve 
yüceltilmeye lâyık-
tır» dediler. 

Dediler ki: Al-
lah´ın işine mi 
şaşarsın ey evin 
hanımı? Allah´ın 
rahmeti ve bere-
ketleri sizin üze-
rinizedir. Mu-
hakkak ki O, 
Hamid´dir, Me-
cid´dir. 

Allah'ın dilediğini ger-
çekleştirmesini mi 
yadırgıyorsun? dedi-
ler, Allah'ın rahmet ve 
bereketi sizin üzerini-
ze olsun ey bu evin 
insanları, (hemen ha-
tırlayın ki,) her zaman 
her övgüye layık olan 
O'dur; şanı çok yüce 
olan O! 

11. 
74 

.. ذ ه بِ ..ف ل َما =gidince    ِْاِهيمِ ..ع ن إِْبر  =İbrahim’den    

تْه ِ    korku=الَرْوعِ  اء  ج      ve..kendisine..gelince=و 

ىَِٰ اِدل ن اي ِ    müjde=اْلب ْشر  ج  =bizimle..tartışmaya..girişti    

ق ْومِِ..فِي =kavmi..hakkında     ِل وط=Lût 

İbrahim´in korkusu 
geçip de müjdeli 
haberi alınca, 
Lût´un soydaşları 
hakkında elçileri-
miz ile tartışmaya 
girişti. 

İbrahim´in kor-
kusu geçipte 
müjde kendisine 
ulaşınca; Lut 
kavmi hakkında 
bizimle tartışma-
ya girişti. 

Böylece İbrahim'in 
korkusu geçtikten ve 
kendisine (sözü ge-
çen) müjde verildik-
ten sonra Lut kavmi 
hakkında Bize ya-
karmaya başladı; 

11. 
75 

اِهيمِ     doğrusu=إِنَِ,,     İbrahim=إِْبر 

ِليمِ      çok,,içli=أ َواه ِ    çok,,yumuşak,,huylu=ل ح 

نِيبِ   gönülden,,(Allah’a),,yönelen,,biriydi=م 

İbrahim, gerçekten 
hoşgörülü, yumu-
şak kalpli ve ken-
dini Allah´a ada-
mış bir kimse idi. 

Doğrusu İbra-
him; yumuşak 
huylu, çok içli ve 
kendisini Allah´a 
vermiş bir kim-
seydi. 

çünkü, İbrahim ince 
ruhlu, yumuşak başlı, 
çok içli, merhametli 
ve dönüp dönüp 
Rabbine yönelmek, 
O'na yakın olmak is-
teyen biriydi. 

11. 
76 

.. اِهيمِ ..ي ا إِْبر  =Ey..İbrahim    ِْأ ْعِرض=vazgeç    

ذ اِ ..ع نِْ ه َٰ =bundan    ِ إِنَه=doğrusu    ِْق د=elbette    

اءِ  رِ أ مِْ    gelmiştir=ج  =emri     ِ ب ِك     Rabbinin=ر 

مِْ إِنَه      gelmektedir=آتِيِهمِْ    ve..onlara=و 

    bir..azap=ع ذ ابِ 

ْيرِ  ْرد ودِ ..غ  م  =geri..çevrilmeyecek 

Konuk melekler 
ona dediler ki; «Ey 
İbrahim, bu işten 
vazgeç; çünkü 
Rabbinin emri 
gelmiştir. Onların 
başlarına geri çev-
rilmesi mümkün 
olmayan bir azap 
gelecektir.» 

Ey İbrahim; 
bundan vazgeç, 
zira Rabbının 
fermanı gelmiş-
tir. Onlara mu-
hakkak geri çevi-
rilmeyecek bir 
azab gelmekte-
dir. 

(Elçiler:) Ey İbrahim, 
vazgeç bu yakarıdan! 
dediler, Rabbinin 
hükmü bir kere gel-
miş bulunuyor: artık 
onlara geri çevrilmez 
bir azap vaki olacak! 

11. 
77 

,, ل َما اء تِْ,,و  ج  =gelince    س ل ن ا     Elçilerimiz=ر 

    onlardan=بِِهمِْ    kaygılandı=ِسيءِ     Lût’a=ل وًطا

اقِ  ض      onlardan=بِِهمِْ    göğsüne,,bastı=و 

ق الِ     bir,,sıkıntı=ذ ْرًعا ذ ا    ve,,dedi,,ki=و      bu=ه َٰ

 ,,çetin=ع ِصيبِ     bir,,gündür=ي ْومِ 

Elçilerimiz Lût´un 
yanına vardıkla-
rında kaygıya ka-
pıldı, canı sıkıldı 
ve «bugün, zor bir 
gündür» dedi. 

Elçilerimiz Lut´a 
gelince; onların 
gelmelerinden 
endişeye düştü, 
çok sıkıldı ve: İş-
te bu çok çetin 
bir gündür, dedi. 

Ve elçilerimiz, Lut'a 
geldiğinde, kendilerini 
koruyacak gücü ol-
madığını görerek on-
lar hesabına derin bir 
kaygı duydu ve Zor 
bir gün, bu! diye be-
lirtti, (kaygısını). 

11. 
78 

ه ِ.. اء  ج  ه ِ    geldi=و      kavmi..de=ق ْوم 

ع ونِ      ona=إِل ْيهِِ    koşarak=ي ْهر 

ِمنِْ ق ْبلِ ..و  =daha..önce..de    

ل ونِ ..ك ان وا ي ْعم  =işliyorlardı     ِالَسي ِئ اِت=kötü..işler    

ق ْومِِ..ي ا    dedi..ki=ق الِ  =ey..kavmim    ِِء ل  ؤ      şunlar=ه َٰ

    onlar=ه نَِ    kızlarımdır=ب ن اتِي

رِ  ْمِ     daha..temizdir=أ ْطه      sizin..için=ل ك 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا

لِ  ونِِ..و  ت ْخز  =ve..beni..rezil..etmeyin    

ْيِفيِ ..فِي ض  =konuklarım..arasında    

    içinizde=ِمْنك مِْ    ?yok..mudur=أ ل ْيسِ 

لِ  ج  ِشيد ِ    bir..adam=ر   aklı..başında=ر 

Soydaşları apar 
topar evine koştu-
lar. Daha önce pis 
işler yapıyorlar, iğ-
renç ilişkilerde bu-
lunuyorlardı. Lût 
onlara dedi ki; 
«Soydaşlarım, işte 
kızlarım, onlarla 
eşleşmek sizin için 
daha temiz bir iştir. 
Allah´dan korkun 
da beni konuklarım 
önünde rezil etme-
yin. İçinizde aklı 
başında biri yok 
mu?» 

Kavmi ona koşa 
koşa geldi. Daha 
önce de kötü iş-
ler işlerlerdi. Ey 
kavmim; işte kız-
larım, bunlar si-
zin için daha te-
mizdir. Allah´tan 
korkun da misa-
firlerin önünde 
beni rezil etme-
yin. İçinizde aklı 
erer bir kimse 
yok mudur? de-
di. 

Ve (çirkin arzularla) 
eve doğru sürüklenen 
kavmi seğirterek ona 
geldiler; bunlar, daha 
önce de hep (buna 
benzer) çirkin işler iş-
leyip durmuşlardı. 
(Lut): Kavmim! İşte 
kızlarım! dedi, Onlar 
(erkeklerden) daha 
uygun olur sizler için! 
Allah'tan korkun da 
konuklarıma (saldıra-
rak) beni rüsvay et-
meyin! Aranızda hiç 
mi aklı başında kimse 
yok? 
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    muhakkak=ل ق دِْ    dediler,,ki=ق ال وا,,

ا    sen,,bilirsin,,ki=ع ِلْمتِ  ل ن ا,,م  =bizim,,yoktur    

ب ن اتِكِ ,,فِي =senin,,kızlarında    

ِ ,,ِمنِْ ق  ح  =bir,,hakkımız    َِإِن كِ و  =ve,,sen    

ا    iyi,,bilirsin=ل ت ْعل مِ  ن ِريد ِ,,م  =bizim,,ne,,istediğimizi 

Soydaşları «Bili-
yorsun ki, bizim 
kızlarınla bir işimiz, 
onlara yönelik bir 
amacımız yok. 
Sen bizim ne iste-
diğimizi iyi bilirsin» 
dediler. 

Dediler ki: Senin 
kızlarınla bizim 
bir ilgimizin ol-
madığını biliyor-
sun. Sen ne is-
tediğimizi bilir-
sin. 

Sen de biliyorsun ki 
senin kızlarında gö-
zümüz yok dediler, 
Sen, aslında bizim 
neyin peşinde oldu-
ğumuzu çok iyi bilir-
sin! 
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.. ِلي..أ نَِ    keşke=ل وِْ    dedi=ق الِ  =benim..olsaydı    

مِْبِكِ  =sizi..savacak    ًِق َوة=bir..gücüm    ِْأ و=yahut    

ْكنِ ..إِل ىَِٰ    sığınabilseydim=آِوي ر  =bir..yere    

 sağlam=ش ِديدِ 

Lût, melek konuk-
larına dönerek de-
di ki, «Keşki siz 
bana dayanak ola-
cak güçte olsaydı-
nız, ya da himaye-
lerine sığınabile-
ceğim gözüpek 
adamlarım olsay-
dı!» 

Keşke size yete-
cek bir kuvvetim 
olsaydı. Veya 
sağlam bir yere 
sığınsaydım de-
di. 

N'olurdu, size karşı 
koyabilecek gücüm 
olsaydı! diye hayıf-
landı, ya da sırtımı 
dayayabileceğim bir 
dayanak! 
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ل وطِ ,,ي ا    dediler,,ki=ق ال وا,, =ey,,Lût    إِنَا=şüphesiz,,biz    

س لِ  ب ِكِ     elçileriyiz=ر      Rabbinin=ر 

ي ِصل وا,,ل نِْ =ilişemeyecekler     ِ إِل ْيك=sana    

    ailenle,,birlikte=بِأ ْهِلكِ     yürü=ف أ ْسرِِ

Konukları dediler 
ki; «Ey Lût, biz 
Rabbinin elçileri-
yiz; onlar sana ili-
şemeyecekler. 
Geceleyin bir ara 
aileni yanına ala-

Dediler ki: Ey 
Lut; biz Rabbı-
nın elçileriyiz. 
Onlar sana ili-
şemeyecekler. 
Bir ara geceleyin 
ailenle birlikte 

(Bunun üzerine me-
lekler:) Ey Lut, bak, 
biz senin Rabbinin 
elçileriyiz! (Korkma,) 
(düşmanların) sana 
asla ilişemeyecekler! 
Artık, ailenle beraber 
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اللَْيلِِ,,ِمنِ     bir,,vaktinde=بِِقْطع ِ =gecenin    

لِ  ي ْلت ِفتِْ,,و  =ve,,geriye,,dönüp,,bakmasın    

د ِ    sizden=ِمْنك مِْ     ancak,,hariç=إِلَِ    hiç,,kimse=أ ح 

أ ت ك ِ      şüphesiz=إِنَه ِ    hanımın=اْمر 

ا ِصيب ه      onun,,başına,,gelecektir=م 

ا ْمِ ,,م  اب ه  أ ص  =onların,,başına,,gelen    َِإِن=şüphesiz    

ْوِعد ه مِ      onlara,,vaadedilen=م 

ْبح ِ      ?değil,,mi=أ ل ْيسِ     vakit,,sabahtır=الصُّ

ْبحِ   yakın=بِق ِريبِ     sabah=الصُّ

rak yola çık, hiçbi-
riniz geride kalma-
sın. Yalnız eşini 
yanına alma. Çün-
kü soydaşlarının 
başına ne gele-
cekse onun da ba-
şına gelecektir. 
Vadeleri tanyeri 
ağarınca dolacak-
tır. Tanyerinin 
ağarması yakın 
değil mi?» 

yola çık. Karının 
dışında kimse 
geri kalmasın. 
Doğrusu onların 
başına gelecek 
olan, onun da 
başına gelecek-
tir. Onların başı-
na gelecek sa-
bahleyindir. Da-
ha sabah yakın 
değil mi? 

gecenin bir vaktinde 
yola çık; aranızdan 
kimse arkasına bak-
masın, karının dışın-
da (ailenden kimse 
arkada kalmasın): 
çünkü, bil ki, onların 
başına gelecek olan 
onun da başına gele-
cek. Onlar için belir-
lenmiş vakit tam da 
(bu) sabah; eh, sa-
bah da zaten yak-
laşmadı mı? 
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.. اءِ ..ف ل َما ج  =gelince    ن ا     emrimiz=أ ْمر 

ع ْلن ا ا    çevirdik=ج  ا    üstünü=ع اِلي ه      altına=س افِل ه 

أ ْمط ْرن ا ل ْيهِ     ve..yağdırdık=و  اع  =üzerine    

ةًِ ار  يلِ ..ِمنِْ    taşlar=ِحج  ِسج ِ =balçıktan..pişirilmiş    

ودِ  ْنض   birbirini..izleyen=م 

Azaba ilişkin em-
rimiz geldiğinde 
orayı altüst ettik, 
oranın halkı üzeri-
ne, sağanak halin-
de balçıkla kap-
lanmış taşlar yağ-
dırdık. 

Emrimiz gelince; 
oranın üstünü al-
tına getirdik ve 
üzerine yığın yı-
ğın sert taşlar 
yağdırdık. 

Ve böylece hükmü-
müz vaki olunca bu 
(günahkar şehirlerin) 
altını üstüne getirdik; 
ve önceden yazılmış 
bir cezanın infazı için 
üzerlerine birbiri ar-
dından püskürtü ha-
linde sert taşlar yağ-
dırdık. 
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ةًِ,, س َوم      katından=ِعْند ِ    işaretlenmiş,,(taşlar)=م 

ب ِك ِ  ا    Rabbin=ر  م      bunlar=ِهيِ     değildir=و 

الَظاِلِمينِ ,,ِمنِ  =zalimlerden     ِبِب ِعيد=uzak 

Bunlar Rabbinin 
katında dökülüp 
damgalanmış taş-
lardı. Bu tür bir 
azap, zalimlerin 
uzağında değildir. 

Ki bu taşlar, 
Rabbının katın-
da işaretlenmiş-
tir. Bunlar zalim-
lerden hiç bir 
zaman uzak ol-
mayacaktır. 

O taşlar ki, (günaha 
gömülüp gitmiş böyle 
toplumları tepelemek 
için) Rabbinin katında 
hazırlanmış, işaret-
lenmiştir. O taşlar ki, 
zalimlerin başından 
hiç eksik olmaz! 
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.. إِل ىَِٰ ْدي نِ ..و  م  =Medyen’e..de    ِْاه م     kardeşleri=أ خ 

ق ْومِِ..ي ا    dedi..ki=ق الِ     Şuayb’ı=ش ع ْيبًاِ  =ey..kavmim    

ا    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk..edin=اْعب د وا     yoktur=م 

هِ ..ِمنِْ    size=ل ك مِْ إِل َٰ =ilah     ِ ه     O’ndan..başka=غ ْير 

لِ  وا..و  ت ْنق ص  =ve..eksik..tutmayın     ِاْلِمْكي ال=ölçüyü    

ان ِ  اْلِميز      şüphesiz..ben=إِن ِي    tartıyı=و 

اك مِْ ْيرِ     sizi..görüyorum=أ ر      bolluk..içinde=بِخ 

إِن ِي افِ     ve..ben=و      korkuyorum=أ خ 

ل ْيك مِْ     azabından=ع ذ ابِ     sizin..hakkınızda=ع 

ِحيطِ     bir..günün=ي ْومِ   çepeçevre..kuşatıcı=م 

Medyenoğulları´na 
da kardeşleri Şu-
ayb´ı peygamber 
olarak gönderdik. 
Şuayb dedi ki; «Ey 
soydaşlarım, sa-
dece Allah´a kulluk 
sununuz, O´ndan 
başka ilahınız yok-
tur. Birşey ölçer ya 
da tartarken eksik 
ölçüp tartmayınız. 
Bolluk içinde oldu-
ğunuzu görüyo-
rum, ama sizin he-
sabınıza kıyamet 
gününün geniş 
kapsamlı azabın-
dan korkuyorum.» 

Medyen´e de 
kardeşleri Şu-
ayb´ı. Dedi ki: 
Ey kavmim; Al-
lah´a kulluk edin, 
O´ndan başka 
ilahınız yoktur. 
Ölçüyü tartıyı 
eksik tutmayın. 
Ben sizi, iyi bir 
halde, refah 
içinde görüyo-
rum. Ve sizi 
azabla kuşata-
cak bir günden 
korkuyorum. 

Ve Medyen halkına 
da kardeşleri Şuayb'ı 
(gönderdik. Onlara:) 
Ey kavmim! (yalnız-
ca) Allah'a kulluk 
edin! dedi, (Çünkü) 
sizin O'ndan başka 
tanrınız yok. Ve (bir-
birinizle olan alışveri-
şinizde) ölçüyü tartıyı 
eksik tutmayın. Gerçi 
(şimdi) sizi refah ve 
zenginlik içinde görü-
yorum; ama, doğrusu 
sizin için, (dehşetiyle) 
kuşatacak bir Gün'ün 
azabından korkuyo-
rum! 
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,, ي ا مِِق وِْ,,و  =ve,,ey,,kavmim    أ ْوف وا=tam,,yapın    

انِ     ölçüyü=اْلِمْكي الِ  اْلِميز      ve,,tartıyı=و 

    adaletle=بِاْلِقْسِطِ 

لِ  س وا,,و  ت ْبخ  =ve,,eksik,,vermeyin    

ه مِْ    insanların=النَاسِ      eşyalarını=أ ْشي اء 

لِ  ت ْعث ْوا,,و  =karışıklık,,çıkarmayın    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ْفِسِدينِ   bozguncular,,olarak=م 

«Ey soydaşlarım, 
bir şey ölçer ya da 
tartarken adalete 
uyarak ölçüyü ve 
tartıyı tam tutunuz. 
Halkın mallarına 
düşük değer biç-
meyiniz. Yeryü-
zünde kargaşa çı-
karıp dirliği boz-
mayınız. 

Ey kavmim; öl-
çüyü ve tartıyı 
yerine getirin. 
İnsanlara eşya-
larını eksik ver-
meyin, yeryü-
zünde bozgun-
culuk yaparak 
karışıklık çıkar-
mayın. 

Bunun içindir ki, ey 
kavmim, ölçüyle tar-
tıyla yaptığınız alışve-
rişte dürüst ve duyarlı 
olun; insanları kendi 
hakları olan şeyler-
den yoksun bırakma-
yın; ve kötülüğü ya-
yarak yeryüzünde ka-
rışıklık çıkarmayın. 
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..     Allah’ın=اّلَلِِ    bıraktıkları=ب ِقيَتِ 

ْيرِ      eğer=إِنِْ    sizin..için=ل ك مِْ    daha..hayırlıdır=خ 

ْؤِمنِين ِ     iseniz=ك ْنت مِْ     müminler=م 

ا م  أ ن ا..و  =ve..ben..değilim    ِْل ْيك م     sizin..üzerinize=ع 

ِفيظِ   bir..koruyucu=بِح 

Eğer mü´min kim-
seler iseniz, Al-
lah´ın size bıraktığı 
pay, hakkınızda 
daha hayırlıdır. 
Ben sizi gözetle-
mekle, korumakla 
görevli değilim.» 

İman ediyorsa-
nız; Allah´ın geri 
bıraktığı sizin 
için daha hayır-
lıdır. Sonra ben, 
sizin üzerinizde 
bir koruyucu da 
değilim. 

Eğer (O'na) inanıyor-
sanız, Allah'ın bırak-
tığı şey sizin için en 
hayırlısıdır! (Bütün bu 
sınırları kendiniz gö-
zetin,) ben sizin üze-
rinizde bir bekçi deği-
lim. 
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ش ع ْيبِ ,,ي ا    onlar,,şöyle,,dediler=ق ال وا,, =Ey,,Şuayb!    

ت كِ  َل  كِ     namazın,,mı=أ ص  ر      sana,,emrediyor=ت أْم 

كِ ,,أ نِْ ن تْر  =bırakmamızı    ا ي ْعب د ِ,,م  =taptıklarını    

ن ا     yahut=أ وِْ    babalarımızın=آب اؤ 

ن ْفع لِ ,,أ نِْ =yapmaktan,,vazgeçmemizi    

اِلن ,,فِي اأ ْمو  =mallarımızda    ا ن ش اء ِ ,,م  =istediğimizi    

    birisin=ْل  ْنتِ     doğrusu,,sen=إِنَكِ 

ِليمِ   akıllı=الَرِشيد ِ    yufka,,yürekli=اْلح 

Soydaşları dedi ki; 
«Ey Şuayb, atala-
rımızın taptıkları 
ilahlara tapmayı 
bırakmamızı ve 
mallarımız konu-
sunda dilediğimiz 
tasarrufları yap-
maktan kaçınma-
mızı emreden, 
empoze eden fak-
tör, şu kıldığın 
namaz mıdır? As-
lında sen yumuşak 
huylu, uslu ve aklı 
başında bir adam-
sın.» 

Dediler ki: Ey 
Şuayb; senin 
namazın mı bize 
babalarımızın 
taptıklarını ve 
mallarımızı dile-
diğimiz gibi kul-
lanmamızı 
men´ediyor? 
Sen, doğrusu 
aklı başında, 
yumuşak huylu 
birisin. 

Ey Şuayb! dediler, 
(Şu) senin dua (alış-
kanlığın) mı, ataları-
mızın tapınageldiği 
şeyleri bırakmamız 
ve malımız mülkümüz 
üzerine keyfi tasarruf-
larda bulunmamamız 
yönünde bizi uyar-
manı zorunlu kılıyor? 
Çünkü, (biz) sen(i) 
aslında yumuşak 
başlı, aklı başında biri 
(olarak biliriz). 
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.. ق ْومِِ..ي ا    dedi..ki=ق الِ  =Ey..kavmim    

أ ْيت مِْ ك ْنتِ ..إِنِْ    söyleyin..bakalım=أ ر  =ben..isem    

    açık..bir..belge=ب ي ِن ةِ     üzere=ع ل ىَِٰ

ب ِي..ِمنِْ ر  =Rabbimden    

ق نِي ز  ر      ve..beni..rızıklandırmışsa=و 

    bir..rızıkla=ِرْزقًا    kendi..katından=ِمْنه ِ

نًاِ  س  ا    güzel=ح  م  أ ِريد ِ..و  =ve..istemiyorum    

اِلف ك مِْ..أ نِْ أ خ  =size..aykırı..hareket..etmek    

ا..إِل ىَِٰ اك مِْ..م  أ ْنه  =sizi..menettiğim..şeylerde    

ْنه ِ  أ ِريد ِ..إِنِْ    ondan=ع  =istiyorum    َِإِل=ancak    

حِ  ْصَل      ıslah..etmek=اْْلِ

ا ..م 
اْست ط ْعت ِ  =gücümün..yettiğince    

ا م  ت ْوفِيِقي..و  =başarım    َِإِل=ancak    

ل ْيهِِ    Allah’tandır=بِاّلَلِِ  َكْلتِ     O’na=ع      güvendim=ت و 

إِل ْيهِِ  gönülden..yönelirim=أ نِيبِ     ve..O’na=و 

Şuayb dedi ki; 
«Soydaşlarım, 
baksanıza, ya ben 
Rabbimden gelen 
açık bir belgeye 
dayanıyorsam ve 
O bana kendi 
rahmetinin sonucu 
olarak temiz bir 
geçim kaynağı 
vermiş ise? Yasak-
ladığım hareketleri 
kendim yaparak 
size ters düşmek 
istemiyorum. Tek 
isteğim, gücümün 
yettiği oranda bo-
zuklukları düzelt-
mektir. Başarım Al-
lah´ın yardımına 
bağlıdır. Yalnız 
O´na dayanıyor ve 
sadece O´na yö-
neliyorum.» 

Dedi ki: Ey kav-
mim; ben Rab-
bımdan apaçık 
bir delil üzere 
iken O, bana 
kendisinden gü-
zel bir rızık ihsan 
etmişse; ne der-
siniz? Size ya-
sakladığım şey-
lere aykırı hare-
ket etmek iste-
mem. Gücümün 
yettiği kadar is-
lah etmekten 
başka bir isteğim 
yoktur. Başarım; 
ancak Al-
lah´tadır. O´na 
tevekkül ettim ve 
O´na yöneliyo-
rum. 

(Şuayb:) Ey kavmim! 
diye karşılık verdi, Ne 
dersiniz, ya ben Rab-
bimden apaçık bir 
kanıta dayanıyorsam, 
ya beni kendi katın-
dan güzel bir rızıkla 
rızıklandırmışsa, 
(söyleyin, o zaman, 
başka nasıl davrana-
bilirim?) Hem ben, 
sizden yapmamanızı 
istediğim şeyi, sizin 
hilafınıza yapmak is-
tiyor da değilim. Ben 
sadece gücümün el-
verdiği kadar ıslah 
etmek istiyorum; ama 
(bunda ne kadar) ba-
şarı göstereceğim bü-
tünüyle Allah'a bağlı-
dır. Ben O'na güvenip 
dayanıyor ve her za-
man, her konuda 
O'na yöneliyorum! 
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,, ي ا ق ْومِِ,,و  =Ey,,kavmim    

نَك مِْ,,لِ  ي ْجِرم  =sizi,,musibete,,uğratmasın    

    bana,,karşı,,gelmeniz=ِشق اقِي

ي ِصيب ك مِْ,,أ نِْ =isabet,,edenin     ِِمثْل=benzerinin    

ا ابِ ,,م  أ ص  =başlarına,,gelenlerin     ِق ْوم=kavminin    

    Hud=ه ودِ     kavminin=ق ْومِ     yahut=أ وِْ    Nuh=ن وح ِ

اِلح ِ     kavminin=ق ْومِ     veya=أ وِْ     Salih=ص 

ا م      Lût=ل وطِ     kavmi=ق ْومِ     değildir=و 

 uzak=بِب ِعيدِ     sizden=ِمْنك مِْ

Soydaşlarım, içi-
nizdeki bana ters 
düşme, zıt çıkma 
tutkusu, Nuh´un, 
Hud´un ya da Sa-
lih´in soydaşlarının 
başına gelen 
felâketler gibi bir 
felâketin sizin de 
başınıza gelmesi-
ne sakın yolaçma-
sın. Üstelik Lût 
kavmi size pek 
uzak değil. 

Ey kavmim; ba-
na karşı gelme-
niz; Nuh kavmi-
nin, Hud kavmi-
nin, Salih kav-
minin başına ge-
len felaketin 
benzerini, sakın 
başınıza getir-
mesin. Lut kavmi 
de sizden pek 
uzak değildir. 

Ey kavmim! Benimle 
ayrı yol tutmanız sa-
kın sizi günaha sü-
rüklemesin; yoksa 
Nuh halkının, Hud 
halkının, Salih halkı-
nın başına gelen sizin 
de başınıza gelir; ve 
(hatırlayın ki,) Lut 
kavmi sizden fazla 
uzak değil! 
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وا.. اْست ْغِفر      bağışlanma..dileyip=و 

بَك مِْ     tevbe..edin=ت وب وا    sonra=ث مَِ    Rabbinizden=ر 

ب ِي    gerçekten=إِنَِ    O’na=إِل ْيِهِ      benim..Rabbim=ر 

ِحيمِ  د ود ِ    çok..rahmet..eden=ر   çok..sevendir=و 

Soydaşlarım, 
Rabbinizden af di-
leyiniz, sonra O´na 
yöneliniz. Hiç şüp-
hesiz Rabbim kul-
larına karşı mer-
hametlidir, seve-
cendir. 

Rabbınızdan 
mağfiret dileyin, 
sonra da tevbe 
edin O´na. Doğ-
rusu benim 
Rabbım, Ra-
him´dir, Ve-
dud´dur. 

Öyleyse günahlarınız 
için Rabbinizden ba-
ğışlanma dileyin ve 
sonra da tevbe ve 
pişmanlık içinde O'na 
yönelin! Çünkü O 
acıyıp esirgeyenlerin 
en yücesi, sevginin 
kaynağı, gözesidir! 

11. 
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ش ع ْيبِ ,,ي ا    dediler,,ki=ق ال وا,, =Ey,,Şuayb    

ا ن ْفق ه ِ,,م  =biz,,anlamıyoruz    ثِيًرا     çoğunu=ك 

ت ق ولِ ,,ِمَما =senin,,söylediklerinin    إِنَا     ve,,biz=و 

اكِ      içimizde=فِين ا    seni,,görüyoruz=ل ن ر 

ِعيفًاِ  ل وِْ    güçsüz=ض      şayet=و 

ْهط كِ ,,لِ  ر  =yakın,,çevren,,olmasaydı    

ْمن اك ِ  ج  ا    seni,,taşlardık=ل ر  م      ve,,yoktur=و 

ل ْين ا    senin=أ ْنتِ      bize,,karşı=ع 

 bir,,üstünlüğün=بِع ِزيزِ 

Medyenoğulları 
dediler ki; «Ey Şu-
ayb, söylediklerinin 
çoğundan hiçbir 
şey anlamıyoruz. 
Seni aramızda 
güçsüz görüyoruz. 
Eğer aşiretin ol-
masaydı, seni taşa 
tutarak öldürürdük. 
Sen bizim gözü-
müzde saygın ve 
dokunulmaz bir ki-
şi değilsin. 

Dediler ki: Ey 
Şuayb; söyledik-
lerinin çoğunu 
anlamıyor ve 
seni aramızda 
cidden zayıf gö-
rüyoruz. Taraf-
tarların olma-
saydı, seni taş-
lardık. Esasen 
sen, bizim yanı-
mızda şerefli 
kimse de değil-
sin. 

(Fakat soydaşları 
o'na:) Ey Şuayb! Söy-
lediklerinden pek bir 
şey anlamıyoruz de-
diler, ayrıca aramızda 
ne kadar zayıf oldu-
ğunun da açıkça far-
kındayız; eğer ailen 
olmasaydı seni mut-
laka öldüresiye taş-
lardık! Öyle ya, bizim 
üstümüzde bir gücün, 
bir nüfuzun yok ki! 
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.. ق ْومِِ..ي ا..ق الِ  =Ey..kavmim    ْهِطي     yakın..çevrem=أ ر 

ل ْيك مِْ    daha..mı..üstündür..ki=أ ع زُِّ     sizce=ع 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    ِ وه ْذت م  اتَخ      onu..bıraktınız=و 

ك مِْ اء  ر      sırt..dönmekle=ِظْهِريًّاِ     arkanızda=و 

ب ِي    şüphesiz=إِنَِ     Rabbim=ر 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı     ِِحيط  kuşatmıştır=م 

Ey soydaşlarım, 
aşiretim sizin gö-
zünüzde Allah´dan 
daha mı üstün, 
daha mı önemlidir 
ki, O´na sırt dön-
dünüz, O´nu ya-
bana attınız? Hiç 
kuşkusuz, yaptığı-
nız her hareket 
Rabbimin bilgisinin 
kapsamı içindedir. 

Dedi ki: Ey kav-
mim; benim ta-
raftarlarım size 
göre Allah´tan 
daha mı üstün ki 
O´na sırt çevir-
diniz? Doğrusu 
Rabbım, sizin 
yaptıklarınızı ku-
şatmıştır. 

(Şuayb:) Ey kavmim! 
Aileme olan saygınız 
Allah'a olandan daha 
mı fazla? Ki O'nu, ar-
kanıza atıp unutabi-
leceğiniz bir şey gibi 
görüyorsunuz! Mu-
hakkak ki, benim 
Rabbim (sınırsız bilgi 
ve kudretiyle) yapıp 
ettiğiniz her şeyi bili-
yor, kuşatıyor! dedi. 
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,, ي ا ق ْومِِ,,و  =Ey,,kavmim    ل وا     yapın=اْعم 

ك ان تِك مِْ,,ع ل ىَِٰ م  =imkânınızın,,elverdiğini    

    ben,,de=إِن ِي
    yakında=س ْوفِ     yapıyorum=ع اِمل ِ 

ونِ  نِْ    bileceksiniz=ت ْعل م      geleceğini=ي أْتِيهِِ    kime=م 

    aşağılatıcı=ي ْخِزيهِِ    azabın=ع ذ ابِ 

نِْ م  ,,ه وِ     ve,,kimin=و 
ك اِذب ِ  =yalancı,,olduğunu    

اْرت ِقب وا     ben,,de=إِن ِي    gözetleyin=و 

ع ك مِْ قِيبِ     sizinle,,birlikte=م   gözetliyorum=ر 

Soydaşlarım, siz 
bildiğiniz gibi hare-
ket ediniz, ben de 
bildiğim gibi hare-
ket edeyim. Han-
gimizin perişan 
edici bir azaba uğ-
rayacağını, han-
gimizin yalancı ol-
duğunu yakında 
göreceksiniz. Bek-
leyiniz; ben de si-
zinle birlikte bekli-
yorum. 

Ey kavmim; eli-
nizden geleni 
yapın. Doğrusu 
ben de yapaca-
ğım. Kime rüs-
vay edecek bir 
azabın gelece-
ğini ve kimin ya-
lancı olduğunu 
bileceksiniz. Gö-
zetletin, doğrusu 
ben de sizinle 
beraber gözetle-
yenlerdenim. 

Bunun içindir ki, ey 
kavmim, artık (bana 
karşı) gücünüz neye 
yetiyorsa onu yapın; 
çünkü, bilin ki, ben 
(Allah yolunda) eyle-
me devam edeceğim: 
zamanı gelince, alçal-
tıcı, rüsvay edici bir 
azabın (aramızdan) 
kimin payına düşece-
ğini ve (aramızdan) 
kimin yalancı olduğu-
nu öğreneceksiniz! 
Gözleyin öyleyse, 
(olacak olanı); ve bilin 
ki, ben de sizinle bir-
likte gözlüyorum! 
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.. ل َما اءِ ..و  ج  =gelince    ن ا     emrimiz=أ ْمر 

    Şuayb’ı=ش ع ْيبًا    kurtardık=ن َجْين ا

الَِذينِ  ن وا..و  آم  =ve..iman..edenleri    

ع ه ِ ةِ     onunla..birlikte=م  ْحم      bir..rahmetle=بِر 

ذ تِِ    tarafımızdan=ِمنَا أ خ      aldı=و 

وا..الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenleri..de    

ة ِ وا    bir..çığlık=الَصْيح      ve..kaldılar=ف أ ْصب ح 

ِدي اِرِهمِْ..فِي =yurtlarında     ِاثِِمين  diz..çöküp=ج 

Azaba ilişkin em-
rimiz geldiğinde 
Şuayb ile berabe-
rindeki mü´minleri, 
rahmetimizin so-
nucu olarak kur-
tardık. O zalimler 
müthiş bir gürültü-
ye tutuldular da 
evlerinde, oldukları 
yerde yığılıp kalı-
verdiler. 

Emrimiz gelince; 
Şuayb´ı ve be-
raberindeki ina-
nanları, katımız-
dan bir rahmet 
ile kurtardık. 
Zulmedenleri de 
korkunç bir ses 
yakaladı ve ol-
dukları yerde diz 
üstü çöküverdi-
ler. 

Ve derken, hükmü-
müz vaki olunca, ka-
tımızdan bir rahmetle 
Şuayb'ı ve o'nunla 
aynı inancı paylaşan-
ları kurtardık; zulüm 
ve haksızlık içinde 
olanları ise bir sayha, 
bir gürlemeyle tepe-
ledik; öyle ki, kendi 
evlerinde cansız yere 
yığılıp kaldılar, 
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ي ْغن ْوا,,ل مِْ    sanki=ك أ نِْ,, =hiç,,yaşamamışlardı    

اِ      uzaklaştırıldı=ب ْعدًا    iyi,,bilin,,ki=أ لِ     orada=فِيه 

ْدي نِ  ا    Medyen,,halkı,,da=ِلم      gibi=ك م 

ود ِ    uzaklaştırıldığı=ب ِعد تِْ  Semud,,halkı=ث م 

Sanki az önce o 
evlerde yaşayanlar 
onlar değildi. Hey, 
Semudoğulları na-
sıl kahroldularsa, 
Medyenoğulları da 
öyle kahrolsunlar! 

Sanki orada hiç 
yaşamamışlardı. 
Bilin ki; Semud 
da Medyen de 
Allah´ın rahme-
tinden uzaklaştı. 

sanki daha önce hiç 
orada yaşamamışlar 
gibi. İşte böyle silinip 
gitti Medyen (halkı), 
tıpkı Semud (halkı-
nın) silinip gittiği gibi. 
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ل ق دِْ.. ْلن ا    andolsun=و      gönderdik=أ ْرس 

وس ىَِٰ     ayetlerimizle=بِآي اتِن ا    Musa’yı=م 

س ْلط انِ  بِينِ     ve..bir..belgeyle=و   apaçık=م 

Musa´yı da ayetle-
rimizle ve somut 
mucizeler ile pey-
gamber olarak 
gönderdik. 

Andolsun ki Mu-
sa´yı, ayetleri-
mizle ve apaçık 
bir delille Fira-
vun´a ve erkanı-
na gönderdik. 

Ve Gerçek şu ki, Biz 
Musa'yı ayetlerimizle 
ve apaçık bir yetkiyle 
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,, فِْرع ْونِ ,,إِل ىَِٰ =Firavun’a    ِِل ئِه م      ve,,adamlarına=و 

    buyruğuna=أ ْمرِ     onlar,,uydular=ف اتَب ع وا

ا    Firavun’un=فِْرع ْون ِ  م      buyruğu=أ ْمرِ     değildi=و 

ِشيدِ     Firavun’un=فِْرع ْونِ   doğruya,,yöneltici=بِر 

Onu Firavun´a ve 
yandaşlarına gön-
derdik. Yândaşları 
Firavun´un emrine 
uydular. Oysa Fi-
ravun´un emri doğ-
ruya iletici değildir. 

Yine de onlar Fi-
ravun´un emrine 
uydular. Oysa 
Firavun´un emri 
hiç de doğru de-
ğildi. 

Firavun ve onun seç-
kinler çevresine gön-
derdik. Ama berikiler, 
Firavun'un hükmüne 
boyun eğdiler oysa, 
Firavun'un hükmü 
hiçbir şekilde sağdu-
yu ürünü değildi. 
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.. ه ِ    öncülük..ederek=ي ْقد مِ      günü=ي ْومِ     kavmine=ق ْوم 

ةِِ د ه مِ     kıyamet=اْلِقي ام      sürükler=ف أ ْور 

بِئْسِ     ateşe=النَار ِ      bir..yerdir=اْلِوْرد ِ    ne..fena=و 

ود ِ ْور   vardıkları..yer=اْلم 

Kıyamet günü, Fi-
ravun soydaşları-
nın önüne düşerek 
onları cehenneme 
götürdü. Vardıkları 
yer ne fena bir 
yerdir! 

O, kıyamet gü-
nünde kavmine 
öncülük eder ve 
onları ateşe gö-
türür. Ne kötü 
yerdir onların git-
tikleri yer. 

(Ve bu yüzden de) 
Kıyamet Günü halkı-
nın önüne düşüp, (bu 
dünyadaki batıl yöne-
timin bir) sonuc(u) 
olarak onları ateşe 
sürükleyecek; ne kötü 
bir menzil bu sürük-
lendikleri! 
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أ تْبِع وا,, ِذهِِ,,فِي    onlar,,uğratıldılar=و  ه َٰ =burada    

ي ْومِ     lanete=ل ْعن ةًِ     ve,,gününde=و 
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ْفد ِ    ne,,kötü=بِئْسِ      bir,,bağıştır=الر ِ

ْرف ود ِ  verilen,,bu,,bağış=اْلم 

Çarpıldıkları azaba 
ek olarak hem 
dünyada hem de 
ahirette lânete uğ-
ramışlardır. Payla-
rına düşen bu ar-
mağan ne fena bir 
armağandır. 

Hem burada, 
hem de kıyamet 
gününde la´nete 
uğratıldılar. 
Kendilerine veri-
len bu bağış ne 
kötü bir bağıştır. 

Öyle ya; burada (bu 
dünyada, Allah'ın) la-
neti kovaladı durdu 
onları, Kıyamet Gü-
nü'nde de (onunla te-
pelenecekler:) ne kö-
tü bir pay, bu payları-
na düşen! 
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.. ِلكِ  أ ْنب اءِِ..ِمنِْ    bu=ذ َٰ =haberlerindendir    

ىَِٰ ه ِ    o..şehirlerin=اْلق ر      anlattıklarımız=ن ق صُّ

ل ْيك ِ  ا    sana=ع      onlardan..bazıları=ِمْنه 

    ayaktadırlar=ق ائِمِ 

ِصيد ِ ح   bazıları..ise..tamamen..silinmiştir=و 

Ya Muhammed, 
sana anlattığımız 
bu olaylar, bu şe-
hirlerin hikâyeleri-
dir. Bu şehirlerin 
kimisi halâ duru-
yor, kimisi de bi-
çilmiş ekin tarlası-
na dönüşmüştür. 

Bunlar; o kasa-
banın haberleri-
dir ki, sana anla-
tıyoruz. Onların 
bir kısmı hala 
duruyor, bir kıs-
mı ise silinip 
gitmiştir. 

(İnsanlığa bir ders ol-
sun diye) bu sana an-
lattıklarımız (gelip 
gitmiş) kasaba 
(halk)ları(nı)n başın-
dan geçenlerdir ki, bu 
(kasaba)ların bazıları 
hala yerinde duruyor, 
bazılarıysa biçilmiş 
tarlalar gibi (silinip 
gitmişler): 
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,, ا م  ن اه مِْظ ل مِْ,,و  =biz,,onlara,,zulmetmedik    

ِكنِْ ل َٰ وا    ama=و      onlar,,zulmettiler=ظ ل م 

ْمِ  ا    kendilerine=أ ْنف س ه  أ ْغن تِْ,,ف م  =sağlayamadı    

مِْ مِ     kendilerine=ع ْنه  ت ه      onların,,ilahları=آِله 

ي ْدع ونِ ,,الَتِي =taptıkları    ِْد ونِِ,,ِمن =başka    

ّلَلِِا =Allah’tan    ِْش ْيءِ ,,ِمن =bir,,şey    

اءِ ,,ل َما ج  =gelince     ِأ ْمر=emri     ِ ب ِك     Rabbinin=ر 

ا م  اد وه مِْ    bir,,işe,,yaramadı=و      artırmaktan=ز 

ْيرِ   kayıplarını=ت تْبِيبِ     başka=غ 

O şehirlerin halkla-
rına biz zulmetme-
dik, tersine onlar 
kendilerine zalimlik 
ettiler. Allah´ın 
azaba ilişkin emri 
geldiğinde Allah 
dışında imdada 
çağırdıkları düz-
mece ilahları, hiç-
bir dertlerine deva 
olmadılar, yıkımla-
rını arttırmaktan 
başka hiçbir işleri-
ne yaramadılar. 

Onlara, Biz zul-
metmedik, fakat 
onlar kendilerine 
zulmettiler. Rab-
bının emri gelin-
ce de Allah´ı bı-
rakıp taptıkları 
ilahları kendileri-
ne bir fayda 
vermedi. Kayıp-
larını artırmak-
tan başka bir 
şeye yaramadı. 

Pek tabii, onlara Biz 
zulmetmedik; tersine 
onlar kendi kendileri-
ne zulmettiler. Ve 
Rablerinin hükmü va-
ki olduğunda, Allah'ı 
bırakıp yalvarıp ya-
kardıkları o (düzme-
ce) tanrıları hiçbir işe 
yaramadı, yok olup 
gitmelerini hızlandır-
maktan başka! 
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.. ِلكِ  ك ذ َٰ     yakalaması=أ ْخذ ِ    işte..böyledir=و 
İşte Rabbin, zalim 
halkların şehirleri-
nin yakasından tu-

İşte böyledir 
Rabbının yaka-
layışı; kasabala-

İşte senin Rabbin, te-
pelediği zaman böyle 
tepeler; halkı zalim 
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ب ِكِ  ذ ِ..إِذ ا    Rabbinin=ر  أ خ  =yakaladığında    

ىَِٰ ِهيِ     şehirleri=اْلق ر  ِ..و 
ة   ظ اِلم  =zulmeden    

    O’nun..yakalaması=أ ْخذ ه ِ    şüphesiz=إِنَِ

 pek..şiddetlidir=ش ِديد ِ    pek..acı=أ ِليمِ 

tunca böyle tutar. 
Hiç kuşkusuz 
O´nun yakaya ya-
pışması pek sert 
ve acıklıdır. 

rın zalim halkını 
yakaladığı za-
man. Çünkü 
O´nun yakala-
ması hem şid-
detli, hem de 
acıklıdır. 

olan kasabaları. Ger-
çekten de O'nun te-
pelemesi çok acı ve-
rici, çok zorludur! 
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ِلكِ ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ,, ذ َٰ =bunda,,vardır    ًِي ة     ibret=ْل 

نِْ افِ ,,ِلم  خ  =korkan,,için     ِع ذ اب=azabından    

ةِِ  ِلكِ     ahiret=اْْلِخر      bir,,gündür=ي ْومِ     O=ذ َٰ

وعِ  ْجم  ل ه ِ,,م  =toplanacağı     ِالنَاس=insanların    

ِلكِ  ذ َٰ     bir,,gündür=ي ْومِ     ve,,O=و 

ْشه ود ِ  herkesin,,tanık,,olacağı=م 

Ahiret azabından 
korkanlar için bu 
olaylardan çıkarı-
lacak dersler var-
dır. O gün tüm in-
sanların toplantı 
günüdür, herkes o 
günün canlı tanığı 
olacaktır. 

Muhakkak ki ahi-
ret azabından 
korkanlar için, 
bunda ayet var-
dır. O gün; bütün 
insanların topla-
nacağı gündür 
ve o, görülecek 
gündür. 

Aşikar olan şu ki, bü-
tün bu (anlatı-
la)nlarda, o Son Gün 
başa gelebilecek 
azaptan korkanlar 
için apaçık bir ders, 
bir uyarı vardır; o 
Gün ki, bütün insanlık 
için bir toplanma, bir 
araya gelme Gün'ü 
olacaktır; o Gün ki, 
her şeyin apaçık or-
taya serildiği Gün 
olacaktır. 
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.. ا م  ه ِ..و  ر  خ ِ ن ؤ  =biz..onu..geciktirmeyiz    َِإِل=ancak    

لِ  ْعد ودِ     süreye..kadar=ِْل ج   belli..bir=م 

Biz o günü, sade-
ce sayılı günlerin 
sonuna kadar erte-
liyoruz. 

Biz, o günü, an-
cak sayılı bir sü-
reye kadar erte-
leriz. 

Ve o Gün'ü Biz, belli 
bir sürenin dışında 
artık ertelemeyece-
ğiz. 
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,, لَمِ ,,لِ     gelince=ي أْتِِ    O,,gün=ي ْومِ  ت ك  =konuşamaz    

    O’nun,,izni=بِإِْذنِِهِ     dışında=إِلَِ    hiç,,kimse=ن ْفسِ 

مِْ     bedbaht=ش ِقيِ     onlardan,,kimi=ف ِمْنه 

س ِعيد ِ  kimi,,de,,mutludur=و 

O gün geldiğinde 
Allah´ın izni olma-
dıkça hiç kimse 
konuşamaz. O gün 
kimi insanlar mut-
lu, kimisi ise bed-
bahttır. 

O gün gelince; 
Allah´ın izni ol-
madan kimse 
konuşamaz. On-
lardan kimisi 
bedbaht, kimisi 
de bahtiyardır. 

O Gün gelince, O'nun 
izni olmadıkça kimse 
konuşamayacak; ve 
(bir araya getirilenler-
den) kimileri bedbaht, 
kimileri de bahtiyar 
olacak. 
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.. ش ق وا..الَِذينِ ..ف أ َما =bedbaht..olanlar    

النَارِِ..ف ِفي =ateştedirler    ِْم     onların..vardır=ل ه 

ا فِيرِ     orada=فِيه      korkunç..çığlıkları=ز 

ش ِهيقِ   ve..inlemeleri=و 

Bedbahtların vara-
cakları yer cehen-
nem ateşidir. Onla-
rın orada ahlandık-
ları, vahlandıkları, 
hırıltılı seslerle in-
ledikleri duyulur. 

Bedbahtlara ge-
lince; onlar, ce-
hennenmdedir-
ler. Orada yük-
sek sesle solur-
lar. 

Bedbaht olanlar 
(dünyadayken yaptık-
larından ötürü) ateşte 
(yaşayacak) ve orada 
ah çekip inleyecekler. 
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,, اِلِدينِ  ا    onlar,,sürekli,,kalıcıdırlar=خ      orada=فِيه 

ا تِِ,,م  د ام  =durdukça     ِات او      gökler=الَسم 

اْْل ْرضِ      dışında=إِلَِ    ve,,yer=و 

ا ش اءِ ,,م  =diledikleri     ِ بُّك     şüphesiz=إِنَِ    Rabbinin=ر 

بَكِ      yapandır=ف عَالِ     Rabbin=ر 

ا ي ِريد ِ,,ِلم  =dilediğini 

Gökler ile yer dur-
dukça, Rabbinin 
dileği uyarınca ce-
hennemlikler ora-
da sürekli kalacak-
lardır. Hiç kuşku-
suz Rabbin neyi is-
terse onu yapar. 

Gökler ve yer 
durdukça orada 
temelli kalacak-
lardır. Rabbının 
dilediği müddet 
başka. Muhak-
kak ki Rabbın, 
dilediğini elbette 
yapandır. 

(Ve) Rabbin aksini di-
lemedikçe, gökler ve 
yer yerinde durduğu 
sürece orada kala-
caklar: çünkü, diledi-
ğini yapan (Allah')tır, 
senin Rabbin. 
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.. أ َما س ِعد وا..الَِذينِ ..و  =mutlu..olanlar..ise    

نَةِِ..ف ِفي اْلج  =cennettedirler    

اِلِدينِ خِ  =onlar..sürekli..kalıcıdırlar    ا     orada=فِيه 

ا تِِ..م  د ام  =durdukça     ِات او      gökler=الَسم 

اْْل ْرضِ      dışında=إِلَِ    ve..yer=و 

ا ش اءِ ..م  =diledikleri     ِ بُّك     Rabbinin=ر 

ْيرِ     bir..lütuftur=ع ط اءًِ ْجذ وذِ ..غ  م  =kesintisiz 

Mutluların vara-
cakları yer ise 
cennettir. Gökler 
ile yer durdukça 
Rabbinin dileği 
uyarınca cennetlik-
ler kesintisiz bir 
bağış olarak orada 
sürekli kalacaklar-
dır. 

Bahtiyar olanlar 
ise cennettedir-
ler. Gökler ve 
yer durdukça 
temelli kalacak-
lardır orada. 
Rabbının dilediği 
başka. Bu, ardı 
arkası kesilme-
yen bir vergidir. 

Bahtiyar olanlara ge-
lince, onlar (da dün-
yada yaptıklarından 
ötürü) cennette (ya-
şayacak) ve Rabbin 
bunun aksini dileme-
dikçe, gökler ve yer 
yerinde durduğu sü-
rece -bitmeyen bir lüt-
fun sonucu olarak- 
orada kalacaklar. 
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,, ِ ت كِ ,,ف َل  =olmasın    ِمْري ةِ ,,فِي =hiç,,bir,,tereddüdün    

ي ْعب د ِ,,ِمَما =taptıkları,,hakkında     ِِء ل  ؤ      onların=ه َٰ

ا ي ْعب د ونِ ,,م  =onlar,,tapmazlar    َِإِل=başkasına    

ا     taptıkları=ي ْعب د ِ    gibi,,olandan=ك م 

ه مِْآب اؤِ  =babalarının    ِِْمن,,
ق ْبل ِ  =daha,,önce    

إِنَا فُّوه مِْ    şüphesiz,,biz=و  و      vereceğiz=ل م 

مِْ     onların,,paylarını=ن ِصيب ه 

ْيرِ  ِ,,غ  ْنق وص  م  =eksiksiz 

Ey Muhammed, şu 
müşriklerin taptık-
ları ilahların düz-
mece oldukları ko-
nusunda sakın 
kuşkun olmasın. 
Onlar vaktiyle ata-
larının yaptıkları 
gibi asılsız ilahlara 
tapıyorlar. Onlara 
hakettikleri karşılı-
ğı eksiksiz olarak 
vereceğiz. 

Öyleyse bunların 
taptıkları şeyler 
konusunda sa-
kın şüphede ol-
ma. Daha önce 
babalarının tap-
tıkları gibi onlar 
da taparlar. On-
ların paylarını 
eksiksiz ödeye-
ceğiz. 

Bunun içindir ki, (ey 
Peygamber), o (eğri 
yolda olan) insanların 
tapınıp durdukları 
şeylerin ne idüğü 
hakkında en küçük 
bir şüphen olmasın: 
onların (ahmakça) 
tapınıp durduğu şey-
ler, atalarının da vak-
tiyle tapındığı şeyler-
dir. Onlara (iyi ya da 
kötü, her ne ki ka-
zanmışlarsa) payları-
na düşeni elbette ek-
siksiz vereceğiz. 
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ل ق دِْ.. وس ى    verdik=آت ْين ا    andolsun=و      Musa’ya=م 

    ayrılığa..düşüldü=ف اْخت ِلفِ     Kitab’ı=اْلِكت ابِ 

ل ْولِ     onda=فِيِهِ  ة ِ    eğer..olmasaydı=و      bir..söz=ك ِلم 

ب ق تِْ     önceden..geçmiş=س 

ب ِكِ ..ِمنِْ ر  =Rabbin..tarafından    

ْمِ     hüküm..verilirdi=ل ق ِضيِ      aralarında=ب ْين ه 

مِْ إِنَه      içindedirler=ل ِفي    şüphesiz..onlar=و 

    bunun..(Kur’an’ın)..hakkında=ِمْنه ِ    bir..tereddüt=ش ك ِ 

ِريبِ   gocundurucu=م 

Musa´ya kitap ver-
dik, fakat bu kitap 
(Tevrat) hakkında 
insanlar görüş ay-
rılığına düştüler. 
Eğer Rabbinin da-
ha önce verilmiş 
kesin hükmü ol-
masaydı, o anlaş-
mazlığa düşenler 
hakkında çoktan 
hüküm verilirdi. 
Onlar Tevrat ko-
nusunda koyu bir 
kuşku içindedirler. 

Andolsun ki; 
Musa´ya kitabı 
verdik de hak-
kında ihtilafa 
düştüler. Eğer 
Rabbından bir 
söz geçmiş ol-
masaydı; arala-
rında hüküm ve-
rilmiş bitmişti bi-
le. Doğrusu on-
lar, bundan yana 
şiddetli bir te-
reddüd ve şüphe 
içindedirler. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
Musa'ya da (öz ola-
rak aynı ilkeleri içine 
alan bir) kitap verdik, 
insanların bir kısmı 
ona karşı (da) kendi 
görüşleriyle karşı çık-
tılar. Eğer Rabbin ta-
rafından önceden 
takdir edilmiş bir ka-
rar olmasaydı, şüp-
hesiz, aralarında 
(hemen, o safhada) 
yargı gerçekleştirilir 
(ve işleri bitirilir)di: 
çünkü, onlar da (sana 
karşı çıkan kimseler 
gibi) (kendilerini Al-
lah'a çağıran) kişi 
hakkında ciddi bir 
şüphe ve güvensizlik 
göstermişlerdi. 
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إِنَِ,,     tümünün=ك َلًِّ    şüphesiz=و 

ف ِي نَه مِْل ي ِ,,ل َما و  =tastamam,,verecektir     ِبُّك     Rabbin=ر 

ْمِ  ال ه      şüphesiz,,O=إِنَه ِ    onların,,yaptıklarını=أ ْعم 

ا ل ونِ ,,بِم  ي ْعم  =yaptıklarından     ِبِير  haberdardır=خ 

Kuşku yok ki, 
Rabbin onların tü-
müne davranışla-
rının karşılığını 
tam olarak vere-
cektir. Hiç şüphe-
siz, O, onların ne-
ler yaptıklarından 
haberdardır. 

Hiç şüphe yok ki 
Rabbın; herkese 
amellerinin kar-
şılığını tamamen 
ödeyecektir. 
Muhakkak ki O; 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Şüphesiz, Rabbin on-
ların her birine edip 
eyledikleri her şeyin 
karşılığını tam olarak 
ödeyecektir: çünkü O, 
onların edip eylediği 
her şeyin mutlaka 
farkındadır! 
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ا    dosdoğru..ol=ف اْست ِقمِْ..     gibi=ك م 

    emrolunduğun=أ ِمْرتِ 

نِْ م  ت ابِ ..و  =ve..tevbe..edenler..de    

ع كِ      seninle..birlikte=م 

لِ  اِ ت ْطغ وِْ..و  =ve..aşırı..gitmeyin    ِ إِنَه=şüphesiz..O    

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı     ِب ِصير=görmektedir 

Ey Muhammed, 
sana emredildiği 
gibi dosdoğru ol; 
yanındaki eski sa-
pıklıklarından tev-
be edenler de öyle 
olsunlar. Sakın öl-
çüleri aşmayınız. 
Hiç kuşkusuz Allah 
bütün yaptıklarınızı 
görür, 

Öyleyse sen, 
emrolunduğun 
gibi dosdoğru 
hareket et. Be-
raberindeki tev-
be edenler de. 
Aşırı gitmeyin. 
Çünkü O, yaptık-
larınızı görür. 

Öyleyse, artık emre-
dildiğin yönde, yanın-
da yer alanlarla birlik-
te, doğru yolu tutun 
ve sizden hiç biriniz 
gurura kapılıp da çiz-
giyi aşmasın: çünkü, 
unutmayın, yaptığınız 
her şeyi O görüyor. 
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,, لِ  ت ْرك ن وا,,و  =meyletmeyin    

وا,,الَِذينِ ,,إِل ى ظ ل م  =zulmedenlere    

َسك مِ      ateş=النَارِ     yoksa,,size,,dokunur=ف ت م 

ا م  د ونِِ,,ِمنِْ    sizin=ل ك مِْ    ve,,yoktur=و  =başka    

أ ْوِلي اءِ ,,ِمنِْ    Allah’tan=اّلَلِِ =dostlarınız    َِث م=sonra    

ونِ ,,لِ  ر  ت ْنص  =yardım,,göremezsiniz 

Sakın zalimlere 
eğilim, yakınlık 
göstermeyiniz. 
Yoksa cehennem 
ateşi yakalar sizi; 
Allah´dan başka 
bir dostunuz, bir 
dayanağınız yok-
tur. O zaman 
O´nun yardımını 
göremezsiniz. 

Zulmedenlere 
meyletmeyin, 
yoksa size de 
ateş dokunur. 
Sizin Allah´tan 
başka yardımcı-
larınız yoktur. 
Sonra yardım da 
göremezsiniz. 

Ve asla zulümde ısrar 
edenlerden yana eği-
lim gösterme-
yin.Yoksa, (ahirette) 
ateş size de dokunur; 
ve Allah'tan başka 
koruyucunuz olmadı-
ğına göre, o zaman 
(O'nun tarafından da) 
yardım edilmez size! 
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أ قِمِِ.. ة ِ    ve..kıl=و      namaz=الَصَل 

ف يِِ ارِِ    iki..tarafında=ط ر      gündüzün=النَه 

Gündüzün iki 
ucunda ve gecenin 
ilk saatlerinde na-
maz kıl ; iyi amel-

Gündüzün iki ta-
rafında ve gece-
nin de yakın sa-
atlerinde namaz 

Ve gündüzün başın-
da ve sonunda, bir de 
gecenin erken saatle-
rinde salatta devamlı 
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ل فًا ز  اللَْيِلِ ..ِمنِ     ve..yakın..vakitlerinde=و  =gecenin    

س ن اتِِ    şüphesiz=إِنَِ     giderir=ي ْذِهْبنِ     iyilikler=اْلح 

ِلكِ     kötülükleri=الَسي ِئ اِتِ      bu=ذ َٰ

ىَِٰ  ibret..alanlara=ِللذَاِكِرينِ     bir..öğüttür=ِذْكر 

ler kötülükleri gide-
rirler. Bu hatırlat-
malar öğüt alacak 
yetenekte olanlar 
için birer öğüttür. 

kıl. Çünkü iyilik-
ler kötülükleri gi-
derir. Bu; öğüt 
kabul edenlere 
bir öğüttür. 

ol; çünkü muhakkak 
ki iyi eylemler kötü 
eylemleri giderir; (Al-
lah'ı) hatırında tutan-
lar için bir öğüt, bir 
hatırlatmadır bu. 
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اْصبِرِْ,,     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ    sabret=و 

ي ِضيعِ ,,لِ  =zayi,,etmez     ِأ ْجر=ecirlerini    

ْحِسنِينِ   iyilik,,yapanların=اْلم 

Müşriklerin sana 
çektirdikleri sıkıntı-
lara karşı sabret; 
çünkü Allah, iyi 
davranışları ödül-
süz bırakmaz. 

Sabret, çünkü 
Allah ihsan 
edenlerin ücreti-
ni zayi etmez. 

Ve sabret, sonuna 
kadar dayan: çünkü 
Allah iyilik yapanların 
hak ettiği karşılığı 
hiçbir şekilde zayi 
etmez! 
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.. ك انِ ..ف ل ْولِ  =bulunmalı..değil..miydi?    

ونِِ..ِمنِ  اْلق ر  =nesillerden    

ق ْبِلك مِْ..ِمنِْ =sizden..önceki    

يَةِ ب قِِ..أ ول و =fazilet..sahipleri     ِْون     alıkoyan=ي ْنه 

اْلف س ادِِ..ع نِِ =fesattan    اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

    çok..azı=ق ِليًَلِ    dışında=إِلَِ

ْين ا..ِمَمنِْ أ ْنج  =kendilerini..kurtardığımız    

ْمِ  اتَب عِ     onlardan=ِمْنه      peşine..takıldılar=و 

وا..ِذينِ الَِ ظ ل م  =zulmedenler..ise    

ا أ تِْرف وا..م  =bulundukları..refahın    ِِفِيه=içinde    

ك ان وا ْجِرِمينِ     ve..oldular=و   suçlu..kimseler=م 

Sizden önceki ku-
şaklardan, yeryü-
zünde bozguncu-
luktan sakındıran 
birtakım akıllı ve 
erdemli kimseler 
çıksaydı ya! Sade-
ce toplu felaketler-
den kurtardığımız 
az sayıda kimse 
bu görevi yerine 
getirdi. Zalimler ise 
kendilerini şımar-
tan ihtiraslarına 
kapılarak ağır suç-
lara daldılar. 

Sizden önceki 
nesillerin ileri ge-
lenleri yeryü-
zünde bozgun-
culuğa engel 
olmalı değil miy-
diler? Onlardan 
kurtardıklarımız 
pek azdır. Zalim 
olanlar ise yalnız 
kendilerine veri-
len refahın ardı-
na düştüler. 
Suçlu kimselerdi 
onlar. 

Fakat, ne yazık ki, 
(yok ettiğimiz) sizden 
önceki kuşaklar ara-
sından, yeryüzünde 
yozlaşmaya karşı çı-
kan -(doğru yolu izle-
dikleri için) kendilerini 
kurtardığımız küçük 
toplulukların dışında- 
akıl / iz'an ve erdem 
sahibi kimseler çık-
madı. Ve zulme eği-
lim gösteren çoğun-
luk yalnızca kendile-
rini yozlaştıran hazla-
rın peşine düşüp gü-
naha gömülüp gittiler. 
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,, ا م  ك انِ ,,و  =değildi     ِبُّك     Rabbin=ر 

ىَِٰ    helak,,edecek=ِلي ْهِلكِ      o,,beldeleri=اْلق ر 

ا    zulümle=بِظ ْلمِ  أ ْهل ه      ahalisi=و 

ونِ  ْصِلح   ıslah,,edici,,iken=م 

Sözkonusu şehir-
lerin halkları doğru 
yoldayken, Rabbin 
oraları haksızlıkla 
helak etmiş değil-
dir. 

Kasabaların hal-
kı ıslah edilip du-
rurken Rabbın 
haksız yere on-
ları helak etmez. 

Yoksa, senin Rabbin, 
halkı (birbirlerine kar-
şı) dürüst davrandık-
ları sürece, bir toplu-
mu (sırf) (çarpık 
inançları) yüzünden 
asla helak etmez. 
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ل وِْ.. بُّكِ     dileseydi=ش اءِ     eğer=و      Rabbin=ر 

ع لِ      ümmet=أ َمةًِ    insanları=النَاسِ     yapardı=ل ج 

اِحد ةًِ  لِ     bir..tek=و  ال ونِ ..و  ي ز  =ama..hala..durmazlar    

ْخت ِلِفينِ   ihtilaf..etmekten=م 

Eğer Rabbin dile-
seydi, tüm insanla-
rı tek bir ümmet 
yapardı. Oysa in-
sanlar sürekli gö-
rüş ve inanç ayrılı-
ğı içindedirler. 

Rabbın dilesey-
di; bütün insan-
ları tek bir üm-
met yapardı. On-
lar ise hala ayrı-
lıktadırlar. 

Hem, Rabbin dile-
seydi, bütün insanlığı 
bir tek ümmet yapar-
dı; fakat (O, yollarını 
seçmekte kendilerini 
özgür bıraktı diye) 
hala farklı görüşler 
benimsemekteler; 
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نِْ    hariç=إِلَِ,, ِحمِ     kimseler=م      rahmet,,ettiği=ر 

بُّك ِ  ِلكِ     Rabbinin=ر  ِلذ َٰ     zaten,,bunun,,için=و 

ْمِ  ل ق ه  ت َمتِْ    onları,,yarattı=خ      ve,,yerine,,gelmiştir=و 

ة ِ ب ِكِ     sözü=ك ِلم      Rabbinin=ر 

نَمِ     andolsun,,dolduracağım=ْل  ْمِل  نَِ ه      cehennemi=ج 

اْلِجنَةِِ,,ِمنِ  =cinlerden    ِالنَاِس     ve,,insanlardan=و 

ِعينِ   tamamen=أ ْجم 

Yalnız Rabbinin 
merhametine 
mazhar olabilenler 
doğru yolda görüş 
ve inanç birliği 
sağlayabiliyorlar. 
Zaten Allah insan-
ları bunun için ya-
rattı. Rabbinin 
«cehennemi, mut-
laka insanlarla ve 
cinlerle dolduraca-
ğım» şeklindeki 
sözü çoktan kesin-
leşti. 

Esasen onları 
bunun için ya-
ratmıştır. Rabbı-
nın rahmet ettik-
leri müstesnadır. 
Bununla bera-
ber, Rabbının şu 
sözü de tama-
men yerine gel-
miştir: Şüphesiz 
ki Ben, cehen-
nemi hep insan 
ve cinn ile doldu-
racağım. 

pek tabii, Rabbinin 
(aydınlatıcı, yol gös-
terici) lütfunu bahşet-
tiği kimseler başka. 
Oysa, (işte) bu (lütfa 
erişmeleri) için yarattı 
(hepsini.) Fakat, (bu 
ilahi yol gösterme lüt-
funu tepenler için) 
Rabbinin, Muhakkak 
ki Ben cehennemi 
hep, görünmeyen 
varlıklarla ve insan-
larla dolduracağım 
sözü yerini bulmuş 
olacak. 
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ك َلًِّ.. ل ْيكِ     anlatıyoruz=ن ق صُِّ    her..şeyi=و      sana=ع 

أ ْنب اءِِ..ِمنِْ =haberlerinden    ُِّس لِِالر =Peygamberlerin    

ا بِهِِ..ن ث ب ِتِ ..م  =sağlamlaştıracak..olan    

اد ك ِ  كِ     kalbini=ف ؤ  اء  ج      sana..gelmiştir=و 

ِذهِِ..فِي ه َٰ =bunda    ُِّق     bir..hak=اْلح 

ْوِعظ ة ِ م  ىَِٰ    ve..öğüt=و  ِذْكر      ve..uyarı=و 

ْؤِمنِينِ   müminlere..de=ِلْلم 

Sana anlattığımız, 
önceki peygam-
berlerin hayatına 
ilişkin her olay, 
gönlünü ferahlat-
mayı ve azmini 
pekiştirmeyi amaç-
lıyor. Bu hikâyeler 
sana gerçeği ilet-
tikleri gibi 
mü´minler için de 
öğüt ve hatırlatma 
niteliğindedirler. 

Peygamberlerin 
haberlerinden 
hepsini senin 
kalbini bunlarla 
pekiştirmek için 
sana anlatıyo-
ruz. Bununla sa-
na hak, 
mü´minlere de 
öğüt ve nasihat 
geldi. 

Ve böylece, elçilerin 
haberlerinden senin 
yüreğini güçlendire-
cek her şeyi sana an-
latıyoruz. Öyle ki, bu 
kıssalarla hak ulaşı-
yor sana ve ayrıca 
müminlere de bir 
öğüt, bir hatırlatma. 

11. 
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ق لِْ,,     de,,ki=و 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,ِللَِذينِ  =iman,,etmeyenlere    

ل وا     yapın=اْعم 

ك ان تِك مِْ,,ع ل ىَِٰ م  =imkânınızın,,elverdiğini    

ع اِمل ونِ ,,إِنَا =biz,,de,,yapmaktayız 

İnanmayanlara de 
ki; ´Siz bildiğiniz 
gibi hareket ediniz, 
biz de bildiğimiz 
gibi hareket ede-
lim. ´ 

İnanmayanlara 
de ki: Elinizden 
geleni yapın, biz 
de yapacağız. 

Ve inanmayanlara 
gelince, onlara şöyle 
de: Artık elinizden ne 
geliyorsa yapın; ama 
bilin ki, biz de (Allah 
yolunda elimizden 
geleni) yapacağız; 

11. 
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وا.. اْنت ِظر      bekleyin=و 

ونِ ..إِنَا ْنت ِظر  م  =biz..de..beklemekteyiz 

Bekleyiniz baka-
lım, biz de bekliyo-
ruz. 

Bekleyin, biz de 
bekleyeceğiz. 

Ve (olacak olanı) 
bekleyin bakalım; 
doğrusu, biz de bek-
leyeceğiz! 

11. 
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,,ِِ ّلِلَ     gaybı=غ ْيبِ     Allah’a,,aittir=و 

اتِِ او  اْْل ْرِضِ    göklerin=الَسم      ve,,yerin=و 

إِل ْيهِِ عِ     O’na=و      işler=اْْل ْمرِ     döndürülür=ي ْرج 

    O’na,,kulluk,,et=ف اْعب ْده ِ    bütün=ك لُّه ِ

َكلِْ ت و  ل ْيِهِ     ve,,dayan=و  ا    O’na=ع  م      değildir=و 

بُِّ كِ ر  =Rabbin     ِبِغ افِل=habersiz    

ل ونِ ,,ع َما ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

Göklere ve yere 
ilişkin bilinmezlikle-
rin (gaybın) bilgisi 
Allah´ın tekelinde-
dir. Her işin kesin 
çözüm mercii 
O´dur. Öyleyse sırf 
O´na kulluk sun, 
yalnız O´na dayan; 
Rabbın onların ne-
ler yaptıklarından 
habersiz değildir. 

Göklerin ve yerin 
gaybı Al-
lah´ındır. Bütün 
işler O´na dön-
dürülür. Öyleyse 
O´na ibadet et 
ve O´na tevekkül 
et. Rabbın; yap-
tıklarınızdan ga-
fil değildir. 

Göklerin ve yerin bi-
linmeyen, görülüp 
gözlenemeyen yüzü 
Allah'ın elindedir; ve 
var olan her şey (çık-
tığı kaynak olarak) 
hep O'na döndürül-
mektedir. Öyleyse, 
O'na kulluk et; O'na 
güven/O'na dayan; 
çünkü Rabbin yapıp 
ettiklerinizden asla 
habersiz değildir. 

12. 
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..     ayetleridir=آي اتِ     bunlar=تِْلكِ     Elif..lam..ra=الرِ 

بِينِِ    Kitabın=اْلِكت ابِِ  apaçık=اْلم 

Elif, Lâm Râ; bun-
lar, gerçeği açık 
açık anlatan kita-
bın ayetleridir. 

Elif, Lam, Ra. 
Bunlar apaçık ki-
tabın ayetleridir. 

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, 
doğruyu/gerçeği apa-
çık gösteren, kendisi 
de açık olan kitabın 
mesajlarıdır: 

12. 
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ْلن اه ِ    biz=إِنَا,,     onu,,indirdik=أ ْنز 

بِيًّا    bir,,Kur’an,,olarak=ق ْرآنًا     Arapça=ع ر 

 anlayasınız=ت ْعِقل ونِ     diye=ل ع لَك مِْ

Biz o kitabı Arapça 
bir Kur´an olarak 
indirdik ki anlaya-
bilesiniz. 

Doğrusu biz; 
onu akıl erdire-
siniz diye arapça 
bir Kur´an olarak 
indirdik. 

Biz onu Arapça bir 
metin olarak indirdik 
ki, aklınızı kullanarak 
belki onu kavrayıp 
özümlersiniz. 

12. 
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.. ل ْيكِ     anlatıyoruz=ن ق صُِّ    biz=ن ْحنِ      sana=ع 

    kıssaların=اْلق ص ِصِ    en..güzelini=أ ْحس نِ 

ا ْين اأ ِ..بِم  ْوح  =vahyetmekle     ِإِل ْيك=sana    ذ ا     bu=ه َٰ

إِنِْ    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ      sen..idin=ك ْنتِ     oysa=و 

ق ْبِلهِِ..ِمنِْ =ondan..önce     ِل ِمن=kimselerden    

 bilmeyen=اْلغ افِِلينِ 

Biz bu Kur´an´ı 
vahyetmekle sana 
kıssaların, eski 
milletler ile ilgili 
hikâyelerin en gü-
zelini anlatıyoruz. 
Oysa daha önce 
bu hikâyeleri hiç 
bilmiyordun. 

Biz; sana, bu 
Kur´an´ı vah-
yetmekle; kıssa-
ların en güzelini 
anlatıyoruz. Hal-
buki sen, daha 
önce bundan 
habersizdin. 

Biz bu Kuran'ı sana 
vahyettikçe, (ey Pey-
gamber,) bundan ön-
ce senin de (vahyin 
ne olduğundan) ha-
bersiz kimselerden 
olduğunu bilerek onu 
sana mümkün olan 
en iyi, en güzel üslup-
la açıklıyoruz. 

12. 
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    Yusuf=ي وس فِ     demişti=ق الِ     hani=إِذِْ,,

أ ب تِِ,,ي ا    babasına=ِْل بِيهِِ =babacığım    إِن ِي=ben    

أ ِ ْيتِ ر  =(rüyada),,gördüm    ِ د ع ش رِ ,,أ ح  =on,,bir    

بًا الَشْمسِ     yıldız=ك ْوك      ve,,güneşi=و 

Hani Yusuf baba-
sına «Babacığım; 
ben rüyamda onbir 
yıldızın, güneşin 
ve ayın önümde 
secde ettiklerini 
gördüm» dedi. 

Hani Yusuf ba-
basına demişti 
ki: Babacığım, 
rüyamda on bir 
yıldızla, güneşi 
ve ayı gördüm. 
Gördüm ki onlar 
bana secde et-
mektedirler. 

Bir vakit Yusuf baba-
sına şöyle demişti: 
Babacığım! Ben (rü-
yamda) onbir yıldız, 
güneş ve ayı gördüm: 
benim önümde say-
gıyla yere kapanmış-
lardı! 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

رِ  اْلق م  مِْ    ve,,ayı=و  أ ْيت ه      gördüm,,ki,,onlar=ر 

 secde,,ediyorlardı=س اِجِدينِ     bana=ِلي

12. 
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.. ب ن يَِ..ي ا    dedi=ق الِ  =yavrum    

ت ْقص صِْ..لِ  =anlatma     ِْؤي اك     rüyanı=ر 

تِكِ ..ع ل ىَِٰ إِْخو  =kardeşlerine    

ْيدًاِ     sana=ل كِ     sonra..kurarlar=ف ي ِكيد وا     bir..tuzak=ك 

    şeytan=الَشْيط انِ     şüphesiz=إِنَِ

ْنس انِِ     bir..düşmandır=ع د وِ     insan..için=ِلْلِ

بِينِ   apaçık=م 

Babası ona dedi 
ki; «Yavrum bu rü-
yanı kardeşlerine 
anlatma; sonra 
sana tuzak kurar-
lar. Çünkü şeytan 
insanın açık bir 
düşmanıdır. 

Dedi ki: Oğulcu-
ğum, rüyanı kar-
deşlerine anlat-
ma, sonra sana 
tuzak kurarlar. 
Çünkü şeytan 
insan için apaçık 
bir düşmandır. 

(Yakub:) Ey oğulcu-
ğum! dedi, (bu) rüya-
nı kardeşlerine anla-
tayım deme, yoksa 
(hasetlerinden) sana 
karşı bir tuzak hazır-
larlar; doğrusu Şey-
tan insan için apaçık 
bir düşmandır! 

12. 
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,, ِلكِ  ك ذ َٰ     seni,,seçecek=ي ْجت بِيكِ     böylece=و 

بُّكِ  كِ     Rabbin=ر  ي ع ل ِم      ve,,sana,,öğretecek=و 

ت أِْويلِِ,,ِمنِْ =yorumunu    ِِاِديث     düşlerin=اْْل ح 

ي تِمُِّ ت ه ِ    ve,,tamamlayacaktır=و      nimetini=نِْعم 

ل ْيكِ      sana=ع 

ع ل ىَِٰ ي ْعق وبِ ,,آلِِ,,و  =ve,,Yakub,,soyuna    

ا ا    nasıl,,ki=ك م      tamamlamıştı=أ ت َمه 

ْيكِ ,,ع ل ىَِٰ أ ب و  =atalarına    ِْق ْبلِ ,,ِمن =daha,,önce    

اِهيمِ  اق ِ     İbrahim’e=إِْبر  إِْسح      ve,,İshak’a=و 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ     bilendir=ع ِليمِ     Rabbin=ر 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Tıpkı rüyanda gör-
düğün gibi Rabbin 
seni peygamber 
olarak seçecek, 
sana olayları (ya 
da rüyaları) yorum-
lamaya ilişkin bazı 
bilgiler öğretecek 
ve daha önce ata-
ların İbrahim ile İs-
hak´a yönelik ni-
metini nasıl tama-
ma erdirdi ise, sa-
na ve Yakub´un 
soyuna yönelik 
nimetini de tama-
ma erdirecektir. 
Hiç kuşkusuz 
Rabbin herşeyi bi-
lir ve her işi yerin-
de yapar. 

Rabbın seni 
böylece beğenip 
seçecek, sana 
rüyaların yorum-
lanmasına dair 
bilgi verecek ve 
daha önce atala-
rın İbrahim´e ve 
İshak´a nimetle-
rini tamamladığı 
gibi, sana ve 
Ya´kup haneda-
nına da tamam-
layacaktır. Mu-
hakkak ki Rab-
bın, Alim´dir, 
Hakim´dir. 

Çünkü, (rüyanda sa-
na gösterilene bakı-
lacak olursa) demek 
ki Rabbin seni de se-
çecek; sana olayların 
iç yüzünü görüp yo-
rumlamayı öğretecek; 
ve tıpkı ataların İbra-
him ve İshak'a olan 
nimetini her bakım-
dan tam ve yeterli 
kıldığı gibi sana ve 
Yakub'un soyuna 
verdiği nimeti de her 
bakımdan tam ve ye-
terli kılacak. Doğrusu, 
senin Rabbin doğru 
hüküm ve hikmetle 
edip eyleyen mutlak 
ve sınırsız bilgi sahi-
bidir. 

12. 
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ي وس فِ ..فِي    vardır=ك انِ     andolsun=ل ق دِْ.. =Yusuf    

تِهِِ إِْخو      ibretler=آي اتِ     ve..kardeşlerinde=و 

 soranlar..için=ِللَسائِِلينِ 

Yusuf ile kardeşleri 
olayında, bu olayın 
içyüzünü irdele-
yenlerin alacağı 
birçok ibret dersleri 
vardır. 

Andolsun ki; Yu-
suf´da ve kar-
deşlerinde, so-
ranlar için nice 
ayetler vardır. 

Gerçek şu ki, Yusuf 
ve kardeşlerin(in kıs-
sasında)da (hakikati) 
arayanlar için (çıkarı-
lacak nice) dersler 
vardır. 

12. 
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    Yusuf=ل ي وس فِ     demişlerdi,,ki=ق ال وا    hani=إِذِْ,,

وه ِ أ خ  بُِّ    ve,,kardeşi=و      daha,,sevgilidir=أ ح 

أ بِين ا,,إِل ىَِٰ =babamıza    ِمنَا=bizden    

ن ْحنِ      bir,,cemaatiz=ع ْصب ة ِ    oysa,,biz=و 

    içindedir=ل ِفي    babamız=أ ب ان ا    şüphesiz=إِنَِ

لِ  َل  بِينِ     bir,,yanlışlık=ض   açık=م 

Hani Yusuf´un 
üvey kardeşleri 
dediler ki; «Baba-
mız, Yusuf ile öz 
kardeşini bizden 
daha çok seviyor. 
Oysa biz sayıca 
çok ve güçlü bir 
grubuz. Kuşku yok 
ki, babamız açık 
biçimde hatalıdır.» 

Hani demişlerdi 
ki: Biz, güçlü bir 
topluluk oldu-
ğumuz halde 
Yusuf ve karde-
şi, babamızın 
yanında daha 
sevgilidirler. 
Doğrusu baba-
mız apaçık bir 
sapıklık içinde-
dir. 

Bir vakit (Yusuf'un 
kardeşleri kendi ara-
larında şöyle) konu-
şuyorlardı: Sayımız 
bu kadar çok olduğu 
halde bile, Yusuf ve 
kardeşi (Bünyamin) 
babamızın gözünde 
daha değerli/daha 
sevgili; gerçek şu ki, 
babamız açık bir ya-
nılgı içerisinde! 

12. 
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    ya..da=أ وِِ    Yusuf’u=ي وس فِ     öldürün=اْقت ل وا..

وه ِ ح      bir..yere=أ ْرًضا    onu..bırakın=اْطر 

ْجه ِ    yalnız..size=ل ك مِْ    yönelsin=ي ْخلِ      yüzü=و 

ت ك ون وا    babanızın=أ بِيك مِْ     olursunuz=و 

ب ْعِدهِِ..ِمنِْ =ondan..sonra..da    ق ْوًما=bir..topluluk    

اِلِحينِ   iyi=ص 

Yusuf´u ya öldürü-
nüz, ya da ıssız bir 
yere bırakınız; o 
zaman babanızın 
rakipsiz sevgilileri 
olursunuz, arka-
sından da tevbe 
eder iyi kimseler 
olursunuz. 

Yusuf´u öldürün 
veya bir yere 
atın ki, babanı-
zın teveccühü 
yalnız size kal-
sın, ondan sonra 
da tevbe eder, 
salihler topluluğu 
olursunuz. 

(İçlerinden biri:) Yu-
suf'u öldürün dedi, 
yahut o'nu (uzak) bir 
yere götürüp bırakın 
ki böylece babanız 
sevgi ve alakasıyla 
yalnızca size kalsın 
ve siz de bundan 
sonra (artık tevbe 
edip) iyi insanlar 
ol(arak yaşamak için 
serbest ol)asınız! 

12. 
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,, مِْ    bir,,sözcü=ق ائِلِ     dedi=ق الِ      içlerinden=ِمْنه 

ت ْقت ل وا,,لِ  =öldürmeyin     ِي وس ف=Yusuf’u    

أ ْلق وه ِ ي اب تِِ,,فِي    onu,,atın=و  غ  =dibine    

ب ِِ     onu,,(görüp),,alsın=ي ْلت ِقْطه ِ    kuyunun=اْلج 

ةِِ    biri=ب ْعضِ      eğer=إِنِْ    kervanlardan=الَسيَار 

 yapacak=ف اِعِلينِ     iseniz=ك ْنت مِْ

Üvey kardeşlerden 
biri dedi ki; «Yu-
suf´u öldürmeyiniz; 
eğer mutlaka bir 
şey yapmak isti-
yorsanız, onu bir 
kuyunun dibine 
atınız da yoldan 
geçecek kervan-
lardan biri onu çı-
karıp alsın.» 

İçlerinden bir 
sözcü dedi ki: 
Yusuf´u öldür-
meyin, onu bir 
kuyunun derin-
liklerine bırakın 
da yolculardan 
bir onu bulup al-
sın, eğer yapa-
caksanız. 

Bir diğeri: Hayır, Yu-
suf'u öldürmeyin! diye 
söze karıştı, Eğer 
mutlaka bir şey yap-
manız gerekiyorsa, 
o'nu bir kuyunun dibi-
ne atın; (nasıl olsa) 
o'nu (orada) bir ker-
van bulup yanına alır. 

12. 
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ان اأ ب ِ..ي ا    dediler..ki=ق ال وا.. =ey..babamız    

ا ل كِ ..م  =neden     ِنَا..ل ت أْم  =bize..güvenmiyorsun    

إِنَا    Yusuf=ي وس فِ     hakkında=ع ل ىَِٰ     oysa..biz=و 

ونِ     ona=ل ه ِ  öğüt..verenleriz=ل ن اِصح 

Bunun üzerine 
üvey kardeşler, 
babalarına dediler 
ki; «Ey babamız, 
niçin Yusuf konu-
sunda bize gü-
venmiyorsun? Oy-
sa biz onun sade-
ce iyiliğini isteriz. 

Dediler ki: Ey 
babamız; sen 
bize Yusuf´u ne-
den güvenmi-
yorsun? Halbuki 
biz, onun iyiliğini 
istemekteyiz. 

(Bu görüşte birleştiler 
ve bunun üzerine ba-
balarına:) Ey baba-
mız! dediler, Biz Yu-
suf'un iyiliğini isteyen 
kimseler olduğumuz 
halde, neden o'nun 
hakkında bize gü-
venmiyorsun? 

12. 
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ع ن ا    onu,,da,,gönder=أ ْرِسْله ِ,,     bizimle,,beraber=م 

ي ْلع بِْ    gezsin=ي ْرت عِْ    yarın=غ دًا     oynasın=و 

إِنَا افِظ ونِ ل حِ     onu=ل ه ِ    biz,,elbette=و  =koruruz 

Yarın onu bizimle 
birlikte kıra gön-
der; yesin, içsin, 
eğlensin, biz ona 
kesinlikle göz ku-
lak oluruz. 

Yarın onu bizim-
le beraber gön-
der de gezsin, 
oynasın. Şüphe-
siz biz, onu ko-
ruruz. 

Bırak o'nu yarın bi-
zimle gelsin, gezip 
oynasın; o'na göz ku-
lak olacağımızdan en 
küçük bir şüphen ol-
masın! 

12. 
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.. ن نِي    şüphesiz=إِن ِي    dedi..ki=ق الِ      beni..üzer=ل ي ْحز 

ت ْذه ب وا..أ نِْ =götürmeniz    ِِبِه=onu    

افِ  أ خ  ي أْك ل ه ِ..أ نِْ    ve..korkarım..ki=و  =onu..yer    

ئْبِ  أ ْنت مِْ    kurt=الذ ِ     ondan=ع ْنه ِ    sizin=و 

 haberiniz..yokken=غ افِل ونِ 

Babaları dedi ki; 
«Onu götürmeniz 
beni üzer, ayrılığı-
na dayanamam; 
ayrıca korkarım ki, 
siz farkında olma-
dan onu kurt ka-
par.» 

Dedi ki: Onu gö-
türmeniz doğru-
su beni tasaya 
düşürüyor. Siz, 
ondan habersiz-
ken onu kurdun 
yemesinden 
korkuyorum. 

Doğrusu, o'nu götür-
meniz beni kaygılan-
dırıyor diye karşılık 
verdi (Yakub), göz-
den uzak tuttuğunuz 
bir anda o'nu kurdun 
kapmasından korku-
yorum! 

12. 
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    onu,,yerse=أ ك ل ه ِ    andolsun=ل ئِنِْ    dediler,,ki=ق ال وا,,

ئْبِ الذ ِِ =kurt     ِن ْحن     biz=و 

    bir,,topluluk,,olduğumuz,,halde=ع ْصب ة ِ

    o,,zaman,,biz=إِنَا

ونِ ,,إِذًا اِسر  ل خ  =tamamen,,beceriksiz,,kimseleriz 

Üvey kardeşler 
dediler ki; «Bu ka-
dar çok kişi olma-
mıza rağmen eğer 
onu kurt kaparsa 
yandık demektir.» 

Dediler ki: Biz bir 
toplulukken onu 
kurt yerse; bu 
takdirde biz, 
muhakkak hüs-
rana uğrayan-
lardan oluruz. 

Bu kadar insanın 
arasında, yine de 
o'nu kurt kapacaksa, 
o zaman, biz ölmüşüz 
demektir! dediler. 
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بِهِِ..ذ ه ب وا    nihayet=ف ل َما.. =onu..götürüp    

ع وا أ ْجم      karar..verdiklerinde=و 

ي ْجع ل وه ِ..أ نِْ =atmaya    غ ي اب تِِ..فِي =dibine    

 ِِ ب  ْين ا    kuyunun=اْلج  أ ْوح      biz..vahyettik=و 

    andolsun..haber..vereceksin=ل ت ن ب ِئ نَه مِْ    O’na=إِل ْيهِِ

ذ ا..بِأ ْمِرِهمِْ ه َٰ =onların..bu..işlerini    ِْه م     onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =hiç..farkında..değillerken 

Kardeşleri Yusuf´u 
kıra götürüp onu 
bir kuyunun dibine 
atmayı kararlaştır-
dıklarında, kendi-
sine «İlerde, hiç 
beklemedikleri bir 
sırada, sana yap-
tıkları bu işi kar-
deşlerine hatırlata-
caksın» diye vah-
yettik. 

Onu götürdükleri 
vakit, kuyunun 
derinliklerine bı-
rakmayı birlikte 
kararlaştırdılar. 
Biz de kendisine 
vahyettik ki: 
Sen; onlara, 
kendileri hiç far-
kına varmadan 
yaptıklarını bir 
bir haber vere-
ceksin. 

Ve böylece, onu ku-
yunun dibine atmaya 
karar verip yanlarında 
götürürlerken, kendi-
sine Gün gelecek 
(senin kim olduğunu) 
kavrayamayacakları 
bir anda bu yaptıkla-
rını kendilerine hatır-
latacaksın! diye vah-
yettik. 
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وا,, اء  ج      babalarına=أ ب اه مِْ    geldiler=و 

 ağlayarak=ي ْبك ونِ     akşamleyin=ِعش اءًِ

Akşam olunca ağ-
layarak babalarına 
geldiler. 

Akşam üstü ağ-
laya ağlaya ba-
balarına geldiler. 

Ve akşam olunca ba-
balarının karşısına 
ağlayarak çıkıp geldi-
ler, 
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أ ب ان ا..ي ا    dediler=ق ال وا.. =Ey..babamız    إِنَا=biz    

ْبن ا     yarışıyorduk=ن ْست بِقِ     gittik=ذ ه 

ْكن ا ت ر      Yusuf’u=ي وس فِ     ve..bırakmıştık=و 

Dediler ki; «Ey ba-
bamız, Yusuf´u 
eşyalarımızın ya-
nında bırakarak 
yarış yapmaya 
gitmiştik, o sırada 

Dediler ki: Ey 
babamız; ger-
çekten biz git-
miştik ki yarış 
yapalım. Yusuf´u 
da eşyaların ya-

Ey babamız! dediler, 
Yarış yapmak için bu-
lunduğumuz yerden 
(biraz) uzaklaşmış ve 
Yusuf'u azıklarımızın 
yanında bırakmıştık... 
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ت اِعن ا    yanında=ِعْند ِ     yiyeceğimizin=م 

ئْب ِ     onu..yemiş=ف أ ك ل ه ِ     kurt=الذ ِ

ا م  ْؤِمنِ ..أ ْنتِ ..و  بِم  =sen..inanmazsın    ل ن ا=bize    

ل وِْ اِدقِينِ ..ك نَا    şayet=و  ص  =doğru..söylesek..de 

onu kurt kapıverdi; 
her ne kadar söy-
lediğimiz doğru ise 
de, bize inanma-
yacaksın.» 

nında bırakmış-
tık. Onu kurt 
yemiş. Her ne 
kadar doğru söy-
lüyorsak da sen, 
bize inanacak 
değilsin. 

Meğer kurt kapmış 
o'nu! Ama (biliyoruz 
ki,) biz böylece doğ-
ruyu söylüyor olsak 
da sen bize inanma-
yacaksın! 
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وا,, اء  ج      ve,,getirdiler=و 

ق ِميِصهِِ,,ع ل ىَِٰ =gömleğinin,,üstünde     ِبِد م=kan    

    herhalde=ب لِْ    dedi,,ki=ق الِ     yalan=ك ِذب ِ 

تِْس َول ِ =aldattı    ِْل ك م=sizi    ِْأ ْنف س ك م=nefisleriniz    

    bir,,işe,,sürükledi=أ ْمًراِ 

ْبرِ      artık,,tek,,çarem,,sabretmektir=ف ص 

ِميل ِ  اّلَل ِ    güzelce=ج      ancak,,Allah’tan=و 

ْست ع انِ      kaşı=ع ل ىَِٰ    yardım,,istenir=اْلم 

ا ت ِصف ونِ ,,م  =dediğinize 

Yusuf´un yalandan 
kana bulanmış 
gömleğini getirdi-
ler. Babaları Ya-
kub dedi ki; «Anla-
şılan nefsiniz sizi 
kötü bir işe sürük-
ledi, bana düşen 
yaman bir sabırdır, 
anlattıklarınız kar-
şısında Allah´ın 
yardımına sığını-
yorum.» 

Onlar sahte bir 
kan ile gömleğini 
getirdiler. Dedi 
ki: Hayır, nefisle-
riniz sizi aldatıp 
bir işe sürükle-
miş. Artık bana 
güzelce bir sabır 
gerekir. Sizin şu 
anlattıklarınıza 
karşı yardımına 
sığınılacak, Al-
lah´tır. 

(Böyle diyerek) üze-
rinde yalancı bir kan 
lekesi bulunan (Yu-
suf'un) gömleğini çı-
karıp gösterdiler. 
(Yakub:) Yoo dedi, 
sizi kendi hayal gü-
cünüz bu kötü oyuna 
sürükledi! Artık (bana 
düşen) güzelce sab-
retmektir. Ve bu an-
lattığınız bahtsızlığa 
karşı bana dayanma 
gücü bahşetmesi için 
kendisine yönelebile-
ceğim (yegane) hami 
Allah'tır. 
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اء تِْ.. ج  ة ِ    ve..geldi=و      bir..kervan=س يَار 

اِرد ه مِْ    gönderdiler=ف أ ْرس ل وا     sucularını=و 

ه ِ     sarkıttı=ف أ ْدل ىَِٰ     dedi..ki=ق الِ     kovasını=د ْلو 

ىَِٰ..ي ا ب ْشر  =müjde    ذ ا م ِ     işte=ه َٰ     bir..oğlan=غ َل 

وه ِ أ س رُّ     onu..sakladılar=و 
اع ةًِ      ticaret..için=بِض 

اّلَل ِ ِليمِ     halbuki..Allah=و      biliyordu=ع 

ا ل ونِ ..بِم  ي ْعم  =onların..yaptıklarını 

Bir kervan geldi, 
sucularını su al-
maya gönderdiler. 
Adam kovasını ku-
yuya sarkıtınca 
«Müjde, işte size 
bir oğlan çocuğu» 
dedi. Kervandaki-
ler onu satmak 
üzere sakladılar. 
Oysa Allah ne yap-
tıklarını biliyordu. 

Bir kervan gelip 
sucularını gön-
derdiler. O da 
kovasını salıp 
dedi ki: Müjde; 
işte bir oğlan. 
Onu bir mal ola-
rak sakladılar. 
Allah, yaptıkları-
nı bilendir. 

Ve bir kervan çıka-
geldi; (kervancılar) 
sucularını (su kuyu-
suna) gönderdiler; 
onlardan biri kovasını 
kuyuya salıyordu ki 
(orada Yusuf'u gördü) 
ve: Ne kısmet! diye 
bağırdı, Bir oğlan ço-
cuğu bu! Ve böylece 
kervancılar o'nu, 
satmak niyetiyle yan-
larına aldılar. Oysa, 
Allah yaptıklarını 
(adım adım izliyor ve) 
biliyordu. 
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ْوه ِ,, ش ر  نِ     onu,,sattılar=و      bir,,pahaya=بِث م 

ِ اِهمِ     düşük=ب ْخس  ْعد ود ةِ     paraya=د ر      birkaç=م 

ك ان وا     ona,,karşı=فِيهِِ    idiler=و 

الَزاِهِدينِ ,,ِمنِ  =isteksiz 

Yusuf´u ucuz bir 
fiyatla, birkaç pa-
raya sattılar. Çün-
kü onu bir an önce 
ellerinden çıkar-
mak istiyorlardı. 

Onu, ucuz bir fi-
yata, birkaç dir-
heme sattılar. 
Onu yanlarında 
alıkoymak iste-
mediler. 

Ve sonunda önemsiz 
bir paha -sadece bir-
kaç gümüş dirhem- 
karşılığında o'nu sat-
tılar; o kadar az de-
ğer biçmişlerdi o'na. 
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.. ق الِ  اه ِ..الَِذي    dedi=و  اْشت ر  =onu..satın..alan    

ِمْصرِ ..ِمنِْ =Mısırlı    ِِأ تِه     karısına=ِلْمر 

اه ِ    ona..kıymet..ver=أ ْكِرِمي ثْو      iyi..bak=م 

ي ْنف ع ن ا..أ نِْ    belki=ع س ىَِٰ =bize..yararı..dokunur    

ل دًاِ     onu..ediniriz=ن تَِخذ ه ِ    ya..da=أ وِْ     evlad=و 

ِلكِ  ك ذ َٰ َكنَا    böylece=و      bir..imkân..verdik=م 

اْْل ْرِضِ..فِي    Yusuf’a=ِلي وس فِ  =o..yerde    

ه ِ ِلن ع ل ِم  ت أِْويلِِ..ِمنِْ    ve..ona..öğrettik=و  =yorumunu    

اِديِثِ  اّلَل ِ    düşlerin=اْْل ح      Allah=و 

أ ْمِرهِِ..ع ل ىَِٰ    galip..olandır=غ اِلبِ  =işinde    

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     ama=و 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Onu satın alan Mı-
sırlı, karısına «Bu 
çocuğa iyi bak, 
ilerde işimize ya-
rayabilir, belki de 
onu evlâd ediniriz» 
dedi. Böylece Yu-
suf´a güvenli bir 
barınak sağladık, 
ona olayların (ya 
da rüyaların) yo-
rumuna ilişkin bazı 
bilgiler öğrettik. Al-
lah, meramını ke-
sinlikle yürütür. 
Fakat insanların 
çoğu bunu bilmez-
ler. 

Onu satın alan 
Mısırlı, karısına 
dedi ki: Ona gü-
zel bak, olur ki 
bize faydası do-
kunur veya onu 
evlad ediniriz. İş-
te böylece Yu-
suf´u Biz oraya 
yerleştirdik. Ve 
ona rüyaların yo-
rumunu öğrettik. 
Ve Allah; emrin-
de galibdir. Fa-
kat insanların 
çoğu bilmezler. 

Ve o'nu satın alan 
Mısırlı adam, karısı-
na: Ona iyi bak; dedi, 
belki bize yararı olur; 
kaldı ki, evlatlık da 
edinebiliriz o'nu. Böy-
lece, Yusuf'a o ülke-
de iyi bir yer sağladık; 
(bunu yaptık)ki, o'na 
olayların iç yüzüne, 
gerçek anlamına dair 
bir kavrayış öğrete-
lim. İşte, Allah edip 
eylediği işlerde böyle 
galiptir; ne var ki, in-
sanların çoğu bunu 
bilmez. 
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ل َما,,     erişince=ب ل غِ     ne,,zaman,,ki=و 

    ona,,verdik=آت ْين اه ِ    kuvvetli,,çağına=أ ش دَه ِ

ْكًما ِعْلًماِ     hüküm=ح      ve,,ilim=و 

ِلكِ  ك ذ َٰ     mükâfatlandırırız=ن ْجِزي    işte,,biz,,böyle=و 

ْحِسنِينِ   güzel,,hareket,,edenleri=اْلم 

Yusuf ergenlik ça-
ğına erince kendi-
sine hikmet ve bilgi 
bağışladık. Biz iyi 
davranışlıları işte 
böyle ödüllendiri-
riz. 

Ergenlik çağına 
gelince; ona hü-
küm ve ilim ver-
dik. İşte böyle 
mükafaatlandırı-
rız Biz, ihsan 
edenleri. 

Derken, ergenlik ça-
ğını aştığı zaman 
(eğriyi doğruyu ayır-
maya yetecek) keskin 
bir muhakeme gücü 
ve (derin) bir kavrayış 
yeteneği bahşettik 
o'na: iyilik yapanları 
Biz işte böyle ödül-
lendiririz. 
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د تْه ِ.. او  ر  ه وِ ..الَتِي    murad..almak..istedi=و  =onun    

ا..فِي ب ْيتِه  =evinde..kaldığı..kadın    

ن ْفِسهِِ..ع نِْ =onun..nefsinden    ِِغ لَق ت     ve..kilitleyip=و 

ابِ  ق ال تِْ    kapıları=اْْل ْبو      dedi=و 

ل ك ِ ..ه ْيتِ  =haydi..gelsene     ِق ال=dedi    

ع اذ ِ     şüphesiz=إِنَه ِ    Allah’a=اّلَلِِ     sığınırım=م 

ب ِي اي ِ ..أ ْحس نِ     efendim=ر  ثْو  م  =bana..güzel..baktı    

ي ْفِلحِ ..لِ     şüphesiz=إِنَه ِ =iflah..olmaz    

ونِ   zalimler=الَظاِلم 

Kaldığı evin hanı-
mı onu yatağına 
çağırdı, kapıları ki-
litledikten sonra 
ona «Haydi, gel-
sene!» dedi. Fakat 
Yusuf, «Allah ko-
rusun! Rabbim ba-
na güvenli bir ba-
rınak sağladı; hiç 
kuşkusuz zalimler 
iflah olmazlar, kur-
tuluşa eremezler» 
dedi. 

Evinde bulundu-
ğu kadın onu 
kendine ram et-
mek istedi. Kapı-
ları sımsıkı ka-
padı. Ve: Sana 
söylüyorum gel-
sene, dedi. O 
da: Allah´a sığı-
nırım, doğrusu 
o, benim efen-
dimdir, bana iyi 
bakmıştır. Mu-
hakkak ki zalim-
ler asla felah 
bulmaz, dedi. 

Ve (olacak bu ya,) 
barındığı evin kadını 
(kendini o'na karşı 
duyduğu arzuya kap-
tırıp) o'nun gönlünü 
çelmek istiyordu; ve 
(bu niyetle bir gün) 
kapıları sımsıkı kapa-
tıp o'na: Haydi, gel-
sene! dedi. (Ama Yu-
suf:) (Böyle bir şey 
yapmaktan) Allah'a 
sığınırım! diye karşı-
lık verdi, Hem, efen-
dim (bu evde) bana 
iyi baktı! Doğrusu, za-
limler asla güvenliğe, 
esenliğe erişemezler! 
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ل ق دِْ,,     onu=بِِهِ     kadın,,arzu,,etmişti=ه َمتِْ    andolsun=و 

ه مَِ ا    o,,da,,arzu,,etmişti=و      onu=بِه 

أ ىَِٰ,,أ نِْ,,ل ْولِ  ر  =eğer,,görmeseydi    

ب ِِهِ     doğruyu,,gösteren,,delilini=ب ْره انِ      Rabbinin=ر 

ِلكِ      çevirmek,,istedik=ِلن ْصِرفِ     böylece=ك ذ َٰ

    kötülüğü=السُّوءِ     ondan=ع ْنه ِ

اْلف ْحش اء ِ      çünkü,,o=إِنَه ِ    ve,,fuhşu=و 

ِعب اِدن ا,,ِمنِْ =kullarımızdandır    

ْخل ِصينِ   ihlasa,,erdirilmiş=اْلم 

Kadının canı Yu-
suf´u istedi, Yusuf 
da ona karşı ilgi 
duydu. Eğer Rab-
binin caydırıcı di-
rektifi, gözlerinin 
önünde somutlaş-
masaydı, kendini 
tutamazdı. Böyle-
ce biz Yusuf u kö-
tülükten ve fuhuş-
tan uzak tuttuk. O, 
hiç kuşkusuz, bize 
içten bağlı, seçkin 
bir kulumuzdu. 

Andolsun ki o, 
istekli idi. Eğer 
Rabbının burha-
nını görmemiş 
olsaydı; o da 
onu arzu etmiş 
gitmişti. İşte Biz, 
böylece ondan 
fenalığı ve fuhşu 
bertaraf ettik. 
Çünkü o, ihlasa 
erdirilmiş kulla-
rımızdandı. 

Gerçek şu ki, kadın 
o'na karşı arzu do-
luydu; o da kadını ar-
zuluyordu; öyle ki, 
(bu ayartma karşısın-
da) eğer Rabbinin 
burhanı o'nun içine 
doğmamış olsaydı 
(bu arzuya yenilive-
recekti); İşte bu, her 
türlü kötülüğü, çirkin 
ve taşkın halleri 
o'ndan uzak tutmak 
istediğimiz için böyle 
oldu, çünkü o gerçek-
ten bizim (seçilmiş) 
kullarımızdan biriydi. 
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اْست ب ق ا..     kapıya..doğru=اْلب ابِ     koşuştular=و 

ق دَتِْ ه ِ    kadın..yırttı=و      gömleğini=ق ِميص 

د ب رِ ..ِمنِْ =arkadan    أ ْلف ي ا     ve..rastladılar=و 

ي ِد ه ا     yanında=ل د ى    kadının..bey’ine=س 

    kadın..dedi..ki=ق ال تِْ    kapının=اْلب اِبِ 

ا اءِ ..م  ز  ج  =cezası..nedir?    ِْن اد ِ..م  أ ر  =isteyenin    

    başka=إِلَِ    kötülük=س وًءا    senin..ailene=بِأ ْهِلكِ 

نِ ..أ نِْ ي ْسج  =hapsolunmaktan    ِْأ و=veya    

 acı=أ ِليمِ     bir..azaptan=ع ذ ابِ 

Her ikisi de -Yusuf 
önde, kadın peşin-
de olmak üzere- 
kapıya koştular. 
Kadın, Yusuf´un 
gömleğini arkasın-
dan yırttı; kapıda 
kadının kocası ile 
karşılaştılar. O sı-
rada kadın, koca-
sına «Eşine kötü-
lük etmek isteye-
nin cezası herhal-
de hâpsedilmekten 
ya da ağır işken-
ceye çarpılmaktan 
başka bir şey ola-
maz» dedi. 

İkisi de kapıya 
koştular. Kadın, 
onun gömleğini 
arkasından boy-
lu boyunca yırttı. 
Kapının yanında 
efendisine rast 
geldi. Kadın dedi 
ki: Ailene kötülük 
etmek isteyenin 
cezası; zindana 
atılmaktan veya 
acıklı bir azab-
dan başka ne 
olabilir? 

(Derken,) bunların 
her ikisi kapıya koştu-
lar; kadın arkadan 
(asılıp) o'nun gömle-
ğini yırttı; ve (o an) 
kapıda kadının efen-
disini karşılarında 
buldular! Kadın: Karın 
için kötülük düşünen 
birinin cezası, hapis-
ten ya da en ağır ce-
za (neyse, on)dan 
başka ne olabilir? di-
ye üste çıktı. 
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,, د تْنِي    O’dur=ِهيِ     dedi,,ki,,(Yusuf)=ق الِ  او      yendi=ر 

ن ْفِسيِ ,,نِْعِ  =benden    ِ ش ِهد     ve,,şahidlik,,etti=و 

ا,,ِمنِْ    bir,,şahid=ش اِهد ِ أ ْهِله  =kadının,,ailesinden    

ه ِ    ise=ك انِ     eğer=إِنِْ     gömleği=ق ِميص 

Yusuf «Beni yata-
ğına çağıran odur» 
dedi. Kadının ak-
rabalarından biri 
olaya ilişkin şöyle 
bir çözüm önerdi, 
«Eğer Yusuf´un 
gömleği ön tara-

Dedi ki: O, beni 
kendisine ram 
etmek istedi. 
Kadının ailesin-
den biri de şe-
hadet etti: Eğer 
gömleği önden 
yırtılmışsa; o 

(Yusuf:) Benim gön-
lümü çelmek isteyen 
asıl o! diye (kendini 
savundu). O an kadı-
nın yakınlarından du-
ruma tanık olan biri: 
Eğer gömleği önden 
yırtılmışsa, diyerek 
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ق ب لِ ,,ِمنِْ    yırtılmış=ق دَِ =önden    

د ق تِْ ه وِ     kadın,,doğrudur=ف ص      o,,ise=و 

اْلك اِذبِينِ ,,ِمنِ  =yalancılardandır 

fından yırtılmış ise, 
kadın doğru söylü-
yor, Yusuf ise bir 
yalancıdır.» 

(kadın) doğru 
söylemiştir. Bu 
(Yusuf) ise ya-
lancılardandır. 

görüşünü bildirdi, ka-
dın doğru, beriki ya-
lan söylüyor demek-
tir; 

12. 
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إِنِْ.. ه ِ    ise=ك انِ     ve..şayet=و      onun..gömleği=ق ِميص 

د ب رِ ..ِمنِْ    yırtılmış=ق دَِ =arkadan    

ه وِ     kadın..yalancıdır=ف ك ذ ب تِْ     o..ise=و 

الَصاِدقِينِ ..ِمنِ  =doğrulardandır 

Yok, eğer Yu-
suf´un gömleği ar-
ka tarafından yır-
tılmış ise, kadın 
yalan söylüyor ve 
Yusuf´un dediği 
doğrudur. 

Eğer gömleği 
arkadan yırtıl-
mışsa, o (kadın) 
yalan söylemiş-
tir, bu (Yusuf) 
ise doğru söyle-
yendir. 

yok, eğer gömleği sır-
tından yırtılmışsa, o 
zaman kadın yalan, 
beriki doğru söylüyor 
demektir. 
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,, أ ىَِٰ,,ف ل َما ر  =görünce    ِ ه     gömleğinin=ق ِميص 

د ب رِ ,,ِمنِْ    yırtıldığını=ق دَِ =arkadan    

ه ِإِنَِ    dedi,,ki,,(kadına)=ق الِ  =şüphesiz,,bu    

,,ِمنِْ
ْيِدك َنِ  ك  =sizin,,hilenizdir    َِإِن=gerçekten    

ْيد ك نَِ  büyüktür=ع ِظيمِ     sizin,,hileniz=ك 

Adam, gömleğin 
arka tarafından yır-
tılmış olduğunu 
görünce karısına 
«Bu iş, siz kadınla-
ra özgü bir komp-
lodur, sizin komp-
lolarınız yaman-
dır» dedi. 

Gömleğinin ar-
kadan yırtılmış 
olduğunu görün-
ce; (kadının ko-
cası) dedi ki: 
Doğrusu bu, si-
zin tuzağınız-
dandır, siz ka-
dınların tuzağı 
büyüktür. 

Böylece (kadının ko-
cası Yusuf'un) göm-
leğinin sırtından yır-
tılmış olduğunu gö-
rünce: Belli ki, bu (yi-
ne) sizin oyunlarınız-
dan biri, ey kadınlar 
taifesi! Doğrusu, sizin 
oyunları-
nız/tuzaklarınız kor-
kunçtur! 
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..     sen..vazgeç=أ ْعِرضِْ    Yusuf=ي وس فِ 

ذ اِ ..ع نِْ ه َٰ =bundan    

اْست ْغِفِري     sen..de..bağışlanmasını..dile..(kadın)=و 

    oldun=ك ْنتِِ    çünkü..sen=إِنَكِِ    günahının=ِلذ ْنبِِكِ 

اِطئِينِ ..ِمنِ  اْلخ  =günahkarlardan 

Adam, Yusuf´a 
«Sen ona bakma, 
kapat bu olayı» 
dedikten sonra ka-
rısına dönerek 
«Sen de günahın-
dan ötürü af dile, 
çünkü sen bir gü-
nahkârsın» dedi. 

Yusuf; sen bun-
dan vazgeç. Ey 
kadın; sen de 
günahının bağış-
lanmasını dile. 
Çünkü sen, ger-
çekten suçlular-
dan oldun. 

Yusuf! Sen bu olayın 
üstünde durma! Ve 
(kadın!) sen de işle-
diğin günahtan ötürü 
bağışlanma dile, çün-
kü sen gerçekten ha-
tası (büyük) olan biri-
sin! 
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,, ق الِ  ة ِنِِ    dediler=و  ْسو  =birtakım,,kadınlar    

ِدين ةِِ,,فِي اْلم  =şehirde     ِأ ت     karısı=اْمر 

اِود ِ    Vezir’in=اْلع ِزيزِِ     murad,,almak,,istemiş=ت ر 

ن ْفِسِهِ ,,ع نِْ    uşağının=ف ت اه ا =nefsinden    

ا    muhakkak=ق دِْ     onun,,bağrını,,yakmış=ش غ ف ه 

بًّاِ  نَاإِِ    sevda=ح  =biz    اه ا     onu,,görüyoruz=ل ن ر 

لِ ,,فِي َل  ض  =bir,,sapıklık,,içinde     ِبِين  açık=م 

Şehirdeki birtakım 
kadınlar «Başba-
kanın karısı, köle-
sini yatağına ça-
ğırmış; delikanlının 
aşkı iliklerine işle-
miş; anlaşılan 
(gördüğümüz o ki), 
iyice sapıtmış» 
dediler. 

Şehirde bir ta-
kım kadınlar de-
diler ki: Aziz´in 
karısı delikanlı-
sını kendine ram 
etmek istiyor-
muş, sevgisi 
bağrını yakmış. 
Görüyoruz ki; o, 
apaçık bir sapık-
lıktadır. 

Ve şehirde kadınlar 
(birbirleriyle): Falan 
kişizadenin karısı 
genç kölesinin gönlü-
nü çelmeye kalkmış! 
diye dedikodu etme-
ye başladılar, Tutku-
dan yüreği paralan-
mış kadının; doğrusu, 
açıkça yoldan çıkmış 
biri olarak görüyoruz 
onu! 
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.. س ِمع تِْ..ف ل َما =(kadın)..işitince    

ْكِرِهنَِ     onların..hilelerini=بِم 

    onlara=إِل ْيِهنَِ    gönderdi..(haber)=أ ْرس ل تِْ

أ ْعت د تِْ     onlar..için=ل ه نَِ    ve..dayanacak=و 

ًِ تَك أ آت تِْ    yastıklar..hazırladı=م      ve..verdi=و 

اِحد ة ِ..ك لَِ و  =her..birine    َِِمْنه ن=onlardan    

ينًا ق ال تِِ    birer..bıçak=ِسك ِ جِْ    ve..dedi=و      çık=اْخر 

ع ل ِ
ْيِهَنِ  =karşılarına    أ ْين ه ِ..ف ل َما ر  =O’nu..görünce    

    onu..(gözlerinde)..büyüttüler=أ ْكب ْرن ه ِ

ق َطْعنِ      ellerini=أ ْيِدي ه نَِ    ve..kestiler=و 

ق ْلنِ  اشِ     ve..dediler=و  ِِ    haşa=ح      Allah..için=ّلِلَ

ا ذ ا    değildir=م  ًراب شِ     bu=ه َٰ =insan    ِْذ ا..إِن ه َٰ =bu    

ل كِ     ancak=إِلَِ  güzel=ك ِريمِ     bir..melektir=م 

Kadın, hemcinsle-
rinin bu kınayıcı 
dedikodularını du-
yunca haber sala-
rak onları evine 
çağırdı, onlar için 
konforlu sedirler 
hazırladı, herbiri-
nin eline birer ye-
mek bıçağı verdi 
ve Yusuf´a «Çık 
şunların önüne» 
dedi. Kadınlar Yu-
suf´u görünce gü-
zelliği karşısında 
büyülendiler ve 
«Allah´ım, sen ne 
büyüksün! Bu bir 
insan değil, olsa 
olsa saygın bir me-
lektir» dediler. 

Onların dediko-
dularını işitince; 
onlara haber yol-
ladı. Onlar için 
yaslanacak yer-
ler hazırladı ve 
onlardan her bi-
rine birer bıçak 
verdi. (Yusuf´a) : 
Çık karşılarına, 
dedi. Hepsi onu 
görünce kendi-
sini çok büyüttü-
ler. Ve ellerini 
kestiler. Dediler 
ki: Allah´ı tenzih 
ederiz. Haşa bu, 
bir beşer değil-
dir, ancak çok 
şerefli bir melek-
tir. 

Kadınların bu kötü 
konuşmaları kulağına 
değince, kişizadenin 
karısı, onları davet 
edip kendileri için 
mükellef bir ziyafet 
hazırladı, ve her biri-
nin eline bir bıçak tu-
tuşturdu. Sonra (Yu-
suf'a): Çık (şimdi) on-
ların karşısına! dedi. 
Kadınlar o'nu görün-
ce güzelliği karşısın-
da şaşırıp kaldılar ve 
şaşkınlıklarından elle-
rini kestiler: Aman Al-
lahım! dediler, Bu 
ölümlü biri olamaz; 
olsa olsa gözde bir 
melek bu! 
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ِلك نَِ    dedi,,ki=ق ال تِْ,,     işte,,siz=ف ذ َٰ

ل ْمت نَنِي,,الَِذي =beni,,kınamıştınız     ِفِيِه=bunun,,için    

ل ق دِْ ْدت ه ِ    andolsun=و  او      ben,,murad,,almak,,istedim=ر 

ن ْفِسهِِ,,ع نِْ =kendisinden     ِ م     o,,reddetti=ف اْست ْعص 

ل ئِنِْ ي ْفع لِْ,,ل مِْ    ama=و  =yapmazsa    

ا ه ِ,,م  ر  آم  =emrettiğimi    

ن نَِ     elbette,,zindana,,atılacak=ل ي ْسج 

ل ي ك ونًا     ve,,olacaktır=و 

الَصاِغِرينِ ,,ِمنِ  =alçalanlardan 

Kadın dedi ki; «İş-
te siz beni bu deli-
kanlı yüzünden kı-
nadınız. Ben onu 
yatağıma çağır-
dım, fakat aşırı bir 
namusluluk tepkisi 
ile isteğimi reddet-
ti. Ama kendisine 
emrettiğim işi 
yapmaz ise, kesin-
likle hapse atılarak 
burnu yere sürtü-
lecektir.» 

Kadın dedi ki: İş-
te beni, onun 
için ayıpladığınız 
budur. Onu ken-
dime ram etmek 
istedim, ama o 
iffetinden çekin-
di. Eğer istedi-
ğimi yapmazsa; 
andolsun ki, zin-
dana atılacak ve 
zillete uğrayan-
lardan olacaktır. 

(Kişizadenin karısı:) 
İşte hakkında beni 
kınayıp yerdiğiniz 
kimse bu! dedi, Evet, 
gerçekten de o'nun 
gönlünü çelmek iste-
dim, ama o kendini 
(bundan) sakındı. Ne 
var ki eğer bundan 
sonra da istediğim 
şeyi yapmazsa mut-
laka hapsedilecek ve 
kendini aşağılanmış 
kimselerin arasında 
bulacak! 
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.. ب ِِ    dedi..ki..(Yusuf)=ق الِ      Rabbim=ر 

ْجنِ  بُِّ    zindan=الس ِ     daha..iyidir=أ ح 

    şeyden=ِمَما    bana..göre=إِل يَِ

    bunların=إِل ْيِهِ     beni..çağırdığı=ي ْدع ون نِي

إِلَِ ِرفِْت صِْ    ve..eğer=و  =savmazsan    

ْيد ه نَِ    benden=ع ن ِي     onların..hilelerini=ك 

أ ك نِْ    onlara=إِل ْيِهنَِ    kayarım=أ ْصبِ      ve..olurum=و 

اِهِلينِ ..ِمنِ  اْلج  =cahillerden 

Yusuf dedi ki; «Ya 
Rabbi bana göre 
hapse girmek bun-
ların benden iste-
diklerini yapmam-
dan daha iyidir. 
Eğer beni onların 
komplolarından 
uzak tutmazsan 
ağlarına düşer, 
böylece cahiller-
den biri olurum.´´ 

Dedi ki: Rabbım, 
zindan bana 
bunların beni 
davet ettiklerin-
den daha iyidir. 
Eğer Sen, bunla-
rın tuzaklarını 
benden uzaklaş-
tırmazsan; onla-
ra meyleder, ca-
hillerden olurum. 

(Yusuf:) Ey Rabbim! 
dedi, Benim için ha-
pis, bu kadınların is-
teklerine boyun eğ-
mekten daha iyidir. 
Çünkü, Sen onların 
oyunlarını / tuzakları-
nı benden uzak tut-
mazsan, ben o za-
man onların ayartma-
larına kapılır ve (doğ-
ru nedir, eğri nedir) 
seçemeyen şaşkın 
kimselerden olurum. 
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,, ابِ      onun=ل ه ِ    duasını,,kabul,,etti=ف اْست ج 

بُّه ِ فِ     Rabbi=ر  ر      ondan=ع ْنه ِ    savdı=ف ص 

ْيد ه َنِ      O=ه وِ     şüphesiz=إِنَه ِ    onların,,hilelerini=ك 

 bilendir=اْلع ِليمِ     işitendir=الَسِميعِ 

Allah, onun bu du-
asını kabul ederek 
kendisini kadınlar-
dan uzak tuttu. Hiç 
kuşkusuz O her 
şeyi işitir, her şeyi 
bilir. 

Rabbı onun du-
asını kabul etti 
de onların tuzak-
larını kendisin-
den savdı. Mu-
hakkak ki O´dur, 
Semi, Alim. 

Ve Rabbi o'nun bu 
duasını olumlayıp 
o'nu o kadınların tu-
zaklarına karşı koru-
du: çünkü O gerçek-
ten her şeyi işiten, 
her şeyi olduğu gibi 
bilendir. 
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مِْ    uygun..geldi=ب د ا    sonra=ث مَِ..     onlara=ل ه 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =halde..yine..de    ا ا..م  أ و  ر  =gördükleri    

    bu..delilleri=اْْلي اتِِ

ن نَه ِ     onu..zindana..atmaları=ل ي ْسج 

تَىَِٰ ِحينِ ..ح  =bir..süre 

Sonra adamlar, 
Yusuf´u belirli bir 
süre için hapse 
atmayı gerekli 
gördüler. Oysa 
onun masum ol-
duğunu kanıtlayan 
bunca delil gözleri 
önünde duruyordu. 

Sonra bütün de-
lilleri onun lehine 
gördükleri halde 
yine de bir süre 
için onu zindana 
atmayı uygun 
buldular. 

Sonra, o kişizade ve 
ev halkı bütün delille-
ri(n Yusuf'un lehinde 
olduğunu) gördükten 
sonra bile o'nu bir sü-
re için hapsetmeyi 
uygun gördüler. 
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,, لِ  د خ  ع ه ِ    girdi=و      onunla,,beraber=م 

ْجنِ      iki,,genç,,daha=ف ت ي اِنِ     zindana=الس ِ

ا    dedi,,ki=ق الِ  د ه م      ben=إِن ِي    onlardan,,biri=أ ح 

انِي     sıktığımı=أ ْعِصرِ     düşümde,,görüyorum=أ ر 

ْمًراِ  ق الِ     şarap=خ  رِ     ve,,dedi=و      öteki,,de=اْْلخ 

انِي    ben,,de=إِن ِي     görüyorum,,ki=أ ر 

    üstünde=ف ْوقِ     taşıyorum=أ ْحِملِ 

أِْسي ْبًزا    başımın=ر      yiyor=ت أْك لِ     ekmek=خ 

    kuşlar=الَطْيرِ 
    bize,,haber,,ver=ن ب ِئْن ا    ondan=ِمْنه ِ 

İki genç, onunla 
birlikte hapse gir-
mişlerdi. Bunlar-
dan biri «Ben rü-
yamda şaraplık 
üzüm sıktığımı 
gördüm» dedi. 
Öbürü de dedi ki; 
«Rüyamda başı-
mın üzerinde bir 
somun ekmek ta-
şıdığımı gördüm, 
onu kuşlar yiyor-
lardı. Bu rüyaları-
mızın ne anlama 
geldiklerini bize 
anlat. Çünkü biz 

Onunla beraber 
iki kişi daha zin-
dana girdi. Bun-
lardan biri dedi 
ki: Ben rüyamda 
kendimi şarap 
sıkıyor gördüm. 
Öbürü de: Ben 
de başımın üze-
rinde kuşların 
yediği bir ekmek 
taşıdığımı gör-
düm, dedi. Bize 
onun yorumunu 
bildir, çünkü se-
nin gerçekten 
iyilik edenlerden 

Onunla beraber iki 
genç daha girmişti 
hapse. İşte bu iki 
gençten biri (bir gün): 
Rüyamda kendimi şa-
raplık üzüm sıkarken 
gördüm dedi. Öteki: 
Ben de kendimi ba-
şımın üzerinde ek-
mek taşıyor gördüm, 
öyle ki kuşlar ondan 
(koparıp koparıp) yi-
yorlardı. (Bu iki 
genç:) (Yusuf'tan) Bu 
(rüyaların) gerçek an-
lamını haber ver bize! 
diye rica ettiler, Çün-
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    zira,,biz=إِنَا    bunun,,yorumunu=بِت أِْويِلِهِ 

اكِ      seni,,görüyoruz=ن ر 

ْحِسنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =güzel,,davrananlardan 

senin iyiliksever bir 
adam olduğunu 
görüyoruz.» 

olduğunu görü-
yoruz. 

kü, görüyoruz ki, sen, 
(rüyaların nasıl yo-
rumlanacağını) iyi (bi-
len) kimselerdensin. 
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..     şöyle..dedi..(Yusuf)=ق الِ 

ا..لِ  ي أْتِيك م  =size..gelmeyecek     ِط ع ام=yemek    

ق انِهِِ     rızık..olarak..verilen=ت ْرز 

ا..إِلَِ ن بَأْت ك م  =size..haber..vermiş..olurum    

    önce=ق ْبلِ     bunun..yorumunu=بِت أِْويِلهِِ

اِ ..أ نِْ ي أْتِي ك م  =size..gelmeden    ا ِلك م 
    bu=ذ َٰ

نِي    şeylerdendir=ِمَما     bana..öğrettiği=ع لَم 

ب ِيِ      şüphesiz..ben=إِن ِي    Rabbimin=ر 

ْكتِ      bir..kavmin=ق ْومِ     dinini=ِملَة ِ    terk..ettim=ت ر 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmayan    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ه مِْ ةِِ..و  بِاْْلِخر  =ve..ahireti    

ونِ ..ه مِْ ك افِر  =inkâr..eden 

Yusuf dedi ki; 
«Payınıza ayrılan 
yemek, henüz 
önünüze gelme-
den önce onun ne 
olduğunu size bil-
direbilirim. Bu ön-
sezi bana Allah´ın 
öğrettiği bilgiler-
dendir. Ben Al-
lah´a inanmayan 
ve ahireti inkâr 
eden milletin di-
ninden çıktım.» 

Dedi ki: Size rı-
zık olmak üzere 
verilen yemekle-
rin gelmesinden 
önce onun yo-
rumunu bildiri-
rim. Bu; Rabbı-
mın bana öğret-
tiklerindendir. 
Doğrusu ben, Al-
lah´a inanmaz 
bir kavmin dinini 
terkettim. Hem 
onlar, ahirete 
küfrederdi. 

(Yusuf:) Daha yiye-
ceğiniz günlük azığı-
nız önünüze konma-
dan rüyalarınızın ger-
çek anlamını size ha-
ber vereceğim, (ki 
başınıza gelecek ola-
nı) vuku bulmadan 
önce (bilesiniz); çün-
kü bu bana Rabbimin 
öğrettiği şeylerdendir. 
(Önce) bilin ki, ben, 
Allah'a inanmayan, 
ve ahiret gerçeğini 
tanımaktan ısrarla 
kaçınan bir toplumun 
izlediği yolu terk et-
tim; 
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,, اتَب ْعتِ      atalarım=آب ائِي    dinine=ِملَة ِ    ve,,uydum=و 

اِهيمِ  إِِ    İbrahim=إِْبر  اقِ و  ْسح  =ve,,İshak    

ي ْعق وب ِ  ا    ve,,Yakub’un=و  ك انِ ,,م  =hakkımız,,yoktur    

ن ْشِركِ ,,أ نِْ    bizim=ل ن ا =ortak,,koşmağa    

ش ْيء ِ ,,ِمنِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ =herhangi,,bir,,şeyi    

ِلكِ  ف ْضلِِ,,ِمنِْ    bu=ذ َٰ =bir,,lütfudur    ِِاّلَل=Allah’ın    

ل يِْ ن اع  =bize    ع ل ى النَاِسِ,,و  =ve,,bütün,,insanlara    

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     ama=و 

ونِ ,,لِ  ي ْشك ر  =şükretmezler 

Onun yerine atala-
rım İbrahim´in, İs-
hak´ın ve Ya-
kub´un dinlerine 
bağlandım. Allah´a 
herhangi bir şeyi 
ortak koşmak bize 
yakışmaz. Bu 
inanç Allah´ın, ge-
rek bize ve gerek-
se tüm insanlara 
yönelik bir lütfudur. 
Fakat insanların 
çoğu Allah´a şük-
retmezler. 

Atalarım İbra-
him, İshak ve 
Ya´kub´un dini-
ne uydum. Her-
hangi bir şeyi Al-
lah´a şirk koş-
mamız bize ya-
raşmaz. Bu, Al-
lah´ın bize ve in-
sanlara olan lüt-
fundandır. Fakat 
insanların çoğu 
şükretmezler. 

ve atalarım İbrahim, 
İshak ve Yakub'un 
yolunu tuttum. (Çün-
kü) tanrısal nitelikleri 
Allah'tan başka her-
hangi bir varlığa ya-
kıştırmak bizlere ya-
kışmaz: Allah'ın bize 
ve bütün insanlığa 
bahşettiği lütfun bir 
(sonucudur) bu, ama 
insanların çoğu bu 
(lütfun) değerini bil-
mez. 
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.. اِحب يِِ..ي ا ص  =Ey..benim..arkadaşlarım    

ْجنِِ     tanrılar..mı=أ أ ْرب ابِ     zindan=الس ِ

ق ونِ  ت ف ر ِ ْيرِ     çeşitli=م      yoksa=أ مِِ    daha..hayırlıdır=خ 

اِحد ِ    ?Allah..mı=اّلَل ِ  kahhar..olan=اْلق َهارِ     tek=اْلو 

Ey hapishane ar-
kadaşlarım, çok 
sayıda ilaha inan-
mak mı, yoksa 
ezici iradeli tek Al-
lah´a inanmak mı 
daha iyidir? 

Ey zindan arka-
daşlarım; dar-
madağınık ve 
değişik Rabblar 
mı hayırlıdır, 
yoksa Vahid ve 
Kahhar olan Al-
lah mı? 

Ey mahpus arkadaş-
larım! Hangisi daha 
iyidir: birbirinden ayrı 
pek çok rab(bın varlı-
ğına inanmak) mı, 
yoksa bütün varlıkla-
ra egemen bir tek Al-
lah(a inanmak) mı? 
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,, ا ت ْعب د ونِ ,,م  =siz,,tapıyorsunuz    

د ونِهِِ,,ِمنِْ =o’nu,,bırakıp    َِإِل=ancak    

اءًِ وه ا    isimlere,,(boş)=أ ْسم      isimlendirdiği=س َمْيت م 

ك مِْ    sizin=أ ْنت مِْ آب اؤ      ve,,atalarınızın=و 

ا لِ ,,م  أ ْنز  =indirmemiştir    ِ اّلَل=Allah    

ا س ْلط ان ِ ,,ِمنِْ    onlar,,hakkında=بِه  =hiçbir,,delil    

ْكمِ     şüphesiz=إِنِِ     yalnız=إِلَِ    Hüküm=اْلح 

 ِِ رِ     Allah’ındır=ّلِلَ     O,,emretmiştir=أ م 

ت ْعب د وا,,أ لَِ =tapmamanızı    َِإِل=başkasına    

ِلكِ     kendisinden=إِيَاه ِ  ينِ     işte,,budur=ذ َٰ     din=الد ِ

ِكنَِ    doğru=اْلق ي ِمِ  ل َٰ     çoğu=أ ْكث رِ     ama=و 

ونِ ,,لِ     insanların=النَاِسِ ي ْعل م  =bilmezler 

Allah´ı bir yana bı-
rakarak taptığınız 
düzmece ilahlar, 
ya sizin ya da ata-
larınızın taktığı bir-
takım boş, içeriksiz 
adlardan başka bir 
şey değildirler. Al-
lah onlara hiçbir 
güç vermiş değil-
dir. Egemenlik sa-
dece Allah´ın teke-
lindedir. O yalnız 
kendisine kulluk 
sunmanızı emret-
miştir. Dosdoğru 
din, işte budur. 
Fakat insanların 
çoğu bu gerçeği 
bilmiyor. 

Sizin O´nu bıra-
kıp taptıklarınız; 
kendinizibn ve 
atalarınızın tak-
mış oldukları ad-
lardan başka bir 
şey değildir. Al-
lah, onlara hiç 
bir hüküm indir-
memiştir. Hü-
küm; ancak Al-
lah´ındır. Kendi-
sinden başkası-
na ibadet etme-
menizi emret-
miştir. İşte dos-
doğru din. Ama 
insanların çoğu 
bilmezler. 

Allah'ı bırakıp tapın-
dığınız her şey ger-
çekte sizin ve ataları-
nızın kendi muhayyi-
lenizden çıkardığınız 
(anlamsız) isimlerden 
öteye geçmemekte-
dir; çünkü bunlar 
hakkında hiçbir kanıt 
indirmemiştir Allah. 
(Neyin doğru, neyin 
eğri olduğu konusun-
da) hüküm yalnızca 
Allah'a aittir. Ve O da 
kendisinden başkası-
na kulluk etmemenizi 
buyuruyor. İşte dos-
doğru olan (tek) din 
budur; ama insanların 
çoğu bunu bilmez. 
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.. اِحب يِِ..ي ا ص  =Ey..arkadaşlarım    ِِْجن     zindan=الس ِ

ا..أ َما د ك م  أ ح  =ikinizden..biriniz    

بَه ِ    yine..sunacak=ف ي ْسِقي     efendisine=ر 

ْمًراِ  أ َما    şarap=خ  رِ ..و  اْْلخ  =diğeri..ise    

    yiyecek=ف ت أْك لِ     asılacak=ف ي ْصل بِ 

أِْسِهِ ..ِمنِْ    kuşlar=الَطْيرِ  ر  =onun..başından    

    iş=اْْل ْمرِ     kesinleşmiştir=ق ِضيِ 

ت ْست ْفتِي انِِ..فِيهِِ..الَِذي =sorduğunuz 

Ey hapishane ar-
kadaşlarım, rüya-
larınızın yorumuna 
gelince biriniz es-
kisi gibi efendisine 
içki sunacak, öbü-
rünüz ise idam edi-
lecek ve başını 
kuşlar kemirecek. 
Benden yorumla-
mamı istediğiniz 
rüyalara ilişkin hü-
küm bu şekilde 
kesinleşti. 

Ey zindan arka-
daşlarım; biriniz 
efendisine şarab 
içirecek, diğeri 
de asılacak, kuş-
lar onun başın-
dan yiyecektir. 
İşte sorduğunuz 
iş, böylece olup 
bitmiştir. 

(İmdi,) ey mahpus ar-
kadaşlarım, (rüyaları-
nızın yorumuna ge-
lince,) biriniz efendi-
sine (Kral'a) içki sof-
rasında sakilik yapa-
cak; ve biriniz, biriniz 
de asılacak; ve et yi-
yici kuşlar onun başı-
nı didikleyecek. (Ama 
geleceğiniz ne olursa 
olsun,) benden yo-
rumlamamı istediğiniz 
şey (Allah tarafından) 
karara bağlanmış bu-
lunuyor. 
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,, ق الِ  ظ نَِ,,ِللَِذي    dedi,,ki=و  =sandığı,,kişiye    

ن اج ِ,,أ نَه ِ =kurtulacağını    ِْاِمن م  ه  =o,,iki,,kişiden    

    yanında=ِعْند ِ    beni,,an=اْذك ْرنِي

ب ِكِ      fakat,,ona,,unutturdu=ف أ ْنس اه ِ    efendin(kralın)ın=ر 

    söylemeyi=ِذْكرِ     şeytan=الَشْيط انِ 

ب ِهِِ     kaldı,,(bundan,,ötürü,,Yusuf)=ف ل بِثِ     efendisine=ر 

ْجنِِ,,فِي الس ِ =zindanda     ِبِْضع=birkaç     ِِسنِين=yıl 

Yusuf, kurtulaca-
ğını tahmin ettiği 
arkadaşına «Efen-
dinin yanında ben-
den söz et» dedi. 
Fakat şeytan, 
efendisine Yu-
suf´tan sözetmeyi 
adama unutturdu; 
bu yüzden Yusuf, 
daha birkaç yıl ha-
piste kaldı. 

O ikisinden kur-
tulacağını san-
dığı kimseye 
dedi ki: Efendi-
nin yanında beni 
an. Fakat şeytan 
onu efendisine 
anmayı unuttur-
du. Bu yüzden 
daha nice yıl 
zindanda kaldı. 

Ve (bunun üzerine 
Yusuf,) iki mahpustan 
kurtulacağını düşün-
düğü kimseye: (Bu-
radan çıkacağın za-
man) efendine ben-
den söz et! dedi. Ne 
var ki Şeytan berikine 
efendisinin yanında 
(Yusuf'tan) söz etme-
yi unutturdu. Ve Yu-
suf bu yüzden hapis-
te birkaç yıl (daha) 
kaldı. 
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.. ق الِ  ِلكِ     dedi..ki=و      şüphesiz..ben=إِن ِي    Kral=اْلم 

ىَِٰ ْبعِ     düşümde..görüyorum=أ ر      yedi=س 

اتِ  انِ     inek=ب ق ر      semiz=ِسم 

ْبعِ     bunları..yiyor=ي أْك ل ه نَِ     yedi=س 

افِ  ْبعِ     zayıf..inek=ِعج  س      ve..yedi=و 

تِ  ْضرِ     başak=س ْنب َل      yeşil=خ 

رِ  أ خ      kuru..başak=ي ابِس ات ِ     diğerleri..de=و 

ا..ي ا ِل  ِ..أ يُّه  اْلم  =ey..efendiler    أ ْفت ونِي=bana..anlatın    

ْؤي ايِ ..فِي ر  =bu..rüyamın..tabirini    ِْإِن=eğer    

ْؤي ا    siz=ك ْنت مِْ     rüya=ِللرُّ

ونِ   tabir..ediyorsanız=ت ْعب ر 

Bir gün kral dedi 
ki; «Ben rüyamda 
yedi zayıf ineğin 
yedi semiz ineği 
yediğini, ayrıca 
yedi yeşil ve bir o 
kadar da kuru ba-
şak gördüm. Efen-
diler, eğer rüya yo-
rumlamayı biliyor-
sanız, bu rüyamın 
ne anlama geldiği-
ni bana söyleyi-
niz.» 

Hükümdar dedi 
ki: Ben gördüm 
ki; yedi semiz 
ineği yedi zayıf 
inek yemektedir. 
Yedi yeşil başak 
ve bir o kadar da 
kurumuş başak. 
Ey ileri gelenler; 
eğer rüya yo-
rumlayabiliyor-
sanız şu benim 
rüyamın anlamı-
nı söyleyin. 

VE (bir gün) Kral: 
Rüyamda dedi, yedi 
çelimsiz ineğin yediği 
yedi semiz inek, yedi 
yeşil başak ve bir o 
kadar da kurumuş 
başak gördüm. Ey 
soylular! Eğer rüya 
yorumlamasını bili-
yorsanız bu rüyamı 
bana yorumlayın ba-
kalım! 
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    karışık=أ ْضغ اثِ     dediler,,ki=ق ال وا,,

م ِ  ا    düşlerden,,ibarettir=أ ْحَل  م  ن ْحنِ ,,و  =biz,,değiliz    

مِِ    yorumunu=بِت أِْويلِِ     karışık,,düşlerin=اْْل ْحَل 

 bilen,,kişiler=بِع اِلِمينِ 

Kralın adamları 
dediler ki; «Bu 
gördükleriniz birta-
kım karmaşık, bir-
birinden kopuk ha-
yallerdir. Biz kar-
maşık hayallerin 
yorumunu bileme-
yiz.» 

Dediler ki: Kar-
makarışık rüya-
lar bunlar. Biz 
böyle rüyaların 
yorumunu bilen-
ler değiliz. 

Anlaşılması zor, kar-
maşık rüyalardan biri 
bu dediler, hem, rü-
yaların işaret ettiği 
gerçek anlama dair 
derin ve sağlam bir 
bilgiden de biz yok-
sunuz. 
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.. ق الِ  ا..الَِذي    dedi..ki=و  ن ج  =kurtulanı    

ا ادَك رِ     iki..kişiden=ِمْنه م      sonra=ب ْعد ِ    hatırladı=و 

    ben=أ ن ا    uzun..bir..süre=أ َمةِ 

Yusuf´un hapisha-
neden kurtulan ve 
kendisini ancak 
uzun bir süre son-
ra hatırlayan arka-

O ikiden kurtul-
muş olanı nice 
zaman sonra ha-
tırladı da dedi ki: 
Ben, size onun 

İşte ancak o zaman, 
aradan geçen bunca 
vakitten sonra, hapis-
ten kurtulan o iki kişi-
den biri (Yusuf'u) ha-



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

    onun..yorumunu=بِت أِْويِلهِِ    size..haber..veririm=أ ن ب ِئ ك مِْ

 hemen..beni..gönderin=ف أ ْرِسل ونِِ

daşı krala «Ben bu 
rüyanın ne anlama 
geldiğini sizin için 
öğrenirim, yalnız 
bana izin verin de 
bir yere kadar gi-
deyim» dedi. 

yorumunu bildi-
reyim. Hemen 
gönderin beni. 

tırladı ve: Bu (rüya-
nın) işaret ettiği ger-
çek anlamı ben öğre-
nip ulaştırabilirim size 
dedi, ama bunun için 
gitmeme izin verin. 
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,,     Yusuf=ي وس فِ 

ا يقِ ,,أ يُّه  د ِ الص ِ =ey,,çok,,doğru,,söyleyen    

س ْبعِِ,,فِي    ?bize,,söyler,,misin,,nedir=أ ْفتِن ا =yedi    

اتِ  انِ     ineği=ب ق ر      yiyor=ي أْك ل ه نَِ    semiz=ِسم 

ْبعِ  افِ     yedi=س  س ْبعِِ    zayıf,,(inek)=ِعج      ve,,yedi=و 

تِ  ْضرِ     başak=س ْنب َل  رِ     yeşil=خ  أ خ      diğeri,,de=و 

س اتِ ي ابِِ =kuru,,başak    ل ع ل ِي=umarım,,ki    

النَاِسِ,,إِل ى    dönerim=أ ْرِجعِ  =insanlara    

مِْ ونِ     onlar,,da=ل ع لَه   bilirler=ي ْعل م 

Hapishaneye va-
rınca dedi ki; «Ey 
özü sözü dosdoğru 
Yusuf, yedi zayıf 
ineğin yediği yedi 
semiz ineğe ve 
yedi yeşil başak ile 
bir o kadar sayıda-
ki kuru başağa iliş-
kin ne anlama gel-
diğini bize anlat ki, 
ben de adamların 
yanına döneyim de 
öğrensinler.» 

Yusuf, ey doğru 
sözlü; bildir ba-
kalım bize: Yedi 
semiz ineği, yedi 
zayıf ineğin ye-
mesini ve yedi 
yeşil başakla bir 
o kadar da kuru 
başağı. Geri dö-
nüp insanlara 
haber vereyim 
de onlar bilsin-
ler. 

(Ve böylece Yusuf'u 
hapishanede görme-
ye gitti ve o'na:) Ey 
Yusuf, ey özü sözü 
doğru adam! dedi, 
(Rüyada görülen) ye-
di çelimsiz ineğin ye-
diği yedi semiz inek 
ve yedi yeşil başakla 
(yedi) kurumuş başak 
ne anlama gelir, bunu 
bana yorumla ki (se-
nin açıklamanla sa-
raydaki) insanların 
yanına döneyim ve 
onlar da (böylece se-
nin nasıl biri olduğu-
nu) öğrensinler! 
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.. ع ونِ     dedi..ki..(Yusuf)=ق الِ      siz..(ürünü)..ekin=ت ْزر 

ْبعِ      adetiniz..üzere=د أ بًا    yıl=ِسنِينِ     yedi=س 

ا ْدت مِْ..ف م  ص  ح  =biçtiğinizi    ِ وه     bırakın=ف ذ ر 

س ْنب ِلهِِ..فِي =başağında    َِإِل=ancak..hariç    

ت أْك ل ونِ ..ِمَما    az..bir..mikdar=ق ِليًَلِ =yiyeceğiniz 

Yusuf dedi ki; 
«Yedi yıl boyunca 
topraklarınızı na-
dasa bırakmaksı-
zın ekip biçersiniz. 
Elde edeceğiniz 
ürünü, yiyecek ola-
rak ayıracağınız az 
bir bölümü dışında 
başak halinde sak-
layınız. 

Dedi ki: Yedi se-
ne alıştığınız bi-
çimde ekin. Ye-
diğiniz bir mikdar 
dışında biçtikle-
rinizi başağında 
bırakın. 

(Yusuf şöyle) cevap-
ladı: Yedi yıl boyunca 
her zamanki gibi ekip 
biçin ama hasad etti-
ğiniz ekini, yemek için 
ayıracağınız az bir 
miktar dışında, öyle-
ce başağında bırakın; 
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ب ْعدِِ,,ِمنِْ    gelir=ي أْتِي    sonra=ث مَِ,, =ardından    

ِلكِ  ْبعِ     onun=ذ َٰ     zorlu,,(yıl)=ِشد اد ِ    yedi=س 

    yiyip,,bitirir=ي أْك ْلنِ 

ا ل ه نَِ,,ق دَْمت مِْ,,م  =önceden,,biriktirdiklerinizi    

    az,,miktar=ق ِليًَلِ    dışında=إِلَِ

ت ْحِصن ونِ ,,ِمَما =sakladığınız 

Bunun arkasından 
yedi kurak ve sı-
kıntılı yıl gelir. Bu 
süre içinde, ayıra-
cağınız az miktar-
daki tohumluklar 
dışında, bu yıllar 
için stok ettiğiniz 
ürünü yersiniz. 

Sonra bunun ar-
dından yedi ku-
rak yıl gelir. Sak-
layacağınız az 
bir mikdar dışın-
da biriktirdikleri-
nizi yer, götürür. 

çünkü, (yedi yıl süre-
cek olan) bu (bolluk 
zamanı)ndan sonra 
yedi yıllık bir kıtlık 
dönemi gelecek ve 
sizin bu dönem için 
hazırladığınız her şe-
yi, sakladığınız az bir 
miktarın dışında, silip 
süpürecek. 
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ب ْعدِِ..ِمنِْ    gelir=ي أْتِي    sonra=ث مَِ.. =ardından    

ِلكِ  هِِفِي    bir..yıl=ع امِ     bunun=ذ َٰ =o..yılda    

    insanlara=النَاسِ     bol..yağmur..verilir=ي غ اثِ 

فِيهِِ     ve..o..yıl=و 

ونِ   ..sıkarlar..(insanlar..meyve)=ي ْعِصر 

Bunun arkasından 
da halkın bol yağ-
mura kavuşacağı, 
üzümlerini ve zey-
tinlerini sıkıp şıra 
ve yağ elde edebi-
lecekleri bereketli 
bir yıl gelir.» 

Sonra bunun ar-
dından öyle bir 
yıl gelir ki insan-
lar, onda yağmu-
ra kavuşturulur 
ve onda sıkıp 
sağarlar. 

Ve bundan sonra, 
halkın bütün bu kıtlık-
tan, darlıktan kurtula-
cağı bir yıl olacak, ve 
o yıl insanlar (eskiden 
olduğu gibi bol bol 
zeytin ve üzüm) sıka-
caklar. 
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,, ق الِ  ِلكِ     dedi,,ki=و      Kral=اْلم 

بِِهِ ,,ائْت ونِي =Onu,,bana,,getirin    ه ِ,,ف ل َما اء  ج  =gelince    

    dön=اْرِجعِْ    dedi=ق الِ     elçi=الَرس ولِ 

ب ِكِ ,,إِل ىَِٰ ر  =efendine    ِ ف اْسأ ْله=ve,,ona,,sor    

ا ب الِ ,,م  =maksadı,,neydi?    ِِة     kadınların=الن ِْسو 

ق َطْعنِ ,,الََلتِي =kesen    
َنِ      ellerini=أ ْيِدي ه 

ب ِي    şüphesiz=إِنَِ     Rabbim=ر 

ْيِدِهنَِ ِليمِ     onların,,tuzaklarını=بِك   biliyor=ع 

Kral «O adamı ba-
na getiriniz» dedi. 
Yusuf, yanına ge-
len kralın elçisine 
dedi ki; «Efendinin 
yanına dön ve elle-
rini yemek bıçakla-
rı ile kesen kadın-
lara ilişkin olayın 
içyüzünü kendisine 
sor. Gerçi Rabbim, 
o kadınların bana 
kurdukları tuzağı 
iyi bilir.» 

Hükümdar dedi 
ki: Onu bana ge-
tirin. Bunun üze-
rine ona elçi ge-
lince: Efendine 
dön ve ellerini 
kesen o kadınla-
rın zoru neydi 
kendisine sor. 
Şüphesiz ki be-
nim Rabbım, on-
ların düzenini bi-
lir, dedi. 

Ve (Yusuf'un yorumu 
kendisine ulaşır 
ulaşmaz) Kral: Onu 
bana getirin! dedi. 
Ama elçiler kendisine 
geldiğinde (Yusuf:) 
Efendinize gidin ve 
ondan (önce) ellerini 
kesen kadınlar hak-
kındaki gerçeği (orta-
ya çıkarmasını) iste-
yin; çünkü, Rabbim 
onların oyunları-
nı/tuzaklarını bütün 
gerçeğiyle bilmekte-
dir! 

12. 
51 

.. ا    dedi=ق الِ  ْطب ك نَِ..م  خ  =durumunuz..neydi?    

ْدت نَِ    zaman=إِذِْ او      murad..almak..istediğiniz=ر 

ن ْفِسِهِ ..ع نِْ    Yusuf’un=ي وس فِ  =nefsinden    

اشِ     dediler..ki=ق ْلنِ  ِِ    haşa=ح      Allah..için=ّلِلَ

ا ِلْمن ا..م  ع  =biz..bilmiyoruz    ِِل ْيه     onun=ع 

س وء ِ ..ِمنِْ =hiçbir..kötülüğünü    ِِق ال ت=dedi    

أ تِ      Aziz’in=اْلع ِزيزِِ    karısı..da=اْمر 

صِ     işte..şimdi=اْْلنِ  ْصح      yerini..buldu=ح 

قُِّ     ben=أ ن ا    hak=اْلح 

ْدت ه ِ او      murad..almak..istemiştim=ر 

ن ْفِسهِِ..ع نِْ =onun..nefsinden    ِ إِنَه     şüphesiz..o=و 

الَصاِدقِينِ ..ل ِمنِ  =doğrulardandır 

Kral, kadınlara 
«Yusuf´tan yatak 
yoldaşınız olması-
nı istediğinizde ne-
ler oldu?» dedi. 
Kadınlar «Haşa Al-
lah´a! O´nun hiçbir 
kötü davranışını 
görmedik» dediler. 
Bunun üzerine 
başbakanın eşi 
dedi ki; «Şimdi 
gerçek meydana 
çıktı, Yusuf´u ya-
tağıma ben çağır-
mıştım, onun söy-
lediği doğrudur.» 

Dedi ki: Yu-
suf´tan kam al-
mak istediğiniz 
zaman ne halde 
idiniz? Onlar de-
diler ki: Haşa, 
Allah için biz 
onun bir kötülü-
ğünü görmedik. 
Aziz´in karısı da 
şöyle dedi: Şim-
di hak ortaya 
çıktı. Onu ken-
dime ben ram 
etmek istedim. 
Ve o, gerçekten 
sadıklardandır. 

(Bunun üzerine Kral o 
kadınları çağırtıp 
kendilerine:) Yusuf'un 
gönlünü çelmek ister-
ken ne sağlayacağı-
nızı umuyordunuz? 
diye sordu. Kadınlar: 
Allah korusun, biz 
o'ndan en küçük bir 
kötülük görmedik! 
dediler. (Ve) Yusuf'un 
ilk efendisinin hanımı: 
Artık gerçek ortaya 
çıktı! diye atıldı, Onun 
gönlünü çelmek iste-
yen bendim; o ise 
hep özü sözü doğru 
olan kimselerdendi! 

12. 
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,, ِلكِ      bilmesi,,içindir=ِلي ْعل مِ     bu,,(sözlerim)=ذ َٰ

ْنه ِ,,ل مِْ    benim=أ ن ِي أ خ  =kendisine,,hainlik,,etmediğimi    

أ نَِ    arkadan=بِاْلغ ْيبِِ     ve,,muhakkak=و 

ي ْهِدي,,لِ     Allah’ın=اّلَل ِ =başarıya,,ulaştırmayacağını    

ْيد ِ ائِنِينِ     tuzağını=ك   hainlerin=اْلخ 

Böylece Yusuf bil-
sin ki, ona yoklu-
ğunda kalleşlik 
etmedim ve Allah, 
kalleşlerin kurduk-
ları tuzakları başa-
rıya erdirmez. 

Bu; gıyabında 
kendisine ger-
çekten hıyanet 
etmediğimi, ha-
inlerin hilesini Al-
lah´ın başarıya 
erdirmeyeceğini, 
onun da bilmesi 
içindi. 

(Yusuf olup biteni öğ-
rendiğinde: Amacım 
(eski efendimin,) ar-
kasından kendisine 
ihanet etmediğimi ve 
Allah'ın hainlerin ha-
zırladığı tuzakları as-
la başarıya ulaştır-
madığını bilmesini 
sağlamaktı dedi, 

12. 
53 

.. ا م  ئِ ..و  أ ب ر ِ =ben..temize..çıkarmam     ِن ْفِسي=nefsimi    

    nefis=النَْفسِ     çünkü=إِنَِ

ة ِ     kötülüğü=بِالسُّوءِِ    daima..emredicidir=ْل  َمار 

ا    hariç=إِلَِ ِحمِ ..م  ر  =esirgediği     ِب ِي     Rabbimin=ر 

ب ِي    şüphesiz=إِنَِ     Rabbim=ر 

ِحيمِ     bağışlayandır=غ ف ورِ   esirgeyendir=ر 

Bununla birlikte 
nefsimi aklamak, 
onu masum gös-
termek istemiyo-
rum. Çünkü Rab-
bimin rahmeti ile 
korudukları dışın-
daki tüm nefisler, 
insanı ısrarla kötü-
lüğe kışkırtırlar. 
Hiç şüphesiz Rab-
bim affedicidir, 
merhametlidir. 

Ve ben, nefsimi 
temize çıkar-
mam. Çünkü 
nefs var şidde-
tiyle kötülüğü 
emredendir. 
Meğer ki Rab-
bımın esirgediği 
bir nefs ola. 
Rabbım Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

yine de ben kendimi 
bütünüyle temize çı-
karmaya çalışmıyo-
rum; çünkü Rabbimin 
acıyıp esirgediği kim-
seler hariç, insanın 
kendi benliği (de onu) 
kötülüğe sürük-
le(yebili)r; gerçekten 
de benim Rabbim çok 
acıyıp esirgeyen ger-
çek bağışlayıcıdır! 

12. 
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,, ق الِ  ِلكِ     dedi=و      Kral=اْلم 

بِهِِ,,ائْت ونِي =Onu,,bana,,getirin    

    onu,,özel,,(dost),,yapayım=أ ْست ْخِلْصه ِ

ه ِ,,ف ل َما    kendime=ِلن ْفِسيِ  ك لَم  =onunla,,konuşunca    

    bugün=اْلي ْومِ     şüphesiz,,sen=إِنَكِ     dedi,,ki=ق الِ 

ِكينِ     yanımızda=ل د ْين ا     mevki,,sahibisin=م 

 güvenilir(bir,,kimse)sin=أ ِمينِ 

Kral «Getirin o 
adamı bana, onu 
yakın çevreme 
alayım» dedi. Yu-
suf ile konuşunca 
da ona «Bugün 
sen artık bizim 
yüksek mevkili ve 
güvenilir bir ada-
mımızsın» dedi. 

Hükümdar dedi 
ki: Onu bana ge-
tirin de yanıma 
alayım. Onunla 
konuşunca da 
dedi ki: Sen, bu-
gün bizim yanı-
mızda önemli bir 
mevki sahibisin, 
eminsin. 

Ve Kral: Onu bana 
getirin, dedi, ki, ken-
dime dost edineyim. 
Ve o'nunla konuşun-
ca, (Kral:) Bundan 
böyle yanımızda 
kendisine güven du-
yulan biri olarak dedi, 
yüksek bir yerin ola-
caktır! 

12. 
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..     üstüne=ع ل ىَِٰ    beni..tayin..et=اْجع ْلنِي    dedi=ق الِ 

ائِنِِ ز      ülkenin=اْْل ْرِض ِ    hazineleri=خ 

ِفيظِ     çünkü..ben=إِن ِي ِليمِ     iyi..korur=ح   iyi..bilirim=ع 

Yusuf, krala «Beni 
ülkenin hazineleri-
ni yönetmekle gö-
revlendir. Çünkü 
ben hazinelerinizi 
titizlikle korurum 
ve onların nasıl 
yönetileceğini iyi 
bilirim. 

Dedi ki: Beni 
memleketin ha-
zineleri üzerine 
tayin et. Çünkü 
ben, onları iyi 
korurum, bilirim. 

(Yusuf:) Beni ülkenin 
hazineleri üzerinde 
görevlendir(in) dedi, 
güvenilir, bilgili bir 
gözcü, bir koruyucu 
olacağımdan emin 
olabilirsin(iz). 

12. 
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,, ِلكِ  ك ذ َٰ َكنَا    böylece=و      biz,,iktidar,,verdik=م 
Böylece Yusuf´un 
o ülkedeki konu-

İşte böylece Yu-
suf´u yeryüzün-

İşte böyle emin bir 
yer sağladık Yusuf'a 
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اْْل ْرِضِ,,فِي    Yusuf’a=ِلي وس فِ  =o,,ülkede    

ا    konaklardı=ي ت ب َوأ ِ ْيثِ حِ     orada=ِمْنه  =yerde    

    biz,,ulaştırırız=ن ِصيبِ     dilediği=ي ش اء ِ 

تِن ا ْحم  نِْ    rahmetimizi=بِر      kimseye=م 

لِ     dilediğimiz=ن ش اء ِ  ن ِضيعِ ,,و  =zayi,,etmeyiz    

ْحِسنِينِ     ecrini=أ ْجرِ   güzel,,davrananların=اْلم 

munu sağlamlaş-
tırdık, artık o ülke-
nin dilediği yerinde 
oturabilirdi. Biz 
rahmetimizi diledi-
ğimiz kimselere 
sunarız ve iyi dav-
ranışlıları ödülsüz 
bırakmayız. 

de yerleştirdik. 
Nereyi isterse 
orada konaklar-
dı. Rahmetimizi, 
istediğimize veri-
riz. Ve ihsan 
edenlerin ecrini 
zayi etmeyiz. 

(o) ülkede; öyle ki, di-
lediği yerde konakla-
yabilir/dilediği şeyi 
yapabilirdi. Biz rah-
metimizi dilediğimize 
nasip ederiz, ama iyi-
lik yapanların hak et-
tiği karşılığı vermek-
ten de geri durmayız. 

12. 
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.. ْل  ْجرِ  ةِِ    elbette..ödülü=و      ahiret=اْْلِخر 

ْيرِ  ن وا..ِللَِذينِ     daha..hayırlıdır=خ  آم  =inananlar..için    

ك ان وا ي تَق ونِ ..و  =ve..korunanlar..için 

Ama iman edip kö-
tülükten sakınanlar 
için ahiret ödülü 
daha hayırlıdır. 

Ama ahiret mü-
kafaatı, iman 
edip de takvada 
daim olanlar için 
daha hayırlıdır. 

Ama imana erişenle-
rin ve Bize karşı so-
rumluluk bilinci taşı-
yanların gözünde ahi-
ret mükafatı (bu dün-
yada elde edilebile-
cek karşılıklardan) 
daha değerli/daha ya-
rarlıdır. 

12. 
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,, اءِ  ج  ة ِ    geldiler=و      kardeşleri=إِْخو 

ل وا    Yusuf’un=ي وس فِ      girdiler=ف د خ 

ل ْيهِِ مِْ    onun,,yanına=ع  ف ه      o,,onları,,tanıdı=ف ع ر 

ه مِْ     onu=ل ه ِ    fakat,,onlar=و 

ونِ  ْنِكر   tanımıyorlardı=م 

Bir gün Yusuf´un 
kardeşleri gelip 
yanına girdiler. 
Yusuf onları he-
men tanıdı, fakat 
onlar onu tanıma-
mışlardı. 

Yusuf´un kar-
deşleri gelip ya-
nına girdiler. On-
ları tanıdı, ama 
onlar kendisini 
tanımıyorlardı. 

(Yıllar sonra) Yu-
suf'un kardeşleri (Mı-
sır'a) geldiler ve 
o'nun huzuruna çıktı-
lar; o hemen tanıdı 
onları; ama berikiler 
o'nu tanımadılar. 

12. 
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.. ل َما ه مِْ..و  َهز  ج  =hazırlatınca    

اِزِهمِْ ه      dedi..ki=ق الِ     onların..yüklerini=بِج 

    sizin=ل ك مِْ    kardeşinizi=بِأ خ ِ    bana..getirin=ائْت ونِي

أ بِيك ْمِ ..ِمنِْ =babanızdan..olan    

ْونِ ..أ لِ  ت ر  =görüyorsunuz..ya    أ ن ِي=ben    

    ölçüyü=اْلك ْيلِ     tam..yapıyorum=أ وفِي

أ ن ا ْيرِ     ve..ben=و      en..iyisiyim=خ 

ْنِزِلينِ   konukseverlerin=اْلم 

Yusuf, kardeşleri-
nin zahire yüklerini 
hazırlatınca onlara 
dedi ki; «Babadan 
kardeşinizi bana 
getiriniz. Görüyor-
sunuz ya, zahire-
nizi tastamam öl-
çerek veriyorum ve 
konukseverlerin de 
en iyisiyim.» 

Onların yüklerini 
hazırlatınca dedi 
ki: Bana baba bir 
kardeşinizi geti-
rin. Görmüyor-
musunuz ki ben, 
ölçüyü tam ölçü-
yorum ve ben, 
konukseverlerin 
en iyisiyim. 

Ve onların yüklerini 
yüklettikten sonra, 
kendilerine: (Bir da-
haki gelişinizde) o 
bababir kardeşinizi 
de getirin bana. Gör-
müyor musunuz, tar-
tıyı tam tuttum ve (si-
ze karşı) son derece 
iyi bir konukseverlik 
gösterdim. 

12. 
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يت أْت ونِِ,,ل مِْ    eğer=ف إِنِْ,, =bana,,getirmezseniz    

ِ    onu=بِهِِ     ölçecek,,bir,,şey=ك ْيلِ     artık,,yoktur=ف َل 

    benim,,yanımda=ِعْنِدي    size=ل ك مِْ

لِ  ب ونِِ,,و  ت ْقر  =(Bir,,daha),,bana,,yaklaşmayın 

Ama eğer baba-
dan kardeşinizi 
bana getirmezse-
niz, artık size er-
zak yok, bir daha 
semtime yaklaş-
mayınız. 

Eğer onu bana 
getirmezseniz; 
benden bir ölçek 
dahi alamazsınız 
ve bir daha bana 
yaklaşmayın. 

Ama eğer kardeşinizi 
bana getirmezseniz o 
zaman benden ne bir 
ölçek olsun (zahire) 
bekleyin, ne de ya-
nıma yaklaşın! 

12. 
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اِود ِ    dediler..ki=ق ال وا..     istemeğe..çalışacağız=س ن ر 

    babasından=أ ب اه ِ    onu=ع ْنه ِ

إِنَا ل ف اِعل ونِ ..و  =mutlaka..yapacağız 

Yusuf´un kardeşle-
ri «Babasından 
onun için izin ko-
parmaya çalışaca-
ğız, herhalde bunu 
başarırız» dediler. 

Dediler ki: Onu 
babasından is-
temeye çalışırız 
ve herhalde bu-
nu yaparız. 

Onu getirmek için 
babasını razı etmeye 
çalışacağız, diye kar-
şılık verdiler, ve her-
halde, bunu ne yapıp 
yapıp başaracağız! 

12. 
62 

,, ق الِ      uşaklarına=ِلِفتْي انِهِِ    dedi,,ki=و 

اع ت ِ    koyun=اْجع ل وا ه مِْبِض  =onların,,sermayelerini    

اِلِهمِْ    içine=فِي مِْ    yüklerinin=ِرح      belki,,onlar=ل ع لَه 

ا     zaman=إِذ ا    bunun,,farkına,,varırlar=ي ْعِرف ون ه 

أ ْهِلِهمِْ,,إِل ىَِٰ    döndükleri=اْنق ل ب وا =ailelerine    

مِْ  geri,,dönerler=ي ْرِجع ونِ     belki,,de=ل ع لَه 

Yusuf yanında ça-
lışan işçilere dedi 
ki; «Bunların ver-
dikleri zahire bede-
lini yüklerine koyu-
nuz, evlerine va-
rınca herhalde onu 
farkederler de bir 
daha gelirler.» 

Yusuf uşaklarına 
dedi ki: Karşılık 
olarak getirdikle-
rini de yüklerinin 
içine koyun. Olur 
ki ailelerine dö-
nünce bunu an-
larlar da geri dö-
nerler. 

(Bu arada Yusuf) 
hizmetçilerine: Onla-
rın bedel olarak getir-
diklerini de denklerine 
yerleştirin ki, evlerine 
vardıklarında bunu 
fark eder de belki da-
ha istekli olarak dö-
nerler dedi. 

12. 
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.. ع وا..اف ل مَِ ج  ر  =döndüklerinde    

أ بِيِهمِْ..إِل ىَِٰ =babalarına    ق ال وا=dediler..ki    

أ ب ان ا..ي ا =Ey..babamız     ِنِع     bizden=ِمنَا    men..edildi=م 

    gönder..de=ف أ ْرِسلِْ    ölçü=اْلك ْيلِ 

ع ن ا ان ا    bizimle..beraber=م      kardeşimizi=أ خ 

إِنَا    ölç(üp..al)alım=ن ْكت لِْ     onu=ل ه ِ    biz=و 

افِظ ونِ   mutlaka..koruruz=ل ح 

Yusuf´un kardeşle-
ri babalarının ya-
nına dönünce de-
diler ki; «Ey ba-
bamız, erzak al-
mamız yasaklandı, 
kardeşimizi bizimle 
birlikte gönder ki, 
erzak alabilelim, 
biz onu kesinlikle 
koruruz.» 

Babalarına dön-
düklerinde dedi-
ler ki: Ey baba-
mız; artık bize 
zahire verilme-
yecek. Kardeşi-
mizi bizimle be-
raber gönder de 
zahiremizi ala-
lım. Biz herhalde 
onu koruruz. 

Ve böylece babaları-
nın yanına döndükle-
rinde, (Yusuf'un kar-
deşleri,) Ey babamız! 
dediler, (Bünyamin'i 
yanımızda götürme-
dikçe) artık bize bir 
ölçek bile zahire ve-
rilmeyecek; bunun 
için kardeşimizi bi-
zimle gönder ki (bize 
yetecek) tartıda (zahi-
re) alabilelim; bu ara-
da onu elbette koru-
yup gözeteceğiz! 

12. 
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,, ن ك مِْ,,ه لِْ    dedi,,ki=ق الِ  آم  =size,,güveneyim,,mi?    

ل ْيهِِ ا    ancak=إِلَِ    onun,,hakkında=ع      gibi=ك م 

أ ِخيهِِ,,ع ل ىَِٰ    size,,güvendiğim=أ ِمْنت ك مِْ =kardeşi,,için    

,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha,,önce    ِ ف اّلَل=Allah’tır     ِْير     en,,iyi=خ 

افًِظاِ  ه وِ     koruyan=ح      ve,,O=و 

مِ أ ِ ْرح  =en,,merhametlisidir    

 merhametlilerin=الَراِحِمينِ 

Babaları Yakub 
dedi ki; «Daha ön-
ce kardeşi konu-
sunda size duydu-
ğum güvenin aynı-
sını şimdi de onun 
hakkında mı size 
duyayım? En iyi 
koruyucu Allah´dır. 
O merhametlilerin 
merhametlisidir.» 

Dedi ki: Daha 
önce kardeşinizi 
size ne kadar 
inandıysam, bu-
nu da ancak o 
kadar inanırım. 
Ama Allah, ko-
ruyucuların en 
hayırlısıdır ve o, 
merhametlilerin 
en merhametli-
sidir. 

(Yakub:) Daha önce 
kardeşinizi nasıl size 
emanet ettiysem onu 
da aynı şekilde size 
emanet edeyim, öyle 
mi? Oysa, Allah ko-
ruyup gözetici olarak 
(sizden) elbette daha 
iyi/daha üstündür; 
çünkü O acıyıp esir-
geyenlerin en üstünü, 
en yücesidir! 

12. 
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.. ل َما وا..و  ف ت ح  =açtıklarında    

مِْ ت اع ه  د وا    zahire..yüklerini=م  ج      buldular=و 

اع ت هِ  مِْبِض  =sermayelerini    ِْدَت     geri..verilmiş=ر 

    dediler..ki=ق ال وا    kendilerine=إِل ْيِهْمِ 

أ ب ان ا..ي ا =Ey..babamız    ا ن ْبِغيِ ..م  =daha..ne..istiyoruz?    

ِذهِِ اع ت ن ا    işte=ه َٰ     sermayemiz=بِض 

دَتِْ     bize=إِل ْين اِ     geri..verilmiş=ر 

ن  ِميرِ و  =yine..yiyecek..getiririz    أ ْهل ن ا=ailemize    

ن ْحف ظِ  ان ا    koruruz=و      kardeşimizi=أ خ 

ن ْزد اد ِ     yükü..de=ك ْيلِ     fazla..alırız=و 

ِلكِ     bir..deve=ب ِعير ِ      bir..ölçüdür=ك ْيلِ     bu=ذ َٰ

 az=ي ِسيرِ 

Zahire yüklerini 
açıp da ödemiş ol-
dukları bedelin 
kendilerine geri ve-
rildiğini gördükle-
rinde dediler ki; 
«Ey babamız, 
senden yanlış bir-
şey istemiyoruz. 
İşte ödemiş oldu-
ğumuz bedel bize 
geri verilmiş. Aile-
mize erzak getiri-
riz, kardeşimizi ko-
ruruz, böylece bir 
deve yükü daha 
fazla zahiremiz 
olur. Bunu sağla-
mak kolay bir iştir 
artık.» 

Yüklerini açyık-
ları vakit; karşılık 
olarak götürdük-
lerinin kendileri-
ne iade edilmiş 
olduğunu gördü-
ler. Dediler ki: 
Ey babamız, da-
ha ne isteriz, işte 
mallarımız da 
bize geri veril-
miş, onunla ai-
lemize yine zahi-
re getiririz. Kar-
deşimizi koruruz 
ve bir deve yükü 
zahire artırırız. 
Esasen bu, az 
bir ölçektir. 

Ve neden sonra, 
denkleri çözdüklerin-
de, (takas için götür-
dükleri) malların ken-
dilerine iade edilmiş 
olduğunu gördüler; 
Ey babamız! dediler, 
Başka ne isteyebili-
riz? İşte kendi malla-
rımız, olduğu gibi bi-
ze bırakılmış! (Eğer 
Bünyamin'in bizimle 
gelmesine izin verir-
sen) bu mallarla ai-
lemize (yeniden) er-
zak getirebilir, karde-
şimizi de (iyi) koruyup 
gözetir ve (böylece) 
birer deve yükü zahi-
re fazladan elde et-
miş oluruz. Zaten bu 
(ilk seferde getirdiği-
miz) tartıca pek az 
sayılır. 

12. 
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,, أ ْرِسل ه ِ,,ل نِْ    dedi,,ki=ق الِ  =onu,,asla,,göndermem    

ع ك مِْ تَىَِٰ    sizinle=م  ت ْؤت ونِِ,,ح  =siz,,bana,,vermeden    

ْوثِقًا اّلَلِِ,,ِمنِ     sağlam,,bir,,söz=م  =Allah,,adına    

نَنِيل ت أْت ِ =bana,,getireceğinize    ِِبِه=onu    َِإِل=dışında    

اطِ ,,أ نِْ ْمِ ,,ي ح  بِك  =kuşatılıp,,engellenmeniz    

    verdiler=آت ْوه ِ    ne,,zaman,,ki=ف ل َما

مِْ ْوثِق ه      Allah=اّلَل ِ    dedi=ق الِ     sözlerini=م 

ا,,ع ل ىَِٰ ن ق ولِ ,,م  =söylediğimize    ِِك يلِ و  =vekildir 

Babaları «Hep bir-
likte ölüm çembe-
rine düşmeniz ih-
timali dışında, onu 
kesinlikle geri geti-
receğinize ilişkin 
bana Allah adına 
sağlam bir güven-
ce, bağlayıcı bir 
söz vermedikçe 
onu sizinle birlikte 
göndermem» dedi. 
Oğullarının istediği 
güvenceyi verme-
leri üzerine dedi ki; 
«Bu söyledikleri-
mize Allah vekil-
dir.» 

Dedi ki: Etrafınız 
kuşatılmadıkça 
muhakkak bana 
getireceğinize 
dair Allah´a karşı 
sağlam bir söz 
vermezseniz, 
onu sizinle asla 
göndermem. Ar-
tık onlar söz ve-
rince: Allah söy-
lediklerinize Ve-
kil´dir, dedi. 

(Yakub,) Hepiniz 
(ölümle) kuşatılıp kıs-
tırılmadıkça dedi, onu 
bana geri getireceği-
nize dair bana Allah 
huzurunda yeminle 
söz verinceye kadar 
onu sizinle gönder-
meyeceğim! Ve ye-
minle söz verdiklerin-
de de, (Bu) konuştuk-
larımıza Allah şahittir! 
dedi. 
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.. ق الِ  ب نِيَِ..ي ا    ve..dedi..ki=و  =oğullarım    

ل وا..لِ  ت ْدخ  =girmeyin    ِْب ابِ ..ِمن =kapıdan    

اِحدِ  ل وا    bir=و  اْدخ      girin=و 

ابِ ..ِمنِْ أ ْبو  =kapılardan    
ق ة ِ  ت ف ر ِ     ayrı..ayrı=م 

ا م  أ ْغنِي..و  =savamam    ِْع ْنك م=sizden    

اّلَلِِ..نِ مِِ =Allah’tan..gelecek    ِْش ْيء ِ ..ِمن =hiçbir..şeyi    

ْكمِ ..إِنِِ اْلح  =Hüküm    َِإِل=yalnız     ِِ     Allah’ındır=ّلِلَ

ل ْيهِِ     O’na=ع 
َكْلت ِ      ben..tevekkül..ettim=ت و 

ل ْيهِِ ع  َكلِِ    O’na=و      tevekkül..etsinler=ف ْلي ت و 

ل ِ ك ِ ت و  ونِ اْلم  =tevekkül..edenler 

Yavrularım, şehre 
aynı kapıdan gir-
meyiniz, değişik 
kapılardan giriniz. 
Gerçi ben Allah´ın 
size ilişkin hiçbir 
ön kararını başı-
nızdan savamam. 
Egemenlik sadece 
Allah´ın tekelinde-
dir. Ben yalnız 
O´na güveniyo-
rum. Tüm dayanak 
arayanlar da yalnız 
O´na güvenmeli-
dirler. 

Ve dedi ki: Oğul-
larım, hepiniz bir 
kapıdan girme-
yin, ayrı ayrı ka-
pılardan girin. 
Bununla bera-
ber, Allah katın-
da size bir fay-
dam olmaz. Hü-
küm ancak Al-
lah´ındır. Ben, 
O´na tevekkül 
ettim. Tevekkül 
edenler de yal-
nız O´na tevek-
kül etsinler. 

Ve Oğullarım! diye 
ekledi, (Şehre) hepi-
niz tek bir kapıdan 
girmeyin; her biriniz 
ayrı ayrı kapılardan 
girin. Bununla bera-
ber (eğer başınıza yi-
ne de bir hal gelirse, 
bilin ki) Allah'a karşı 
sizin için elimden bir 
şey gelmez: çünkü 
hüküm yalnızca Al-
lah'a aittir. Ben O'na 
güven duyuyorum. 
Ve (O'nun varlığına) 
inananlar da yalnız 
O'na güvensinler! 

12. 
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,, ل َما ل وا,,و  د خ  =girdiler    ِْْيثِ ,,ِمن ح  =yerden    

ه مِْ ر      babalarının=أ ب وه مِْ    emrettiği=أ م 

ا ي ْغنِي,,ك انِ ,,م  =(gerçi),,bu,,savamazdı    

مِْ اّلَلِِ,,ِمنِ     onlardan=ع ْنه  =Allah’tan,,gelecek    

ش ْيءِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,şeyi    َِإِل=ama,,sadece    

ةًِ اج  ن ْفِسِ,,فِي    bir,,dileği=ح  =içindeki    

اِ     Yakub=ي ْعق وبِ  اه      açığa,,çıkardı=ق ض 

إِنَه ِ مِ ِعلِْ    sahibi,,idi=ل ذ و    şüphesiz,,O=و  =bilgi    

ا     ona,,öğrettiğimizden=ع لَْمن اه ِ    ötürü=ِلم 

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Yusuf´un kardeşle-
ri babalarının di-
rektifi uyarınca 
şehre girdiler. 
Gerçi bu önlem, 
Allah´ın onlara iliş-
kin hiçbir ön kara-
rını başlarından 
savacak değildi. 
Sadece Yakub, 
içinden gelen bir 
görev duygusunun 
gereğini yerine ge-
tirmişti. Onun bu 
meseleye ilişkin, 
tarafımızdan ken-
disine öğretilmiş 
bilgisi vardı. Fakat 
insanların çoğu bu 
meseleye ilişkin 
gerçeği bilmezler. 

Babalarının 
kendilerine em-
rettiği yerden 
girdiler. Bu, Al-
lah katında onla-
ra bir fayda sağ-
lamazdı. Ancak 
Ya´kub içindeki 
dileği meydana 
çıkarmış oldu. 
O, şüphe yok ki 
kendisine öğret-
tiğimiz için ilim 
sahibi idi, ama 
insanların çoğu 
bilmezler. 

Ama onlar (Yusuf'un 
bulunduğu şehre) her 
ne kadar babalarının 
talimatına uygun ola-
rak girdilerse de, bu-
nun Allah'ın takdirine 
karşı onlara bir yararı 
olmadı; yalnızca, Ya-
kub'un, (oğullarını ko-
rumak yönünde) duy-
duğu arzunun bir ifa-
desiydi bu. Çünkü, o 
kendisine öğrettikle-
rimiz sayesinde, (her 
zaman Allah'ın hük-
münün geçerli oldu-
ğuna dair) yeterli bir 
bilgiye sahipti; ama 
insanların çoğu (bunu 
böyle) bilmezler. 
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.. ل َما ل وا..و  د خ  =girince    َِٰع ل ى=huzuruna    

ىَِٰ    Yusuf’un=ي وس فِ      yanına=إِل ْيهِِ    aldı=آو 

اه ِ      gerçekten..ben=إِن ِي    dedi=ق الِ     kardeşini=أ خ 

وكِ     ben=أ ن ا     senin..kardeşinim=أ خ 

ِ ت ْبت ئِسِْ..ف َل  =üzülme    

ا ل ونِ ..ك ان وا..بِم  ي ْعم  =onların..yaptıklarına 

Yakub´un oğulları, 
Yusuf´un yanına 
girdiklerinde o öz 
kardeşini bağrına 
basarak «Ben se-
nin öz kardeşinim, 
onların yaptıkları 
kötülüklerden ötü-
rü sakın tasalan-
ma» dedi. 

Yusuf´un yanına 
girince; o, kar-
deşini yanına al-
dı ve: Ben senin 
kardeşinim, on-
ların yapmış ol-
duklarına artık 
üzülme, dedi. 

Ve Yusuf'un yanına 
vardıklarında, (Yusuf) 
kardeşi (Bünyamin)i 
bağrına bastı ve ona 
(gizlice): Ben senin 
kardeşinim, artık on-
ların geçmişte yaptık-
larına üzülme! dedi. 

12. 
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,, ه مِْ,,ف ل َما َهز  ج  =hazırlatırken    

اِزِهمِْ ه  ع لِ     onların,,yüklerini=بِج      koydu=ج 

ق اي ة ِ ْحلِِ,,فِي    su,,tasını=الس ِ ر  =yükünün,,içine    

    seslendi=أ ذَنِ     sonra=ث مَِ    kardeşinin=أ ِخيهِِ

نِ  ذ ِ ؤ  ا    bir,,tellal=م  اْلِعيرِ ,,أ يَت ه  =Ey,,kervan    

 hırsızsınız=ل س اِرق ونِ     siz=إِنَك مِْ

Yusuf, kardeşleri-
nin zahire yüklerini 
hazırlatırken, ölçü 
kabı olarak kullanı-
lan su tasını öz 
kardeşinin yüküne 
koydurdu. Arka-
sından bir görevli: 
«Ey yolcular kafi-
lesi, sizler hırsızsı-
nız» diye seslendi. 

Onların yüklerini 
yüklettiğinde su 
kabını öz karde-
şinin yüküne 
koydurdu. Sonra 
bir münadi: Ey 
kafile; siz ger-
çekten hırsızlar-
sınız, diye ba-
ğırdı. 

Ve (sonra) onların 
yüklerini yükletirken 
(Kral'ın) su kabını 
(küçük) kardeşinin 
denkleri arasına koy-
durttu. Ve (böylece 
onlar, bundan haber-
siz, şehirden ayrılır-
ken) bir çığırtkan: Ey 
kervancılar! diye ba-
ğırdı, Meğer ne hır-
sızlarmışsınız siz! 

12. 
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أ ْقب ل وا    dediler..ki=ق ال وا..     dönerek=و 

ل ْيِهمِْ اذ ا    bunlara=ع  ت ْفِقد ونِ ..م  =ne..kaybettiniz?.. 

Yusuf´un kardeşle-
ri, görevlilere dö-
nerek «Ne kaybet-
tiniz?» dediler. 

Onlara döndüler 
ve: Ne kaybetti-
niz? dediler. 

Çığırtkana ve onunla 
beraber olanlara dö-
nerek: Nedir kaybet-
tiğiniz? diye sordular. 

12. 
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    kaybettik=ن ْفِقد ِ    dediler,,ki=ق ال وا,,

اعِ  و  ِلكِِ    su,,tasını=ص      Kralın=اْلم 

نِْ ِلم  اءِ ,,و  ج  =getirene    ِِبِه=onu    

    bir,,deve=ب ِعيرِ     yükü,,(mükâfat),,var=ِحْملِ 

أ ن ا ِعيمِ     buna=بِهِِ    ve,,ben=و   kefilim=ز 

Görevlilerden biri 
dedi ki; «Ölçü kabı 
olarak kullanılan 
kralın su tasını 
kaybettik. Onu geri 
getirene ödül ola-
rak bir deve yükü 
zahire verilecek 
buna ben kefilim.» 

Dediler ki: Hü-
kümdarın su ka-
bını kaybettik, 
onu getirene de 
bir deve yükü 
var. Ben de bu-
na kefilim. 

Kral'ın su kupasını 
kaybettik diye karşılık 
verdiler, Onu kim bu-
lursa, (ödül olarak) 
kendisine bir deve 
yükü (zahire) verile-
cek! Buna ben kefi-
lim! diye ekledi (çı-
ğırtkan). 

12. 
73 

    Allah’a..and..olsun=ت اّلَلِِ    dediler=ق ال وا..

ِلْمت مِْ..ل ق دِْ ع  =siz..de..bilmişsinizdir..ki    

ا ِجئْن ا..م  =biz..gelmedik    

    bozgunculuk..yapmak..için=ِلن ْفِسد ِ

اْْل ْرِضِ..فِي =bu..yere    ا م      ve..değiliz=و 

س اِرقِينِ ..ك نَا =biz..hırsız 

Yusuf´un kardeşle-
ri «Allah aşkına, 
siz de biliyorsunuz 
ki, biz bu ülkeye 
kargaşa çıkarmak 
için gelmedik, biz 
hırsız değiliz» de-
diler. 

Dediler ki: Al-
lah´a yemin ede-
riz, siz de öğ-
rendiniz ki biz, 
yeryüzünde fe-
sad çıkarmak 
için gelmedik. 
Ve biz hırsızlar 
da olmadık. 

(Kardeşleri) Allah şa-
hittir, siz de çok iyi bi-
liyorsunuz ki dediler, 
bu ülkeye kötü işler 
yapıp bozgunculuk 
çıkarmak için gelme-
dik biz; hırsızlık yap-
mış da değiliz! 

12. 
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ا    dediler=ق ال وا,, ه ِ    ?nedir=ف م  اؤ  ز      cezası=ج 

 yalancı=ك اِذبِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ

Görevliler; «Peki 
eğer yalan söylü-
yorsanız, size göre 
hırsızlığın cezası 
nedir?» dediler. 

Eğer yalancılar 
iseniz; bunun 
cezası nedir? 
dediler. 

(Mısırlılar:) Peki, eğer 
yalan söylüyorsanız, 
bu (yaptığınızın) ce-
zası nedir? dediler. 

12. 
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ه ِ    dediler=ق ال وا.. اؤ  ز  نِْ    cezası=ج      kimin=م 

ِجد ِ ْحِلهِِ..فِي    bulunursa=و  ر  =yükünde    

وِ  ه ِ     işte..o=ف ه  اؤ  ز      onun..karşılığıdır=ج 

ِلكِ      biz..cezalandırırız=ن ْجِزي    böylece=ك ذ َٰ

 haksızları=الَظاِلِمينِ 

Yusuf´un kardeşle-
ri «Hırsızlığın ce-
zası, tası yükünde 
bulduğunuz kim-
senin karşılık ola-
rak tutulmasıdır. 
Biz zalimleri böyle 
cezalandırırız» 
dediler. 

Dediler ki: Bu-
nun cezası, yü-
künde bulunan 
kimsenin kendi-
sidir. İşte o kim-
se bunun ceza-
sıdır. Biz zalim-
leri böyle ceza-
landırırız. 

Bunun cezası: diye 
cevap verdi (Ya-
kub'un oğulları), (ku-
pa) kimin denkleri 
arasından çıkarsa 
(yaptığının) ceza(sı) 
olarak tutsak edilir! 
(Bu suçu işleyen) za-
limleri biz işte böyle 
cezalandırırız. 

12. 
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    başladı,,(aramağa)=ف ب د أ ِ,,

    önce=ق ْبلِ     onların,,yüklerini=بِأ ْوِعي تِِهمِْ

    sonra=ث مَِ    kardeşinin=أ ِخيهِِ    yükünden=ِوع اءِِ

ا ه  ج  ِوع اءِِ,,ِمنِْ    çıkardı,,(tası)=اْست ْخر  =yükünden    

ِلكِ     kardeşinin=أ ِخيِهِ      işte,,böyle=ك ذ َٰ

    Yusuf’a=ِلي وس ف  ِ    bir,,çare,,öğrettik=ِكْدن ا

ا ذ ِ,,نِ ك ا,,م  ِلي أْخ  =yoksa,,alamazdı    ِ اه     kardeşini=أ خ 

ِدينِِ,,فِي =dini(kanunu)na,,göre    ِِِلك     kralın=اْلم 

    Allah’ın=اّلَل ِ     dilemesi=ي ش اءِ     eğer=أ نِْ    hariç=إِلَِ

اتِ     biz,,yükseltiriz=ن ْرف عِ  ج      derecelerle=د ر 

نِْ ن ش اء ِ ,,م  =dilediğimizi     ِف ْوق     her=ك ل ِِ    üstünde=و 

    bilgi=ِعْلمِ     sahibinin=ِذي

ِليمِ   daha,,bir,,bilen,,vardır=ع 

Yusuf, öz kardeşi-
nin valizinden ön-
ce üvey kardeşle-
rinin valizlerini 
aradı, sonra tası 
öz kardeşinin vali-
zinden çıkardı. Biz 
Yusuf´a böyle bir 
plana başvurmayı 
ilham ettik. Çünkü 
kralın yasalarına 
göre kardeşini alı-
koyamazdı. Meğer 
ki, Allah bu alı-
konmayı dilemiş 
olsun. Biz diledi-
ğimiz kimsenin de-
recelerini yükselti-
riz. Her bilenden 
daha üstün bir bil-
gin vardır. 

Bunun üzerine 
kardeşinin kab-
larından evvel 
onlarınkini ara-
maya başladı. 
Sonra onu kar-
deşinin kabın-
dan çıkardı. İşte 
Biz, Yusuf için 
böyle bir tedbir 
kullandık. Yoksa 
o hükümdarın 
dinine göre; kar-
deşini tutabile-
cek değildi. Me-
ğer ki Allah dile-
ye. Dilediğimizi 
derecelerle yük-
seltiriz. Ve her 
bilgi sahibinin 
üstünde bir bilen 
vardır. 

Bunun üzerine (ko-
vuşturma için Yu-
suf'un yanına getirildi-
ler,) Yusuf, arama 
işine küçük kardeşi 
(Bünyamin)in yükün-
den önce üvey kar-
deşlerinin yüklerinden 
başladı; ve sonunda 
kupayı (küçük) kar-
deşinin yükünde bu-
lup çıkardı. Yusuf(un 
dileğine erişmesi) için 
Biz olayları işte böyle 
düzenledik; Allah 
(böyle) dilemeseydi, 
Kral'ın yasalarına gö-
re, (Yusuf) kardeşini 
(başka türlü) alıko-
yamazdı. Biz diledi-
ğimiz kimseyi (bilgi-
ce) yüksek düzeylere 
çıkarırız, fakat her 
bilgi sahibinin üstün-
de her şeyi bilen (Al-
lah) vardır. 

12. 
77 

    çaldıysa=ي ْسِرقِْ    eğer=إِنِْ    dediler..ki=ق ال وا..

قِ     elbette=ف ق دِْ     kardeşi..de=أ خِ     çalmıştı=س ر 

..ِمنِْ    onun=ل ه ِ
ق ْبل ِ  =bundan..önce    

ا     Yusuf=ي وس فِ     bunu..sakladı=ف أ س َره 

ن ْفِسهِِ..يفِِ =içinde    ِْل م ي ْبِده ا..و  =açmadı    

ْمِ      fena=ش رِ     siz=أ ْنت مِْ    dedi=ق الِ     onlara=ل ه 

Yakub´un oğulları; 
«Bu kardeşimiz 
hırsızlık yaptı ise 
daha önce de 
onun öz kardeşi 
hırsızlık yapmıştı» 
dediler. Yusuf kar-
deşlerinin bu iftira-
sını duymazlıktan 
geldi, onu yüzleri-
ne vurmadı. İçin-
den «Asıl kötü du-

Dediler ki: O 
çalmışsa, daha 
evvel onun bir 
kardeşi de çal-
mıştı. Yusuf bu-
nu içinde gizledi, 
onlara açılmadı. 
Sizin durumunuz 
daha kötüdür. 
Allah sizin an-
latmakta oldu-
ğunuzu en iyi bi-

(Kral'ın kupası Bün-
yamin'in denginden 
çıkar çıkmaz öteki 
kardeşler:) Eğer o 
çaldıysa ne ala, çün-
kü bir zamanlar onun 
kardeşi de hırsızlık 
yapardı! Bu durum 
karşısında Yusuf, dü-
şüncelerini onlara 
belli etmeksizin, ken-
di kendine: Sizin du-
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ك انًاِ  اّلَل ِ    durumdasınız=م      Allah=و 

    çok..iyi..biliyor=أ ْعل مِ 

ا ت ِصف ونِ ..بِم  =sizin..anlattığınızın..içyüzünü 

rumda olan sizler-
siniz, Allah sizin 
uydurma sözlerini-
zin içyüzünü her-
kesten iyi bilir» 
dedi. 

lendir, dedi. rumunuz çok kötü; Al-
lah ne söylediğinizi 
olduğu gibi biliyor de-
di. 

12. 
78 

ا,,ي ا    dediler,,ki=ق ال وا,, إِنَإِنَِ,,أ يُّه  اْلع ِزيز  =Ey,,vezir    

ْيًخا    babası=أ بًا    onun,,var=ل ه ِ     bir,,ihtiyar=ش 

بِيًرا ذِْ    büyük=ك  د ن ا    al=ف خ      birimizi,,(bizden)=أ ح 

ك ان ه ِ      doğrusu,,biz=إِنَا    onun,,yerine=م 

اكِ      seni,,görüyoruz=ن ر 

ْحِسنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =iyilik,,edenlerden 

Yakub´un oğulları 
dediler ki; «Ey ve-
zir, bu kardeşimi-
zin ileri derecede 
yaşlanmış, ihtiyar 
bir babası var. 
Onun yerine içi-
mizden birini alı-
koy. Görüyoruz ki, 
sen iyiliksever bir 
adamsın.» 

Dediler ki: Ey 
Aziz, gerçekten 
bunun ihtiyar bir 
babası var, onun 
yerine bizden bi-
rini al. Doğrusu 
biz seni ihsan 
edenlerden gö-
rüyoruz. 

Ey soylu kişi! dediler, 
onun çok yaşlı bir 
babası var; bu yüz-
den onun yerine biz-
den birini yanında 
alıkoy. Doğrusu sen, 
görüyoruz ki, iyilik 
sever birisin! 

12. 
79 

.. ع اذ ِ    dedi=ق الِ      Allah’a=اّلَلِِ    sığınırız=م 

ذ ِ..أ نِْ ن أْخ  =almaktan    َِإِل=başkasını    ِْن     kimseden=م 

ْدن ا ج  ن ا    bulduğumuz=و  ت اع      eşyamızı=م 

    yoksa..biz=إِنَا    yanında=ِعْند ه ِ

ونِ ..إِذًا ل ظ اِلم  =zulmedenler..oluruz 

Yusuf «Çalınan 
eşyamızı valizinde 
bulduğumuz kim-
seden başkasını 
alıkoymaktan Al-
lah´a sığınırız. 
Yoksa zalimlik et-
miş oluruz» dedi. 

Dedi ki: Eşyamı-
zı yanında bul-
duğumuz kim-
seden başkasını 
yakalamaktan 
Allah´a sığınırız. 
Çünkü biz, o 
zaman zalimler-
den oluruz. 

Yitiğimizi yanında 
bulduğumuz kişiden 
başkasını alıkoymak-
tan Allah'a sığınırız; 
çünkü o zaman, şüp-
hesiz, zalimlerden 
olurduk! diye cevap 
verdi. 

12. 
80 

    umudu,,kesince=ف ل َمااْست ْيأ س وااْست ْيأ س وا,,

وا    ondan=ِمْنه ِ ل ص      çekildiler,,(bir,,kenara)=خ 

    dedi,,ki=ق الِ     aralarında,,konuşmak,,üzere=ن ِجيًّاِ 

ه مِْ     büyükleri=ك بِير 

واأ نَأ نَِ,,أ ل مِْ ت ْعل م  =bilmiyor,,musunuz?    

ذ ِ,,ق دِْ    babanızın=أ ب اك مِْ أ خ  =aldığını    ِْل ْيك م     sizden=ع 

ْوثِقًا اّلَلِِ,,ِمنِ     kesin,,söz=م  =Allah,,adına    

ِمنِْ ق ْبلِ ,,و  =ve,,daha,,önce,,de    

ا ف َرْطت مِْ,,م  =işlediğiniz,,kusuru    

ي وس ف  ِ,,فِي =Yusuf,,hakkında    

حِ ,,ف ل نِْ أ ْبر  =ayrılmayacağım     ِاْْل ْرض=bu,,yerden    

تَىَِٰ     bana=ِلي    izin,,verinceye=ي أْذ نِ     kadar=ح 

    hükmedinceye=ي ْحك مِ     yahut=أ وِْ    babam=أ بِي

ه وِ     benim,,için=ِليِ     Allah=اّلَل ِ     O=و 

ْيرِ  اِكِمينِ     en,,iyisidir=خ   hükmedenlerin=اْلح 

Yakub´un oğulları 
Yusuf´tan umut 
kesince, aralarında 
konuşmak üzere 
bir kenara çekildi-
ler. En büyükleri 
dedi ki; «Babanı-
zın Allah adına 
sizden bağlayıcı 
bir güvence aldığı-
nı ve daha önceki 
Yusuf´a ilişkin ih-
malinizi bilmiyor 
musunuz? Bu 
yüzden babam 
bana izin verme-
dikçe ya da hüküm 
verenlerin en ha-
yırlısı olan Allah, 
hakkımda bir hü-
küm vermedikçe 
buradan ileriye 
adım atmam!» 

Ondan ümitlerini 
kesince; fısılda-
şarak bir yana 
çekildiler. Bü-
yükleri dedi ki: 
Bilmiyor musu-
nuz ki, babanız 
sizden Allah 
adına bir söz 
almıştı, daha 
önce de Yusuf 
hakkında bir ku-
sur işlemiştiniz. 
Babam bana izin 
verinceye veya 
Allah hakkımda 
hükmedinceye 
kadar, ben bu-
radan asla ay-
rılmam. O, hük-
medenlerin en 
hayırlısıdır. 

Böylece, ondan ümit-
lerini kesince, (arala-
rında konuyu) gö-
rüşmek üzere bir ke-
nara çekildiler. En 
büyükleri: Babanızın 
sizden, Allah'ı şahit 
tutarak söz aldığını 
ve ayrıca bundan ön-
ce Yusuf konusunda 
nasıl güven kırıcı 
davrandığınızı hatır-
lamıyor musunuz? 
dedi, Bunun için ben 
artık, babam bana 
izin verinceye kadar 
bu ülkeden ayrılma-
yacağım; yahut Allah 
lehimde bir hüküm 
verinceye kadar. 
Çünkü O hükmeden-
lerin en iyisidir. 

12. 
81 

أ بِيك مِْ..إِل ىَِٰ    dönün=اْرِجع وا.. =babanıza    

أ ب ان ا..ي ا    deyin..ki=ف ق ول وا =Ey..babamız    

قِ     oğlun=اْبن كِ     şüphesiz=إِنَِ     hırsızlık..etti=س ر 

ا م      dışındakine=إِلَِ    biz..şahid=ش ِهْدن ا    değiliz=و 

ا ِلْمن ا..بِم  ع  =bildiğimiz    ا م  ك نَا..و  =ve..değiliz    

افِِظينِ     bilenler=ِلْلغ ْيبِِ  gizliyi=ح 

Varınız babanıza 
deyiniz ki; ´Ey ba-
bamız! Oğlun hır-
sızlık yaptı, biz sa-
dece bildiklerimizi 
söylüyoruz, yoksa 
bilinmez sırlara 
ilişkin bir haberimiz 
yoktur! 

Siz, babanıza 
dönün de deyin 
ki: Ey babamız; 
doğrusu oğlun 
hırsızlık etti. Ve 
biz bildiğimizden 
başka bir şey 
görmedik. Hem 
biz gaybın bekçi-
leri de değildik. 

(Size gelince) siz ba-
banıza dönüp gidin 
ve ona Ey babamız! 
deyin, Oğlun hırsızlık 
yaptı; fakat biz bildi-
ğimizden, gördüğü-
müzden başkasına 
şahit değiliz; ve (sana 
söz vermiş olsak da 
onu) bizim göreme-
yeceğimiz (gizli) (teh-
likelere) karşı da ko-
ruyamazdık. 

12. 
82 

اْسأ لِِ,,     kente=اْلق ْري ة ِ    sor,,(istersen)=و 

ك نَا,,الَتِي =bulunduğumuz    افِي ه  =İçinde    

اْلِعيرِ  أ ْقب ْلن ا,,الَتِي    ve,,kervana=و  =geldiğimiz    

اِ  إِنَا    beraber=فِيه      biz=و 

اِدق ونِ   doğru,,söylüyoruz=ل ص 

İçinde bulunduğu-
muz şehrin halkına 
ve birlikte yola çık-
tığımız kervana 
sor, söylediklerimiz 
kesinlikle doğru-
dur. 

Bulunduğumuz 
kasabanın hal-
kına, aralarında 
geldiğimiz ker-
vana da sor. Biz 
gerçekten sadık-
larız. 

(Olay sırasında) bu-
lunduğumuz şehir 
halkına, birlikte yolcu-
luk yaptığımız ker-
vancılara sor ister-
sen: (göreceksin ki) 
biz gerçekten doğru 
söylüyoruz! 

12. 
83 

.. لِ ق ا =dedi    ِْب ل=herhalde    ِْس َول ت=süsledi    

    bir..işi=أ ْمًراِ     nefisleriniz=أ ْنف س ك مِْ    size=ل ك مِْ

ْبرِ      artık..sabretmek..gerek=ف ص 
ِميل ِ      güzelce=ج 

    Allah=اّلَل ِ    belki..de=ع س ى

ي أْتِي نِي..أ نِْ =bana..getirir    ِْبِِهم=onların    

ِميعًاِ      O=ه وِ     çünkü=إِنَه ِ    hepsini=ج 

ِكيمِ     bilendir=اْلع ِليمِ   herşeyi..hikmetle..yapandır=اْلح 

Hz. Yakub dedi ki; 
´Herhalde nefsini-
zin kışkırtması ile 
bir komplo düzen-
lediniz. Bana ya-
man bir sabır dü-
şüyor. Belki de Al-
lah bana tüm oğul-
larımı birlikte ka-
vuşturacaktır. Hiç 
şüphesiz O, her 
şeyi bilir ve her 
yaptığı yerinde-
dir.» 

Ya´kub dedi ki: 
Hayır, nefisleri-
niz sizi aldatıp 
bir işe sürükle-
miş. Artık bana 
sabır gerekir. 
Umulur ki Allah, 
onların hepsini 
birden bana geti-
recektir. Muhak-
kak ki Alim, Ha-
kim O´dur O. 

(Ve babalarının yanı-
na dönüp, olup biteni 
o'na anlattıkları za-
man Yakub;) Yoo; yi-
ne kendi muhayyile-
nizdir olmayacak bir 
işi size olağan göste-
ren; (bana gelince) 
artık sabır en iyisidir; 
belki de Allah onların 
hepsini birden bana 
(geri) getirecektir; 
gerçek şu ki, Allah 
doğru hüküm ve hik-
metle edip eyleyen, 
mutlak ve sınırsız bil-
gi sahibidir! 

12. 
84 

,, لَىَِٰ ت و  مِْ    ve,,yüzünü,,öteye,,çevirdi=و      onlardan=ع ْنه 

ق الِ  أ س ف ىَِٰ,,ي ا    ve,,dedi=و  =Ey,,tasam    

    Yusuf=ي وس فِ     üzerindeki=ع ل ىَِٰ

اْبي َضتِْ     gözleri=ع ْين اه ِ    ve,,ağardı=و 

ْزنِِ,,ِمنِ  اْلح  =tasadan    

وِ  ك ِظيمِ ,,ف ه  =O,,yutkunuyordu 

Hz. Yakub, yüzünü 
başka tarafa çevi-
rerek; ´Vah Yu-
suf´um vah!´ diye 
inledi. Gözleri hü-
zünden ağarmıştı, 
buna rağmen acı-
sını içine gömüyor, 
belli etmiyordu. 

Ve onlardan yüz 
çevirdi de: Vah, 
yazık oldu Yu-
suf´a, dedi ve 
üzüntüsünden 
gözleri ağardı. 
Artık üzüntüsünü 
içinde saklıyor-
du. 

Ve başını onlardan 
öteye çevirip: Vah 
bana, Yusuf için vah 
bana! dedi; ve içini 
dolduran hüzünden 
gözleri bulutlandı. 

12. 
85 

    sen..hâlâ=ت ْفت أ ِ    Vallahi=ت اّلَلِِ    dediler..ki=ق ال وا..

    Yusuf’u=ي وس فِ     anıyorsun=ت ْذك رِ 

تَىَِٰ ًضا    olacaksın=ت ك ونِ     sonunda=ح  ر      hasta=ح 

    olacaksın=ت ك ونِ     yahut=أ وِْ

اِلِكينِ ..ِمنِ  اْله  =helak..olanlardan 

Oğulları; «Vallahi, 
Yusuf Yusuf diye 
diye ya yatağa dü-
şeceksin, ya da 
helâk olacaksın» 
dediler... 

Dediler ki: Valla-
hi sen, hala Yu-
suf´u anıp duru-
yorsun, sonunda 
ya kederinden 
bitkin düşecek-
sin veya helake 
uğrayanlardan 
olacaksın. 

Allah şahittir ki dedi-
ler, (bu) Yusuf'un 
anısı seni iyice çö-
kertmeden ya da öl-
dürmeden peşini bı-
rakmayacak! 

12. 
86 

,, ا    dedi=ق الِ      arz,,ederim=أ ْشك و    şüphesiz,,ben=إِنَم 

ْزنِي    üzüntümü=ب ث ِي ح      ve,,tasamı=و 

اّلَلِِ,,إِل ى =yalnız,,Allah’a     ِأ ْعل م     ve,,bilirim=و 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah,,tarafından    ا     şeyleri=م 

ونِ ,,لِ  ت ْعل م  =sizin,,bilmediğiniz 

Hz. Yakub, oğulla-
rına dedi ki; «Ben 
acımı ve ızdırabı-
mı yalnız Allah´a 
şikayet ediyorum 
ve ben Allah hak-
kında sizin bilme-
diklerinizi biliyo-
rum.» 

Dedi ki: Ben, 
üzüntümü ve 
kederimi yalnız 
Allah´a açarım. 
Ve ben, Allah 
katından sizin 
bilmediğinizi bili-
yorum. 

Ben dedi, tasamı ve 
üzüntümü yalnızca 
Allah'a havale ediyo-
rum; çünkü Allah ka-
tından sizin bilmedi-
ğinizi biliyorum ben. 

12. 
87 

.. ب نِيَِ..ي ا =ey..oğullarım    اْذه ب وا=gidin    

َسس وا ي وس فِ ..ِمنِْ    araştırın=ف ت ح  =Yusuf’u    

أ ِخيهِِ لِ     ve..kardeşini=و  ت ْيأ س وا..و  =umut..kesmeyin    

ْوحِِ..ِمنِْ ر  =rahmetinden     ِِاّلَل=Allah’ın    ِ إِنَه=zira    

ي ْيأ سِ ..لِ  =umut..kesmez    ِْْوحِِ..ِمن ر  =rahmetinden    

    kavimden=اْلق ْومِ     başkası=إِلَِ    Allah’ın=اّلَلِِ

ونِ   kâfir=اْلك افِر 

Ey oğullarım, gidi-
niz Hz. Yusuf´u ve 
kardeşini arayınız, 
Allah´ın lütfundan 
ümit kesmeyiniz. 
Çünkü Allah´ın lüt-
fundan, sadece 
kafirler ümitsiz 
olur. 

Ey oğullarım; 
haydi gidin, Yu-
suf´u ve karde-
şini araştırın. Al-
lah´ın rahmetin-
den ümidinizi 
kesmeyin. Zira 
kafirler güruhun-
dan başkası Al-
lah´ın rahmetin-
den ümidini 
kesmez. 

Ey oğullarım, (şimdi) 
gidin ve Yusuf ile 
kardeşi hakkında bir 
haber almaya çalışın; 
ve Allah'ın rahmetin-
den ümit kesmeyin; 
bilin ki, hakkı inkar 
eden insanlardan 
başkası Allah'ın hayat 
bahşedici rahmetin-
den ümit kesmez. 
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12. 
88 

ل وا    böylece=ف ل َما,,     girdiklerinde=د خ 

ل ْيهِِ     dediler,,ki=ق ال وا    onun,,huzuruna=ع 

ا,,ي ا اْلع ِزيزِ ,,أ يُّه  =Ey,,vezir    َسن ا     bize,,dokundu=م 

أ ْهل ن ا رُِّ    ve,,çocuklarımıza=و      darlık=الضُّ

ِجئْن ا اع ةِ     ve,,geldik=و      bir,,sermaye,,ile=بِبِض 

اةِ  ْزج      bize=ل ن ا    tam,,ver=ف أ ْوفِِ    değersiz=م 

دَقِْ    ölçüyü=اْلك ْيلِ  ت ص      ve,,tasadduk,,eyle=و 

ل ْين اِ      Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ    bize=ع 

    mükâfatlandırır=ي ْجِزي

قِينِ  د ِ ت ص   tasadduk,,edenleri=اْلم 

Yakub´un oğulları, 
Yusuf´un yanına 
girdiklerinde dedi-
ler ki; ´Ey vezir, biz 
ve ailemiz sıkıntıya 
düştük, yanımızda 
düşük değerli bir 
bedel getirdik, fa-
kat sen erzağımızı 
eksiltmeden ver, 
bize bağışta bulun. 
Çünkü Allah hayır-
severleri ödüllendi-
rir...» 

Onlar yanına 
vardıklarında 
dediler ki: Ey 
Aziz; bizi de ai-
lemizi de darlık 
bastı, pek de-
ğersiz bir malla 
geldik. Bize yine 
tam ölçek ver de 
tasadduk et. 
Muhakkak ki Al-
lah, tasadduk 
edenleri müka-
faatlandırır. 

(Yakub'un oğulları 
Mısır'a geri dönüp 
Yusuf'un) huzuruna 
çıktıklarında, Ey soy-
lu kişi! dediler, Biz ve 
ailemiz (yine) darlık 
ve sıkıntıya düştük ve 
pek değersiz bir şeyle 
çıkıp geldik; sen yine 
de bizim için tartıyı 
tam tut ve bize karşı 
cömert ol; çünkü Al-
lah cömertçe verenle-
ri ödüllendirir! 

12. 
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.. ِلْمت مِْ..ه لِْ    dedi..ki=ق الِ  ع  =bildiniz..mi?    

ا ف ع ْلت مِْ..م  =neler..yaptığınızı     ِبِي وس ف=Yusuf’a    

أ ِخيهِِ     sizler=أ ْنت مِْ    iken=إِذِْ    ve..kardeşine=و 

اِهل ونِ جِ  =cahil 

Hz. Yusuf kardeş-
lerine; «Cahillik 
döneminde Yu-
suf´a ve kardeşine 
neler yaptığınızı 
hatırlıyor musu-
nuz?» dedi. 

Siz, cahiller iken 
Yusuf´a ve kar-
deşine neler 
yaptığınızı biliyor 
musunuz? dedi. 

(Yusuf:) Hatırlıyor 
musunuz diye karşılık 
verdi, (doğrudan, eğ-
riden) henüz habersiz 
olduğunuz zaman 
Yusuf'a ve o'nun kar-
deşine neler yapmış-
tınız? 

12. 
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    A,,,yoksa,,sen=أ إِنَكِ     dediler=ق ال وا,,

ي وس ف ِ ,,ْل  ْنتِ  =Yusuf,,musun?     ِق ال=dedi    

ذ ا    Yusuf’um=ي وس فِ     ben=أ ن ا ه َٰ     bu,,da=و 

ِخيِ أ ِ =kardeşimdir    ِْق د=muhakkak    َِن     lütfetti=م 

ل ْين اِ     Allah=اّلَل ِ نِْ    doğrusu=إِنَه ِ    bize=ع      kim=م 

ي ْصبِرِْ    korkar=ي تَقِِ     ve,,sabrederse=و 

ي ِضيعِ ,,لِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ =zayi,,etmez    

ْحِسنِينِ اْلمِ     ecrini=أ ْجرِ  =iyilik,,edenlerin 

Kardeşleri «Yoksa 
sen Yusuf mu-
sun?» dediler. O 
da dedi ki; «Evet, 
ben Yusuf´um, bu 
da kardeşimdir. Al-
lah bize lütufta bu-
lundu. Kuşku yok 
ki, kim kötülükten 
sakınır ve sabre-
derse, Allah iyilik 
edenleri asla ödül-
süz bırakmaz.» 

Dediler ki: Yoksa 
sen gerçekten 
Yusuf musun? O 
da dedi ki: Ben, 
Yusuf´um, bu da 
kardeşim. Doğ-
rusu Allah, size 
lutfetti. Çünkü 
kim sakınır ve 
sabrederse; mu-
hakkak ki Allah, 
ihsan edenlerin 
ecrini zayi et-
mez. 

Ne? Yoksa sen Yusuf 
musun? diye haykır-
dılar. Ben Yusuf'um 
dedi, ve bu da benim 
kardeşim. Allah bize 
lütfetti. Gerçek şu ki, 
kişi Allah'a karşı du-
yarlı ve bilinçli olma-
ya çalışıyor ve güç-
lüklere göğüs geri-
yorsa, bilsin ki, Allah 
iyilikte bulunanların 
emeklerini boşa çı-
karmaz! 
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اّلَلِِت ِ    dediler=ق ال وا.. =vallahi    ِْل ق د=doğrusu    

كِ  ل ْين ا    Allah=اّلَل ِ    seni..üstün..kıldı=آث ر      bizden=ع 

إِنِْ ك نَا..و  =ve..doğrusu..biz     ِاِطئِين  suç..işlemiştik=ل خ 

Kardeşleri; «Valla-
hi, Allah seni bize 
üstün kıldı, biz hep 
suçlu idik.» dedi-
ler... 

Dediler ki: Al-
lah´a yemin ede-
riz, Allah gerçek-
ten seni bizden 
üstün kılmıştır. 
Doğrusu biz, 
suçlu idik. 

Allah şahittir ki dedi-
ler, gerçekten Allah 
seni kesin bir biçimde 
bizim üstümüze çı-
kardı ve biz gerçek-
ten günahkar kimse-
lerdik! 
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,, ت ثِْريبِ ,,لِ     dedi=ق الِ  =kınama,,yok     ِل ْيك م     size=ع 

    Allah=اّلَل ِ    bağışlar=ي ْغِفرِ     bugün=اْلي ْوم ِ 

ْمِ  ه وِ     sizi=ل ك  مِ     ve,,O=و      en,,merhametlisidir=أ ْرح 

 merhametlilerin=الَراِحِمينِ 

Yusuf dedi ki; 
«Bugün size kı-
nama yok, Allah 
günahlarınızı ba-
ğışlar, O merha-
metlilerin en mer-
hametlisidir.» 

Dedi ki: Bugün 
size başa kak-
mak ve kınamak 
yok. Allah sizi 
bağışlasın. O, 
merhametlilerin 
merhametlisidir. 

(Yusuf:) Bugün ayıbı-
nız yüzünüze vurul-
mayacak. Allah gü-
nahlarınızı bağışla-
yabilir: çünkü O acı-
yıp bağışlayanların 
en yücesidir! 
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    benim..gömleğimi=بِق ِميِصي    götürün=اْذه ب وا..

ذ ا ْجهِِ..ع ل ىَِٰ    koyun=ف أ ْلق وه ِ    şu=ه َٰ و  =yüzüne    

    görmeye=ب ِصيًرا    başlasın=ي أْتِِ    babamın=أ بِي

أْت ونِي     ailenizle..birlikte=بِأ ْهِلك مِْ    ve..bana..gelin=و 

ِعينِ   bütün=أ ْجم 

Şimdi şu benim 
gömleğimi götürüp 
yüzüne sürün de 
gözleri açılsın. 
Sonra bütün aile-
nizle birlikte bana 
geliniz. 

Şimdi siz, şu 
gömleğimi götü-
rün de babamın 
yüzüne sürün, 
görmeye başlar. 
Bütün ailenizi de 
bana getirin. 

(Şimdi artık) gidin ve 
bu benim gömleğimi 
de yanınıza alın; onu 
babamın yüzüne sü-
rün; (o zaman) yeni-
den ışığa kavuşacak-
tır. Ve sonra hepiniz 
ailenizle birlikte bana 
gelin. 
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,, ل َما ل تِِ,,و  ف ص  =ayrılınca     ِاْلِعير=kervan    

    ben=إِن ِي    babaları=أ ب وه مِْ    dedi,,ki=ق الِ 

    kokusunu=ِريحِ     alıyorum=ْل  ِجد ِ

    eğer=ل وِْ    Yusuf’un=ي وس ف  ِ

ت ف ن ِد ونِِ,,أ نِْ,,لِ  =bana,,bunak,,demezseniz 

Kervan yola çıkın-
ca, babaları ya-
nındakilere; «Eğer 
bana bunak de-
meyecekseniz, 
söyleyeyim ki, 
burnuma Yusuf´un 
kokusu geliyor» 
dedi... 

Kafile ayrılınca 
babaları dedi ki: 
Bana bunak 
demezseniz; 
inan olsun ki, 
Yusuf´un koku-
sunu duyuyo-
rum. 

(Yakub'un oğullarına 
ait olan) kervan yola 
koyulduğu sıralarda 
babaları (yanında bu-
lunan kimselere): Bu-
nak olduğuma yor-
mazsanız (derim ki) 
Yusuf'un kokusunu 
alıyorum! 
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    sen=إِنَكِ     vallahi=ت اّلَلِِ    dediler=ق ال وا..

ِلكِ     içindesin=ل ِفي َل      şaşkınlığının=ض 

 eski=اْلق ِديمِِ

Yanındakiler, Hz. 
Yakub´a; «Vallahi, 
sen halâ o eski 
şaşkınlığının pen-
çesindesin» dedi-
ler.. 

Dediler ki: Al-
lah´a yemin ede-
riz, sen hala eski 
şaşkınlığındasın. 

Allah şahittir ki, sen 
yine eski şaşkınlığın-
da devam ediyorsun! 
diye karşılık verdi ya-
nındakiler. 
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اءِ ,,أ نِْ    zaman=ف ل َما,, ج  =geldiği     ِاْلب ِشير=müjdeci    

ْجِههِِ,,ع ل ىَِٰ    koyunca=أ ْلق اه ِ و  =yüzüne    

    dedi,,ki=ق الِ     görür,,oldu=ب ِصيًراِ     derhal=ف اْرت دَِ

أ ق لِْ,,أ ل مِْ =demedim,,mi?    ِْل ك م=size    إِن ِي=ben    

اّلَلِِ,,ِمنِ     bilirim=أ ْعل مِ  =Allah’tan    ا     şeyleri=م 

ونِ ,,لِ  ت ْعل م  =sizin,,bilmediğiniz 

Hz. Yakub´un 
müjdeli haberi ta-
şıyan oğlu gelip de 
gömleği babasının 
yüzüne sürünce, 
gözleri açılıverdi 
ve oğullarına «ben 
size Allah hakkın-
da sizin bilmedikle-
rinizi biliyorum 
demedim mi?» 
dedi. 

Fakat müjdeci 
gelip de onu yü-
züne sürünce; 
derhal gördü ve 
dedi ki: Ben, si-
ze Allah katın-
dan sizin bilme-
yeceğinizi biliyo-
rum, dememiş 
miydim? 

Fakat ne zaman ki 
müjdeci çıkagelip 
(Yusuf'un gömleğini) 
o'nun yüzüne sürdü 
ve o'nun gözleri ışığı-
na kavuştu, Ben size, 
'ben Allah katından 
sizin bilmediğinizi bi-
liyorum' dememiş 
miydim? diye haykır-
dı. 
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أ ب ان ا..ي ا    dediler=ق ال وا.. =Ey..babamız    

ل ن ا..اْست ْغِفرِْ =bağışlanmasını..dile    

    gerçekten..biz=إِنَا    bizim..günahlarımızın=ذ ن وب ن ا

اِطئِينِ ..ك نَا خ  =günah..işledik 

Oğulları; «Ey ba-
bamız! Bizim adı-
mıza Allah´tan gü-
nahlarımızı affet-
mesini dile, biz ke-
sinlikle suçluyuz» 
dediler. 

Dediler ki: Ey 
babamız; bizim 
için mağfiret dile, 
biz gerçekten 
suçlular idik. 

(Oğulları:) Ey baba-
mız! dediler, Bizim 
için Allah'tan günah-
larımızı bağışlaması-
nı dile; çünkü biz ger-
çekten günahkar 
kimseler olmuştuk. 
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,, أ ْست ْغِفرِ ,,س ْوفِ     dedi=ق الِ  =mağfiret,,dileyeceğim    

ب ِيِ     sizin,,için=ل ك مِْ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    Rabbimden=ر 

    bağışlayandır=اْلغ ف ورِ     O=ه وِ 

 esirgeyendir=الَرِحيمِ 

Hz. Yakub, oğulla-
rına; «Sizin için 
daha sonra af dile-
yeceğim. Hiç kuş-
kusuz Allah affedi-
cidir, merhametli-
dir» dedi. 

Dedi ki: Sizin 
için ilerde Rab-
bımdan mağfiret 
dileyeceğim. 
Muhakkak ki 
O´dur O, Gafur, 
Rahim. 

Rabbimden sizi ba-
ğışlamasını dileyece-
ğim; çünkü çok acıyıp 
esirgeyen gerçek ba-
ğışlayıcı O'dur! dedi. 
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ل وا    nihayet=ف ل َما..     vardıklarında=د خ 

ي وس فِ ..ع ل ىَِٰ =Yusuf’un..yanına    

ىَِٰ ْيهِِ    kendine=إِل ْيهِِ    çekip..kucakladı=آو  -ana=أ ب و 

babasını     ِق ال ل وا    ve..dedi=و      girin=اْدخ 

ش اءِ ..إِنِْ    Mısır’a=ِمْصرِ  =dileğiyle    ِ اّلَل=Allah’ın    

 güven..içinde=آِمنِينِ 

Hz. Yakub ailesi, 
Hz. Yusuf´un ya-
nına vardığında O, 
ana babasını bağ-
rına bastı ve «Al-
lah´ın izni ile Mı-
sır´a güven içinde 
giriniz» dedi. 

Onlar Yusuf´un 
yanına girdikle-
rinde; o anasını, 
babasını bağrına 
bastı ve: Allah´ın 
isteği ile Mısır´a 
emin olarak gi-
rin, dedi. 

Ve sonra (hep birlikte 
Mısır'a varıp) Yu-
suf'un yanına çıktıkla-
rında (Yusuf): Allah'ın 
izniyle Mısır'a güven-
lik ve huzur içinde gi-
rip yerleşin! diyerek 
ana babasını bağrına 
bastı. 
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,, ف عِ  ر  ْيهِِ    çıkardı=و      ana-babasını=أ ب و 

    tahtın=اْلع ْرِشِ    üstüne=ع ل ى

وا رُّ خ      onun,,için=ل ه ِ    ve,,hepsi,,kapandılar=و 

ق الِ     secdeye=س َجدًاِ      ve,,dedi=و 

أ ب تِِ,,ي ا =ey,,babacığım    ذ ا     işte,,bu=ه َٰ

ْؤي ايِ رِ     yorumudur=ت أِْويلِ  =rüyanın    

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =önceki    ِْق د=muhakkak    ا ع ل ه      onu,,yaptı=ج 

ب ِي قًّاِ     Rabbim=ر  ق دِْ    gerçek=ح      ve,,gerçekten=و 

بِي,,أ ْحس نِ  =bana,,iyilik,,etti    ِْإِذ=zira    

Ana babasını ma-
kam koltuğuna 
oturttu, bu arada 
hep birlikte önünde 
secdeye kapandı-
lar. Bunun üzerine 
Hz. Yusuf, babası-
na dedi ki; «Baba-
cığım, bu olay, bir 
zamanlar gördü-
ğüm rüyanın so-
mut yorumudur, 
Rabbim o rüyayı 
gerçeğe dönüştür-
dü. Ayrıca beni 
hapisten çıkararak 
ve şeytanın kış-

Ana-babasını 
tahtın üzerine 
çıkarıp oturttu. 
Hepsi onun için 
secdeye kapan-
dılar. Dedi ki: 
Babacığım; işte 
bu; vaktiyle gör-
düğüm rüyanın 
gerçekleşmesi-
dir. Doğrusu 
Rabbım, onu 
gerçekleştirdi ve 
bana ihsan etti 
de; şeytan be-
nimle kardeşle-
rimin arasını 

Ve ana babasını en 
yüksek onur katına 
çıkardı; ve onlar(ın 
hepsi) O'nun önünde 
hürmet ve tazimle ye-
re kapandılar. Bunun 
üzerine (Yusuf:) Ey 
babacığım! dedi, 
Vaktiyle gördüğüm 
rüyanın gerçek anla-
mı buydu demek; ve 
Rabbim onu gerçek-
leştirdi. O beni hapis-
ten çıkarmakla ve 
Şeytan benimle kar-
deşlerimin arasını aç-
tıktan sonra sizi(n 
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نِي ج  ْجنِِ,,ِمنِ     beni,,çıkardı=أ ْخر  الس ِ =zindandan    

اءِ  ج  اْلب ْدوِِ,,ِمنِ     sizi,,de=بِك مِْ    ve,,getirdi=و  =çölden    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    ِْغِ ,,أ ن ن ز  =fitne,,soktuktan    

ب ْينِ     benimle=ب ْينِي    şeytan=الَشْيط انِ      arasına=و 

تِيِ      gerçekten=إِنَِ    kardeşlerim=إِْخو 

ب ِي     çok,,ince,,düzenler=ل ِطيفِ     Rabbim=ر 

ا ي ش اء ِ ,,ِلم  =dilediği,,şeyi    ِ إِنَه=şüphesiz,,O     ِه و=O    

    bilendir=اْلع ِليمِ 

ِكيمِ   her,,şeyi,,yerli,,yerince,,yapandır=اْلح 

kırtması sonucun-
da kardeşlerimle 
aramın açılmasın-
dan sonra sizleri 
çöl ortasından kal-
dırıp yanıma geti-
rerek bana lütufta 
bulundu. Hiç kuş-
kusuz Rabbim di-
lediklerine karşı lü-
tufkâr davranır. O 
her şeyi bilen ve 
her yaptığını ye-
rinde yapandır.» 

bozduktan son-
ra, beni zindan-
dan çıkardı ve 
sizi çölden getir-
di. Muhakkak ki 
Rabbım, diledi-
ğine lütufkardır. 
Muhakkak ki 
O´dur O, Hakim, 
Alim. 

hepinizi) çölden çı-
kar(arak bana ulaş-
tır)makla bana lütfetti. 
Gerçek şu ki, benim 
Rabbim, olmasını is-
tediği şeyi akıl, sır 
yetmez yollarla ger-
çekleştirir. Çünkü O 
doğru hüküm ve hik-
metle edip eyleyen 
mutlak ve sınırsız bil-
gi sahibidir. 
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ب ِِ..     bana..verdin=آت ْيت نِي    gerçekten=ق دِْ    Rabbim=ر 

ْلكِِ..ِمنِ  اْلم  =mülk    ع لَْمت نِي     ve..bana..öğrettin=و 

ت أِْويلِِ..ِمنِْ =yorumunu    اِديِثِ ا ْْل ح  =düşlerin    

اتِِ    yaratıcısı=ف اِطرِ  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     sensin=أ ْنتِ     ve..yerin=و 

ِلي ِي الدُّْني ا..فِي    benim..velim=و  =dünyada..da    

ِةِ  اْْلِخر  فَنِي    ahirette..de=و      beni..öldür=ت و 

ْسِلًما أ ْلِحْقنِي    Müslüman..olarak=م      ve..beni..kat=و 

 iyilere=بِالَصاِلِحينِ 

Rabbim, sen bana 
egemenlikten pay 
verdin, beni olayla-
rı (ya da rüyaları) 
yorumlamaya iliş-
kin bazı bilgiler ile 
donattın. Ey gökle-
rin ve yerin yara-
danı! Gerek dün-
yada, gerek ahiret-
te tek dayanağım 
sensin; canımı 
müslüman olarak 
al ve beni iyi kulla-
rın arasına kat.» 

Rabbım; bana 
Sen mülk verdin 
ve sözlerin 
te´vilini öğrettin. 
Ey göklerin ve 
yerin yaratanı; 
Sen, dünyada 
da, ahirette de 
benim velimsin. 
Müslüman ola-
rak canımı al. Ve 
beni salihlere 
kat. 

Ey Rabbim! Bana nü-
fuz ve iktidar bahşet-
tin; olayların altında 
yatan gerçekleri kav-
rayıp açıklama bilgisi 
verdin. (Ey) göklerin 
ve yerin yaratıcısı! 
Dünyada ve ahirette 
benim yanımda yakı-
nımda olan/beni ko-
ruyup destekleyen 
Sensin: canımı, bütün 
varlığıyla kendini Sa-
na adamış biri olarak 
al ve beni dürüst ve 
erdemli insanların 
arasına kat! 
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,, ِلكِ  أ ْنب اءِِ,,ِمنِْ    bu=ذ َٰ =haberlerindendir    

    sana=إِل ْيك ِ     vahyettiğimiz=ن وِحيهِِ    gayb=اْلغ ْيبِِ

ا م  ك ْنتِ ,,و  =sen,,değildin    ِْل د ْيِهم=onların,,yanında    

ع وا    zaman=إِذِْ     toplandıkları=أ ْجم 

ه مِْ ه مِْ    yapacakları,,işleri,,için=أ ْمر      ve,,onlar=و 

ونِ   tuzak,,kurarlarken=ي ْمك ر 

Ey Muhammed! 
Bu anlatılanlar, 
gayba ilişkin ha-
berlerdir, onları 
sana vahiy yolu ile 
bildiriyoruz. Yoksa 
Hz. Yakub´un 
oğulları, biraraya 
gelerek kardeşleri-
nin tuzak kurmayı 
kararlaştırdıkları 
sırada sen yanla-
rında değildin. 

Bunlar gayb ha-
berlerindendir ki, 
sana vahyediyo-
ruz. Onlar, elbir-
liği edip düzen 
kurdukları za-
man; sen, orada 
değildin. 

(Ey peygamber!) sa-
na böylece vahyettik-
lerimiz senin önceden 
bilmediğin haberler-
dendir; çünkü yapa-
cak oldukları işe ka-
rar verdikleri ve tu-
zaklarını kurdukları 
zaman sen Yusuf'un 
kardeşlerinin yanında 
değildin. 
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ا.. م      insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     ve..değildir=و 

ل وِْوِ  =ama     ِْصت ر      ne..kadar..istesen..de=ح 

ْؤِمنِينِ   inanacak=بِم 

Sen insanların 
iman etmesini ne 
kadar ısrarla ister-
sen iste, onların 
çoğu iman etme-
yecektir. 

Sen, ne kadar 
hırs göstersen 
de; yine insanla-
rın çoğu, inan-
mazlar. 

Yine de -bunu ne ka-
dar yürekten istersen 
iste- insanların çoğu 
(bu vahye) inanma-
yacaklar. 
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,, ا م  مِْ,,و  ت ْسأ ل ه  =sen,,istemiyorsun    

ل ْيهِِ أ ْجر ِ ,,ِمنِْ    buna,,karşılık=ع  =bir,,ücret    

ه وِ ,,إِنِْ =O    َِإِل=sadece     ِِذْكر=bir,,öğüttür    

 bütün,,alemler,,için=ِلْلع ال ِمينِ 

Oysa sen bu ça-
bana karşılık on-
lardan herhangi bir 
ücret istemiyorsun. 
Kur´an, tüm insan-
lara seslenen bir 
hatırlatmadır sa-
dece. 

Halbuki sen, bu-
na karşı onlar-
dan hiç bir ücret 
de istemiyorsun. 
O, alemler içn 
bir öğütten baş-
ka bir şey değil-
dir. 

Oysa sen onlardan 
herhangi bir karşılık 
da beklemiyorsun; 
bu, (Allah'ın) bütün 
insanlığa bir hatırlat-
masıdır sadece. 
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أ ي ِنِْ.. ك  آي ةِ ..ِمنِْ    nice..var..ki=و  =ayet(ler)    

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve..yerde=و 

ونِ  رُّ ا    uğrarlar..da=ي م  ل ْيه      yanlarına=ع 

ه مِْ ا    onlar=و      ondan=ع ْنه 

ْعِرض ونِ   yüzlerini..çevirirler=م 

Göklerde ve yerde 
nice ayetler, nice 
ibret içerikli belge-
ler vardır, yanla-
rından geçtikleri 
halde onları umur-
samazlar. 

Göklerde ve 
yerde nice ayet-
ler vardır ki; yüz-
lerini çevirerek 
onları görüp ge-
çerler. 

Kaldı ki, göklerde ve 
yerde nice ayetler, 
işaretler var ki, onlar 
(üzerinde düşünme-
den) sırtlarını çevire-
rek yanlarından geçip 
gidiyorlar! 
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,, ا م  ي ْؤِمنِ ,,و  =inanmazlar    ِْه م     onların,,çoğu=أ ْكث ر 

    Allah’a=بِاّلَلِِ

ه مِْ,,إِلَِ ْشِرك ونِ ,,و  م  =ortak,,koşmadan 

Onların çoğu, Al-
lah´a ortak koş-
maksızın O´na 
inanmazlar. 

Onların çoğu; Al-
lah´a iman et-
mezler, ille de 
şirk koşanlardır 
onlar. 

Ve onların çoğu baş-
ka varlıklara da tanrı-
sal nitelikler yakıştır-
maksızın Allah'a 
inanmazlar. 

12. 
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    ?onlar..emin..midirler=أ ف أ ِمن وا..

ت أْتِي ه مِْ..أ نِْ =kendilerine..gelmeyeceğinden    

ع ذ ابِِ..ِمنِْ    sargın..bir..belanın=غ اِشي ة ِ =azabından    

    veya=أ وِْ    Alah’ın=اّلَلِِ

مِ      kendilerine..gelmeyeceğinden=ت أْتِي ه 

ه مِْ    ansızın=ب ْغت ةًِ    O..saatin=الَساع ة ِ     onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =hiç..farkında..değillerken 

Acaba onlar, hep-
sini birlikte çarpa-
cak, yaygın bir ila-
hi azaba uğrama-
yacaklarından ya 
da hiç farkında ol-
madıkları bir sıra-
da ansızın kıyame-
tin başlarına kop-
mayacağından 
emin midirler? 

Allah tarafından 
onları kuşatacak 
bir azabın kendi-
lerine gelip çat-
masından veya 
farkında olma-
dan kıyamet sa-
atinin ansızın 
gelmesinden 
emin midirler? 

Peki, bunlar Allah'ın 
cezalandırıcı azabı 
olarak kuşatıcı bir ör-
tünün kendilerini 
sarmasından ve Son 
Saat'in onlar (yaklaş-
tığının) farkında de-
ğilken ansızın gelip 
çatmasından büsbü-
tün güvencede mi gö-
rüyorlar kendilerini? 

12. 
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ِذهِِ    de,,ki=ق لِْ,,     benim,,yolum=س بِيِلي    işte,,budur=ه َٰ

اّلَلِِ ,,إِل ى    davet,,ederim=أ ْدع و =Allah’a    

ة ِ,,ع ل ىَِٰ ب ِصير  =basiretle    أ ن ا=ben    

نِِ م  اتَب ع نِيِ ,,و  =ve,,bana,,uyanlar    

انِ  س ْبح      Allah’ın=اّلَلِِ    şanı,,yücedir=و 

ا م  أ ن ا,,و  =ben,,değilim    

ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =ortak,,koşanlardan 

Ey Muhammed, de 
ki; «İşte benim yo-
lum budur, ben 
inandırıcı kanıtlar 
göstererek insan-
ları Allah´a çağırı-
rım. Bana uyanlar 
da öyle yaparlar. 
Allah´ı her türlü 
noksanlıktan uzak 
tutarım. Ben Al-
lah´a ortak koşan-
lardan değilim.» 

De ki: Benim yo-
lum işte budur. 
Allah´a basiretle 
davet ediyorum, 
ben de bana 
uyanlar da, Al-
lah´ı tenzih ede-
riz. Ben, asla 
müşriklerden 
değilim. 

De ki: Budur benim 
yolum: akla uygun, 
bilinç ve duyarlıkla 
donanmış bir kavra-
yışa dayanarak (he-
pinizi) Allah'a çağırı-
yorum, ben ve bana 
uyanlar (aynı çağrıyı 
yapıyoruz). Ve (yine 
de ki:) Allah kudret ve 
azametiyle her türlü 
eksikliğin üstündedir, 
ötesindedir. Ve ben 
O'ndan başka varlık-
lara tanrılık yakıştıran 
kimselerden değilim! 
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.. ا م  ْلن ا..و  أ ْرس  =göndermedik    

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce..de    َِإِل=başka    

الًِرِِ ج  =erkeklerden    ن وِحي=vahyettiğimiz    

أ ْهلِِ..ِمنِْ    kendilerine=إِل ْيِهمِْ =halkından    

 ِ ىَٰ وا..أ ف ل مِْ    kentler=اْلق ر  ي ِسير  =hiç..gezmediler..mi?    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    وا     görsünler=ف ي ْنظ ر 

اقِب ة ِعِ     olduğunu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ  =sonunun    

ق ْبِلِهْمِ ..ِمنِْ..الَِذينِ  =kendilerinden..öncekilerin    

ل د ارِ  ةِِ    yurdu=و  ْيرِ     ahiret=اْْلِخر      daha..iyidir=خ 

اتَق ْواِ ..ِللَِذينِ  =korunanlar..için    

ِ ت ْعِقل ونِ ..أ ف َل  =aklınızı..kullanmıyor..musunuz? 

Senden önce gön-
derdiğimiz tüm 
peygamberler de, 
çeşitli şehirlerin 
halklarından seçe-
rek kendilerine va-
hiy indirdiğimiz er-
kekler idi. Onlar 
yeryüzünde geze-
rek; kendilerinden 
önceki inkârcı mil-
letlerin sonunun 
nasıl olduğunu 
görmüyorlar mı? 
Kötülükten kaçı-
nanlar için ahiret 
yurdu, dünyadan 
daha hayırlıdır. 
Bunu düşünemiyor 
musunuz? 

Senden önce 
gönderdiğimiz 
elçiler de ancak 
kasabalar hal-
kından, kendile-
rine vahyettiği-
miz birtakım er-
keklerdi. Yeryü-
zünde dolaşmı-
yorlar mı ki; gör-
sünler kendile-
rinden önce ge-
çenlerin akıbet-
lerinin nasıl ol-
duğunu. İttika 
edenler için ahi-
ret yurdu elbette 
daha hayırlıdır. 
Hala akıllanma-
yacak mısınız? 

Ve Biz senden önce 
de (elçilerimiz olarak) 
her topluma (kendi iç-
lerinden, onlara me-
sajlarımızı ulaştırmak 
üzere) kendilerine 
vahyettiğimiz (ölümlü) 
adamlardan başkası-
nı göndermedik. Yer-
yüzünde dolaşıp da 
kendilerinden önce 
gelip geçen (inkar-
cı)ların sonlarının na-
sıl olduğunu görmü-
yorlar mı? Ve (bilmi-
yorlar mı ki,) Allah'a 
karşı sorumululuk bi-
linci taşıyan kimseler 
için ahiret yurdu (bu 
dünyadan) daha ter-
cihe şayandır? Öy-
leyse artık akıllarını 
kullanmayacaklar mı? 
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,, تَىَِٰ إِذ ا,,ح  =ne,,zaman,,ki    

س لِ     umutlarını,,kestiler=اْست ْيأ سِ      elçiler=الرُّ

ظ نُّوا مِْ    ve,,sandılar=و      kendilerinin=أ نَه 

    yalanlandıklarını=ك ِذب وا    gerçekten=ق دِْ

ه مِْ اء  ن ا    onlara,,geldi=ج      yardımımız=ن ْصر 

يِ  نِْ    ve,,kurtarıldı=ف ن ج ِ ن ش اء ِ ,,م  =dilediğimiz,,kimseler    

لِ  دُِّ,,و  ي ر  =asla,,geri,,çevrilmez    ب أْس ن ا=azabımız    

Gönderdiğimiz 
peygamberler, 
ümmetlerinden iyi-
ce ümit kestikle-
rinde ve kesinlikle 
yalancı sayıldıkları 
sonucuna vardıkla-
rında, kendilerine 
yardımımız erişi-
verdi de diledikle-
rimiz ortak azaptan 
kurtarıldı, fakat hiç 
kimse ağır suçlu-

Nihayet o Pey-
gamber ümitsiz-
liğe düşüp kesin-
likle yalanladık-
larını sandıkları 
sırada, onlara 
yardımımız gel-
miştir. Böylece 
dilediğimiz kurta-
rılmıştır. Suçlular 
güruhundan ise 
baskınımız asla 
geri çevrilmeye-

(Önceki elçilerimizin 
hepsi uzun süre zu-
lüm ve baskıya uğ-
ramışlardır;) nihayet 
bu elçiler neredeyse 
bütün ümitlerini kay-
bettikleri ve büsbütün 
yalancılıkla damga-
landıklarını gördükleri 
bir sırada Bizim yar-
dımımız kendilerine 
ulaşmıştır; ve böylece 
dilediğimizi kurtarmı-
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اْلق ْومِِ,,ع نِِ =topluluğundan     ِْجِرِمين  suçlular=اْلم 
lardan şiddetli 
azabımızı sava-
maz. 

cektir. şızdır (hakkı inkar 
edenleri ise yok etmi-
şizdir): çünkü azabı-
mız günaha gömülüp 
gitmiş insanlardan 
asla geri çevrilemez. 
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    vardır=ك انِ     elbette=ل ق دِْ..

ِصِهمِْ..فِي ق ص  =onların..hikayelerinde    ِ ة     ibret=ِعْبر 

    akıl=اْْل ْلب اِبِ     sahipleri..için=ِْل وِلي

ا ك انِ ..م  =(bu)..değildir    ِديثًا     bir..söz=ح 

ىَِٰ ِكنِْ    uydurulacak=ي ْفت ر  ل َٰ     ancak=و 

    doğrulanması=ت ْصِديقِ 

ي د ْيهِِ..ب ْينِ ..الَِذي =kendinden..öncekinin    

ت ْفِصيلِ  ش ْيءِ ..ك ل ِِ    açıklaması=و  =her..şeyin    

ه دًى ةًِ    ve..bir..hidayet=و  ْحم  ر      ve..rahmettir=و 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     toplumlar..için=ِلق ْومِ 

Sağduyuluların, 
peygamberlere 
ilişkin hikâyelerden 
alacakları ibret 
dersleri vardır. Bu 
Kur´an bir düzme-
ce sözler dizisi de-
ğildir. Tersine O, 
kendisinden önce-
ki kutsal kitapları 
onaylayan, her şe-
yi ayrıntılı biçimde 
anlatan, mü´minler 
için doğru yol kıla-
vuzu ve rahmet 
olan gerçek bir ila-
hi kitaptır. 

Andolsun ki; on-
ların kıssaların-
da aklı olanlar 
için ibretler var-
dır. Bu, uyduru-
labilecek bir söz 
değildir. O; sa-
dece kendinden 
önceki kitabların 
tasdiki, her şeyin 
tafsilidir. İnanan-
lar topluluğu için 
de hidayet ve 
rahmettir. 

Gerçek şu ki, bu in-
sanların kıssalarında 
kendilerine kavrayış 
yeteneği verilmiş 
kimseler için mutlaka 
çıkarılacak bir ders 
vardır. (Vahye gelin-
ce,) o hiçbir şekilde 
(insan tarafından) 
uydurulmuş bir söz 
olamaz: tersine, o, 
kendisinden önceki 
vahiylerden doğru ve 
gerçek adına ne kal-
mışsa doğrulayan ve 
inanmak isteyen in-
sanlara her şeyi açık 
seçik bir biçimde dile 
getiren, hidayet ve 
rahmet (bahşeden 
ilahi bir metin)dir. 

13. 
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,,     şunlar=تِْلكِ     Elif,,lam,,mim,,ra=المرِ 

    Kitabın=اْلِكت اِبِ     ayetleridir=آي اتِ 

الَِذي أ ْنِزلِ ,,و  =indirilen     ِإِل ْيك=sana    

ب ِكِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    ُِّق     haktır=اْلح 

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =inanmazlar 

Elif Lâm Mîm Râ. 
Bunlar kitabın 
ayetleridir. Rab-
binden sana indiri-
len mesaj gerçek-
tir, fakat insanların 
çoğu buna inan-
mazlar. 

Elif, Lam, Mim, 
Ra. Bunlar Ki-
tab´ın ayetleridir. 
Sana Rabbinden 
indirilen Kitab 
haktır. Ama in-
sanların çoğu 
inanmazlar. 

Elif Lâm Mîm Râ. 
Bunlar, sana vahiyle 
bildirilen mesajlardır; 
ve sana Rabbin ka-
tından indirilenler 
hakkın ta kendisidir; 
ama yine de insanla-
rın çoğu (buna) 
inanmayacaklar. 

13. 
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ف عِ     odur..ki=الَِذي    Allah=اّلَل ِ..     yükseltti=ر 

اتِِ او      olmadan=بِغ ْيرِِ    gökleri=الَسم 

دِ  اِ     bir..direk=ع م  ْون ه      sonra=ث مَِ    görebileceğiniz=ت ر 

ىَِٰ     istiva..etti..(mülkünün..tahtına..oturdu)=اْست و 

    Arş=اْلع ْرِش ِ    üzerine=ع ل ى

س َخرِ      güneşi=الَشْمسِ     boyun..eğdirdi..(iradesine)=و 

ر ِ  اْلق م      her..biri=ك لِ     ve..ay’ı=و 

لِ     akıp..gitmektedir=ي ْجِري     bir..süre..için=ِْل ج 

ىِ  س مًّ     işi(ni)=اْْل ْمرِ     düzenler=ي د ب ِرِ     belirli=م 

لِ      böylece=ل ع لَك مِْ    ayetleri=اْْلي اتِِ    açıklar=ي ف ص ِ

ب ِك مِْ    karşılaşacağınıza=بِِلق اءِِ     Rabbinizle=ر 

 kesin..olarak..inanasınız=ت وقِن ونِ 

Allah gökleri, gör-
düğünüz gibi, di-
reksiz olarak yük-
seltti. Sonra Arş´a 
kuruldu, güneş ile 
ayı buyruğu altına 
aldı, her biri belli 
bir sürenin sonuna 
kadar yörüngesin-
de hareket eder, o 
bütün bu gelişme-
leri düzenler. Rab-
binizin karşısına 
çıkacağınıza ke-
sinlikle inanasınız 
diye O, size ayet-
lerini ayrıntılı bi-
çimde açıklar.. 

Allah O´dur ki; 
gökleri gördüğü-
nüz gibi yük-
seltmiş, sonra 
Arş´a hükmet-
miştir. Güneşi ve 
ayı buyruğu altı-
na almıştır. Bun-
ların her biri belli 
bir süreye kadar 
hareket edecek-
tir. İşleri yürütür. 
Rabbınızla kar-
şılaşacağınıza 
kesin olarak 
inanmanız için 
ayetleri uzun 
uzun açıklar. 

Gökleri, görülebilir 
herhangi bir destek, 
dayanak olmadan 
yükselten ve sonra 
da kudret ve hüküm-
ranlık tahtına kurulan 
Allah'tır; her biri -
(O'nun tarafından) 
belirlenmiş bir süre 
için- kendi seyrini 
sürdüren güneşi ve 
ayı (koyduğu yasala-
ra) tabi tutan O'dur; 
var olan her şeyi (yö-
neten), çekip çeviren 
de O. Bütün bu me-
sajları açık açık dile 
getiriyor ki, (Yargı 
Günü'nde) Rabbinizin 
huzuruna çıkacağını-
za yürekten kesin bir 
biçimde inanasınız. 

13. 
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,, ه وِ  الَِذي,,و  =O’dur,,ki    َِد     arzı=اْْل ْرضِ     uzattı=م 

ع لِ  ج  ا    var,,etti=و      orada=فِيه 

اِسيِ  و  اًراِ     sabit,,dağlar=ر  أ ْنه      ve,,ırmaklar=و 

ِمنِْ اتِِ,,ك ل ِِ,,و  ر  الثَم  =her,,meyvadan    

ع لِ  ا    yarattı=ج  ْينِِ    orada=فِيه  ْوج  -çift,,(erkek=ز 

dişi)     ِاثْن ْيِن=iki    ي ْغِشي=örter     ِاللَْيل=geceyi    

ار ِ      şüphesiz=إِنَِ    gündüzün,,üzerine=النَه 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda     ِي ات     ayetler,,vardır=ْل 

ق ْومِ لِِ =bir,,toplum,,için     ِون  düşünen=ي ت ف َكر 

O yerin alanını ge-
niş yaptı; orada 
köklü dağlar ve 
nehirler varetti; bü-
tün ürünleri, bütün 
bitkileri çift olarak 
yarattı; O geceyi 
gündüzün üzerine 
örter. Hiç kuşku-
suz bunlar da dü-
şünen kimseler 
için ibret dersleri 
vardır. 

O´dur yeri düz-
leyen ve orada 
dağlar, nehirler 
var eden, her 
türlü mahsulden 
çift çift yetiştiren 
ve gündüzü ge-
ceyle bürüyen. 
Muhakkak ki 
bunlarda; düşü-
nen bir kavim 
için ayetler var-
dır. 

Yeryüzünü yayıp ge-
nişleten ve onun üze-
rine yerinden oyna-
tılmaz dağlar yerleşti-
rip vadilerinden nehir-
ler akıtan ve orada 
her tür bitkiden iki 
cins yaratan ve gün-
düzü geceyle örtüp 
bürüyen O'dur. Doğ-
rusu, bütün bunlarda, 
düşünen insanlar için 
mutlaka (çıkarılacak) 
dersler vardır! 

13. 
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.. فِي اْْل ْرِضِ..و  =arzda     ِقِط ع=kıt’alar    

اتِ  اِور  ت ج  نَاتِ     birbirine..komşu=م  ج      ve..bağları=و 

أ ْعن ابِ ..ِمنِْ =üzüm     ِْرع ز      ekinler=و 

ن ِخيلِ  انِ     hurmalıklar=و      çatallı=ِصْنو 

ْيرِ  غ  انِ ..و  ِصْنو  =ve..çatalsız    

    bunların..hepsi..sulanır=ي ْسق ىَِٰ

اءِ  اِحدِ ..بِم  و  =bir..su..ile    

لِ  ن ف ض ِ     ama..üstün..yaparız=و 

ا ه  ِ..ع ل ىَِٰ..ب ْعض  ب ْعض  =birbirinden    

اْْل ك ِلِ ..فِي =ürünlerini    َِإِن=şüphesiz    

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda     ِي ات     ayetler..vardır=ْل 

 aklını..kullanan=ي ْعِقل ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ 

Yeryüzünde biribi-
rine bitişik, farklı 
yapıda toprak par-
çaları; üzüm bağ-
ları, ekinler ve ça-
tallı çatalsız hurma 
ağaçları vardır; 
hepsi aynı su ile 
sulanır, fakat ürün-
leri arasında fark 
gözetiriz. Hiç kuş-
kusuz bunlarda ak-
lı erenler için bir-
çok ibret dersleri 
vardır. 

Yeryüzünde bir-
birine komşu 
toprak parçaları, 
üzüm bağları, 
ekinler ve çatallı 
çatalsız hurma 
ağaçları vardır. 
Hepsi de aynı su 
ile sulanır. Ama 
lezzetçe onları 
birbirinden ayrı 
kılmışızdır. Şüp-
hesiz ki bunlar-
da; akleden bir 
kavim için ayet-
ler vardır. 

Ve yeryüzünde birbi-
rine komşu (ama yine 
de yapı olarak birbi-
rinden ayrı nice) kara 
parçaları, üzüm bağ-
ları, hububat ekili tar-
lalar, bir kökten sür-
gün verip küme ha-
linde ya da tek başı-
na boy veren hurma 
ağaçları vardır ki 
hepsi de aynı suyla 
sulanırlar: hal böyley-
ken yine de (insanla-
ra ve hayvanlara sağ-
ladıkları) ürünler ba-
kımından Biz onların 
bazılarını bazılarına 
üstün kılıyoruz. Doğ-
rusu, bütün bunlarda 
aklını kullanan insan-
lar için mutlaka (çıka-
rılacak) dersler var-
dır. 
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إِنِْ,, بِْت ْعجِ     eğer=و  =şaşacaksan    

بِ  مِْ    şaşmak,,lazım=ف ع ج      onların,,şu,,sözlerine=ق ْول ه 

ابًا,,ك نَا,,أ إِذ ا ت ر  =biz,,toprak,,olduğumuz,,zaman,,mı?    

ل ِفي,,أ إِنَا =gerçekten,,biz,,mi?     ِْلق     yaratılacağız=خ 

ِديد ِ  ئِكِ     yeniden=ج      işte,,onlar=أ ول َٰ

وا,,ِذينِ الَِ ك ف ر  =inkâr,,edenlerdir     ِب ِِهْم     Rablerini=بِر 

ئِكِ  أ ول َٰ لِ     ve,,Onlar=و      halkalar,,bulunanlardır=اْْل ْغَل 

أ ْعن اقِِهْمِ ,,فِي =boyunlarında     ِئِك أ ول َٰ     onlar=و 

ابِ      onlar=ه مِْ    ateş=النَاِرِ     halkıdır=أ ْصح 

ا اِلد ونِ     orada=فِيه   sürekli,,kalacaklardır=خ 

Eğer şaşacaksan, 
kâfirlerin ´Biz ölüp 
toprak olunca mı 
yeniden diriltilece-
ğiz?´ demelerine 
şaşmak gerekir. 
Onlar Rabb´lerini 
inkâr edenlerdir, 
onların boyunları-
na demir halkalar 
geçirilecektir; on-
lar, orada ebedi 
olarak kalmak üze-
re, cehennemliktir-
ler. 

Şaşacaksan, on-
ların: Biz, toprak 
olunca yeniden 
mi yaratılaca-
ğız? demelerine 
şaşmak gerekir. 
İşte onlar; Rabb-
larını inkar eden-
lerdir. İşte onlar; 
boyunlarına de-
mir halkalar vu-
rulanlardır. Ve 
işte onlar; ce-
hennemliklerdir, 
orada temelli ka-
lacaklardır. 

Fakat eğer (Allah'ın 
yarattığı bu harikala-
ra) şaşıyorsanız in-
karcıların şu sözleri-
ne de şaşın: Nasıl 
yani! Biz toza toprağa 
karıştıktan sonra (ye-
niden hayata dönmek 
üzre) bir kez daha mı 
yaratılacağız? İşte 
(bunu söyleyenler) 
Rablerini inkara kal-
kışan kimselerdir; işte 
böyleleri boyunların-
da (kendi davranışla-
rının bir sonucu ola-
rak) bukağılar taşıyan 
kimselerdir; ve işte 
böyleleri, yerleşip 
kalmak üzere ateşe 
girecek olan kimse-
lerdir. 
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.. ي ْست ْعِجل ون كِ      senden..acele..istiyorlar=و 

ن ةِِ    önce=ق ْبلِ     kötülüğü=بِالَسي ِئ ةِِ س      iyilikten=اْلح 

ق دِْ ل تِْ    oysa=و      gelip..geçti=خ 

ق ْبِلِهمِ ..ِمنِْ =onlardan..önce    
ت ِ  ث َل      benzerleri=اْلم 

إِنَِ بَكِ     şüphesiz=و      sahibidir=ل ذ و    Rabbin=ر 

ةِ  ْغِفر      karşı=ع ل ىَِٰ    insanlara=ِللنَاِسِ    mağfiret=م 

إِنَِ    zulümlerine=ظ ْلِمِهْمِ      ve..şüphesiz=و 

بَكِ      pek..çetindir=ل ش ِديد ِ    Rabbinin=ر 

 azabı..da=اْلِعق ابِِ

Müşrikler senden 
iyilikten önce kötü-
lük isterler, çarptı-
rılacakları cezanın 
bir an önce başla-
rına gelmesini di-
lerler. Oysa onlar-
dan önce nice ağır 
ceza örnekleri ya-
şanmıştır. Hiç kuş-
kusuz Rabb´in, in-
sanların zalimlikle-
rine rağmen onlara 
karşı bağışlayıcıdır 
ve yine hiç kuşku-
suz Rabbinin ce-
zası da pek ağır-
dır. 

İyilikten önce, 
kötülük isterler 
çabucak sen-
den. Oysa on-
lardan önce nice 
örnekler geçmiş-
tir. Doğrusu in-
sanların zul-
metmelerine 
rağmen, Rabbın 
mağfiret sahibi-
dir. Şüphesiz ki 
Rabbının ceza-
landırması; şid-
detlidir. 

(Ey Peygamber, hak-
kı inkara şartlanmış 
olmakla bunlar, de-
mek ki) iyilik (ummak) 
yerine, kötülüğün 
ivedi olarak kendileri-
ni gelip bulması yö-
nünde sana (küstah-
ça) meydan okuyor-
lar; hem de, (o alay 
edip durdukları tür-
den) nice ibret verici 
felaketin kendilerin-
den önce(ki toplumla-
rın) başına geldiğini 
(bildikleri) halde. Bu-
nunla birlikte, muhak-
kak ki senin Rabbin, 
işledikleri zulümlere 
rağmen insanlara 
karşı (esasta hep) 
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bağışlayıcıdır; ama, 
unutma ki, (aynı za-
manda) cezasında da 
gerçekten çok şiddet-
lidir. 
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,, ي ق ولِ  وا,,الَِذينِ     diyorlar,,ki=و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ل ْيهِِ    indirmeli=أ ْنِزلِ     ?değil,,miydi=ل ْولِ      Ona=ع 

ب ِِهِ ,,ِمنِْ    bir,,ayet=آي ة ِ ر  =Rabbinden    ا     şüphesiz=إِنَم 

ْنِذر ِ     sen=أ ْنتِ      bir,,uyarıcısın=م 

ِلك ل ِِ ق ْومِ ,,و  =ve,,her,,toplumun,,vardır    

 bir,,yol,,göstericisi=ه ادِ 

Kâfirler «Muham-
med´e, 
Rabb´inden bir 
mucize indirilseydi 
ya» derler. Oysa 
sen sadece bir 
uyarıcısın ve her 
toplumun bir doğru 
yol göstericisi var-
dır. 

Küfredenler, der-
ler ki: Ona Rab-
bından bir ayet 
indirilmeli değil 
miydi? Sen; an-
cak bir uyarıcı-
sın ve her kav-
min bir yol gös-
tericisi vardır. 

Bütün bunlara rağ-
men, hakkı inkara 
şartlanmış olanlar yi-
ne de (inanmaktan 
kaçınıyor ve) Niçin 
o'na Rabbinden mu-
cizevi bir alamet indi-
rilmiyor? diyorlar. 
(Fakat, (onlar ne der-
lerse desinler)) sen 
sadece bir uyarıcısın 
ve bütün toplumlar 
için (asıl) yol gösterici 
(Allah'tır). 
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ا    bilir=ي ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ.. ت ْحِملِ ..م  =neyi..yüklendiğini    

    dişinin=أ ْنث ىَِٰ    her=ك لُِّ

ا م  ت ِغيضِ ..و  =ve..neyi..eksilttiğini    

امِ  ا    rahimlerin=اْْل ْرح  م  ..و 
ت ْزد اد ِ  =ve..artırdığını    

كِ  ش ْيءِ ..لُِّو  =her..şey    ِ ِعْند ه=Onun..yanında    

 bir..ölçü..iledir=بِِمْقد ارِ 

Allah, her dişinin 
rahminde taşıdığı-
nı, bu rahimlerin 
erken doğurdukları 
ile fazla tuttuklarını 
bilir. Her şey 
O´nun katında be-
lirli bir ölçüye bağ-
lıdır. 

Allah; her dişinin 
neyi yüklendiğini 
ve rahimlerin 
neyi eksiltip ar-
tırdığını bilir. 
O´nun katında 
her şey bir ölçü-
ye göredir. 

Her bir dişinin neye 
gebe olduğunu ve ra-
himlerin neyi ne ka-
dar erken bırakaca-
ğını, neyi ne kadar 
(olağan süresinden) 
fazla bekleteceğini bi-
len Allah'tır. Çünkü 
(yarattığı) her şey 
O'nun katında bir öl-
çüye ve bir amaca 
bağlı kılınmıştır. 
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,,     gizliyi=اْلغ ْيبِِ    bilendir,,(O)=ع اِلمِ 

اد ةِِ الَشه  بِيرِ     ve,,aşikareyi=و      büyüktür=اْلك 

ت ع الِِ  yücedir=اْلم 

O, görülür görül-
mez, her şeyi bi-
len, yüceler yüce-
sidir. 

Görüleni de, gö-
rülmeyeni de bi-
lir. Yücelerin yü-
cesidir. 

O, yaratılmışların du-
yu ve tasavvurlarının 
ötesinde olanları da, 
onların görüp gözle-
yebildikleri şeyleri de 
tam olarak bilmekte-
dir. Büyük olan O'dur; 
var olan veya olması 
mümkün her şe-
yin/herkesin üstünde 
ve ötesinde olan O. 
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.. اءِ      aranızdan=ِمْنك مِْ    birdir=س و 

نِْ أ س رَِ..م  =gizleyen..de     ِاْلق ْول=sözü    

نِْ م  رِ ..و  ه  ج  =açık..söyleyen..de    ِِبِه=onu    

نِْ م  ْست ْخفِ ..ه وِ ..و  م  =gizlenen..de    

س اِربِ     geceleyin..=بِاللَْيلِِ     görünen..de=و 

ارِِ  gündüzün=بِالنَه 

İçinizden sözünü 
gizli tutanla açıkça 
söyleyen, geceye 
bürünüp saklanan 
ile gündüzleyin or-
talıkta gezen ara-
sında O´nun için 
hiçbir fark yoktur. 

Aranızdan birisi; 
ister sözü gizle-
sin, ister açığa 
vursun, ister ge-
ceye bürünerek 
gizlensin, ister 
gündüzün ortaya 
çıksın; hiç fark 
yoktur. 

O'nun için sizden bi-
rinin düşüncesini sak-
lamasıyla açığa vur-
ması ya da (kötülük-
lerini) gecenin örtüsü 
altında gizlemesiyle 
bu kişinin gün ışığın-
da (cüretle ortalıkta) 
dolaşması arasında 
bir fark yoktur. 
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ع ق ِب اتِ     O(insa)nın,,vardır=ل ه ِ,,     izleyenler=م 

ي د ْيهِِ,,ب ْينِِ,,ِمنِْ =önünden    

ِمنِْ ْلِفهِِ,,و  خ  =ve,,arkasından    

أ ْمرِِ,,ِمنِْ    onu,,korurlar=ي ْحف ظ ون ه ِ =emrinden    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Allah’ın=اّلَلِِ 

ي غ ي ِرِ ,,لِ  =onların,,durumlarını,,değiştirmez    

ا بِق ْومِ ,,م  =bir,,millet    َِٰتَى وا,,ح  ي غ ي ِر  =değiştirmedikçe    

ا بِأ ْنف ِسِهْمِ ,,م  =kendi,,durumlarını    

إِذ ا اد ِ,,و  أ ر  =istediğinde    ِ اّلَل=Allah    

    kötülük=س وًءا    bir,,kavme=بِق ْومِ 

ِ دَِ,,ف َل  ر  م  =artık,,geri,,çevirecek,,yoktur    
    onu=ل ه ِ 

ا م  مِْ    zaten,,yoktur=و      onların=ل ه 

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’ndan,,başka    

الِ ,,ِمنِْ و  =koruyucuları,,da 

İnsanı önünden ve 
arkasından izleyen 
(melekler) vardır, 
onu Allah´ın emri 
ile gözetlerler. 
Herhangi bir top-
lum tutumunu de-
ğiştirmedikçe Allah 
onun konumunu 
değiştirmez. Allah, 
bir toplumun her-
hangi bir kötülüğe 
uğramasını dile-
yince, onu hiç kim-
se önleyemez. İn-
sanların Allah´dan 
başka hiçbir koru-
yucusu, kayırıcısı 
yoktur. 

Ardından ve 
önünden takib 
edenler vardır. 
Allah´ın emriyle 
onu gözetirler. 
Şüphesiz ki bir 
kavim, kendini 
değiştirmedikçe; 
Allah da onları 
değiştirmez. Ve 
Allah, bir kavi-
min fenalığını di-
leyince; artık 
onun önüne ge-
çilemez. Al-
lah´tan başka 
onları koruyacak 
birisi de bulun-
maz. 

(Böyle biri sanıyor mu 
ki) kendisini önünden 
ve ardından izleyen 
(ve) onu Allah her ne 
ki takdir etmişse ona 
karşı koruyup göze-
ten refakatçileri var-
dır. Gerçek şu ki, in-
sanlar kendi iç dün-
yalarını değiştirme-
den Allah onların du-
rumunu değiştirmez; 
ve Allah insanlara 
(kendi kötülüklerinin 
bir sonucu olarak) bir 
felaket tattıracağı 
zaman hiçbir şey bu-
nun önünde dura-
maz: çünkü onların, 
kendilerini O'na karşı 
koruyabilecek kimse-
leri yoktur. 
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.. الَِذي..ه وِ  =O’dur..ki     ِي ِريك م=size..gösterir    

ب ْرقِ الِْ =şimşeği    ْوفًا     korku=خ 

عًا ط م  ي ْنِشئِ     ve..umud..içinde=و      ve..yapar=و 

ابِ   ağır=الث ِق الِ     bulutları=الَسح 

Şimşeği size hem 
korku ve hem de 
umut kaynağı ola-
rak gösteren, 
yağmur yüklü bu-
lutları oluşturan 
odur. 

O´dur, korku ve 
ümide düşürmek 
için size, şimşeği 
gösteren ve 
yağmur yüklü 
bulutları meyda-
na getiren. 

(Hem) Korkuyu, (hem 
de) umudu tattırmak 
için size şimşeği gös-
terip (yağmur) yüklü 
bulutları çağıran 
O'dur; 
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,, ب ِحِ  ي س      gök,,gürültüsü=الَرْعد ِ    O’nu,,tesbih,,ederler=و 

ْمِدهِِ ئِك ة ِ    övgüsüyle=بِح  َل  اْلم      ve,,melekler,,de=و 

ِخيف تِهِِ,,ِمنِْ =korkusundan     ِي ْرِسل     ve,,gönderir,,de=و 

اِعقِ      çarpar=ف ي ِصيبِ     yıldırımlar=الَصو 

ا نِْ    onlarla=بِه  ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    ِْه م     onlar=و 

اِدل ونِ      hakkında=فِي    tartışmaktadırlar=ي ج 

ه وِ     Allah=اّلَلِِ     pek,,çetindir=ش ِديد ِ    O’nun=و 

الِِ  tuzağı,,(cezası)=اْلِمح 

O´nu gök gürültü-
sü övgü ile ve me-
lekler korku içinde 
tesbih ederler, 
noksanlıklardan 
uzak tutarlar. O 
yıldırımlar salarak 
bunlarla diledikle-
rini çarpar. Allah´ın 
sillesi son derece 
sert olduğu halde, 
onlar O´nun hak-
kında tartışıyorlar. 

Gökgürültüsü; 
hamd ile, melek-
ler de korku ile 
O´nu tesbih 
eder. O, yıldırım-
ları gönderir de 
onlarla dilediğini 
çarpar. Halbuki 
onlar; Allah hak-
kında tartışıyor-
lardı. O, kudre-
tinde pek çetin 
olandır. 

gök gürlemesi O'nun 
sınırsız kudret ve yü-
celiğini övgüyle an-
makta; melekler de 
korku ve sakınma 
içinde bunu yapmak-
talar. Ve O yıldırımla-
rı gönderip onlarla di-
lediğini çarpmaktadır. 
(Hal böyleyken) onlar 
yine de Allah hakkın-
da tartışıp duruyorlar; 
hem de O('nun), kav-
ranamaz ince ve de-
rin planını gerçekleş-
tirmek için sınırsız bir 
kudrete sahip olduğu 
ortada olduğu halde! 
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ة ِ    ancak..O’nadır=ل ه ِ.. ِِ     dua=د ْعو  ق      gerçek=اْلح 

الَِذينِ  ي ْدع ونِ ..و  =dua..ettikleri..ise    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

ي ْست ِجيب ونِ ..لِ  =isteklerini..karşılayamazlar    

مِْ     ancak=إِلَِ    hiçbir=بِش ْيءِ     kendilerinin=ل ه 

    avuçlarını=ك فَْيهِِ    uzatan..kimse..gibidir=ك ب اِسطِِ

اءِِ..إِل ى اْلم  =suya     ِِلي ْبل غ=gelsin..diye    ِ ف اه=ağzına    

ا م      on(un..ağzın)a..gelmez=بِب اِلِغِهِ     o=ه وِ     oysa=و 

ا م      kâfirlerin=اْلك افِِرينِ     duası=د ع اءِ     işte=و 

لِ ..فِي    ancak=إِلَِ َل  ض  =boşa..gider 

Gerçek dua, yalnız 
Allah´a yöneltilen 
çağrıdır. Müşrikle-
rin Allah dışında 
çağrı yönelttikleri 
putlar, onların hiç-
bir dileklerine ce-
vap veremezler. 
Böyleleri ağzına su 
gelsin diye avuçla-
rını ona doğru 
açan kimseye 
benzerler ki, asla 
bu yolla ağzına su 
gelmez. İşte kâfir-
lerin çağrısı böyle-
sine boşunadır. 

Gerçek dua an-
cak O´nadır. 
O´ndan başka 
taptıkları kendi-
lerine hiçbir şey-
le cevap vere-
mezler. Durum-
ları; suyun ağzı-
na gelmesi için 
avuçlarını ona 
açmış kimsenin 
durumu gibidir. 
Oysa o, hiç bir 
zaman suya ka-
vuşamaz. İşte 
kafirlerin yalvarı-
şı da böyle bo-
şunadır. 

Nihai Gerçek'e var-
mak amacıyla yapılan 
bütün dualar, bütün 
çağrı ve arayışlar an-
cak O'na yöneltilmeli-
dir; çünkü insanların 
O'nu bırakıp da ya-
kardıkları (öteki var-
lıklar ve güçler) bu 
yakarışlarına hiçbir 
şekilde karşılık vere-
mezler. Öyle ki, (on-
lara, yakarıp duran 
kimsenin durumu) el-
lerini suya doğru uza-
tıp, suyun kendisine 
ulaşmasını bekleyen 
birinin durumuna 
benzer; oysa bu du-
rumda su asla ona 
ulaşmayacaktır. Bu-
nun içindir ki, hakkı 
inkar edenlerin ya-
karması kendilerini 
sapıklık içinde tüket-
mekten başka bir so-
nuç getirmez. 
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,,ِِ ّلِلَ د ِ    Allah’a=و      secde,,ederler=ي ْسج 

نِْ اتِِ,,فِي    olanların,,hepsi=م  او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِضِ     ister=ط ْوًعا    ve,,yerde=و 

ك ْرًها مِْ    istemez=و  ل ه  ِظَل      ve,,gölgeleri,,de=و 

الِِ    sabah=بِاْلغ د و ِِ اْْلص   akşam=و 

Göklerdeki ve yer-
deki tüm varlıklar 
ile bu varlıkların 
gölgeleri gönüllü 
ya da zorunlu ola-
rak sabah akşam 
Allah´a secde 
ederler. 

Göklerde ve 
yerdekiler de, 
gölgeleri de sa-
bah akşam, ister 
istemez Allah´a 
secde ederler. 

Göklerde ve yerde 
var olan her şey ve 
herkes isteyerek ya-
hut zorunlu olarak Al-
lah'ın önünde eğil-
mektedirler; onların 
gölgeleri de sabah 
akşam bunu yapmak-
tadır. 
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نِْ    de..ki=ق لِْ.. بُِّ    ?kimdir=م      Rabbi=ر 
De ki: “Göklerin ve 
yerin Rabbi kim-

De ki: Göklerin 
ve yerin Rabbı 

Göklerin ve yerin 
Rabbi kimdir? diye 
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اتِِ او  اْْل ْرِضِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

    O..halde,..de=ق لِْ    !Allah=اّلَل ِ     de..ki=ق لِِ

ْذت مِْ د ونِهِِ..ِمنِْ    ?mi..edindiniz=أ ف اتَخ  =O’ndan..başka    

ي ْمِلك ونِ ..لِ     veliler=أ ْوِلي اءِ  =gücü..olmayan    

    bir..fayda=ن ْفعًا    kendilerine=ِْل ْنف ِسِهمِْ

لِ  اِ ..و  رًّ ض  =ve..zarar..veremeyen    ِْق ل=de..ki    

ي ْست ِوي..ه لِْ =bir..olur..mu?    َِٰى     körle=اْْل ْعم 

اْلب ِصيرِ      yahut=أ مِْ    gören=و 

ت ْست ِوي..ه لِْ =bir..olur..mu?    

اتِ  النُّور ِ     karanlıklarla=الظُّل م      aydınlık=و 

ع ل وا    yoksa=أ مِْ ِِ    buldular..da=ج      Allah’a=ّلِلَ

ك اءِ  ل ق وا    ortaklar=ش ر      yaratan=خ 

ْلِقهِِ     O’nun..yarattığı..gibi=ك خ 

ْلقِ     ?benzer..mi..göründü=ف ت ش اب ه ِ     bu..yaratma=اْلخ 

ل ْيِهْمِ      Allah’tır=اّلَل ِ    de..ki=ق لِِ    onlara=ع 

اِلقِ  ش ْيءِ ..ك ل ِِ    yaratıcısı=خ  =her..şeyin    

ه وِ  اِحد ِ    ve..O=و   kahredendir=اْلق َهارِ     tektir=اْلو 

dir?” “Allah’tır” de. 
“Yoksa O’nu bıra-
kıp kendilerine bir 
fayda ve zararı 
olmayan dostlar mı 
edindiniz?” de. De 
ki: “Hiç körle gören 
bir olur mu? Yahut 
karanlık ile aydın-
lık bir midir?” Yok-
sa Allah gibi ya-
ratması olan ortak-
lar buldular da ya-
ratmaları birbirine 
benzettiler? De ki: 
“Her şeyi yaratan 
Allah’tır. O, bir tek-
tir, her şeye üstün 
gelir.” 

kimdir? Allah´tır 
de. Yoksa O´nu 
bırakıp kendile-
rine bir fayda ve 
zararı olmayan 
veliler mi edindi-
niz? de. De ki: 
Hiç körle gören 
bir olur mu? Ya-
hut karanlık ile 
aydınlık bir mi-
dir? Yoksa, Allah 
gibi yaratması 
olan ortaklar 
buldular da ya-
ratmaları birbiri-
ne mi benzetti-
ler? De ki: Her 
şeyi yaratan, Al-
lah´tır. Ve O; 
Vahid ve Kah-
har´dır. 

sor (onlara). Ve de ki 
Allah(tır)! (Ve yine) 
de ki: Peki, öyleyse 
(niçin) Allah'ı bırakıp, 
kendileri için bile ne 
bir yarar sağlayabile-
cek ne de bir zararı 
giderebilecek güçte 
olmayan şeyleri ken-
dinize koruyucular, 
kayırıcılar olarak gö-
rüyorsunuz? Sor (on-
lara): Hiç kör olan 
kimseyle gören kimse 
bir olur mu? Yahut 
kopkoyu karanlıkla 
aydınlık bir tutulabilir 
mi? Yoksa onlar Al-
lah'la beraber, O'nun 
yarattığına benzer 
(şeyler) yaratan baş-
ka tanrısal güçlerin 
var olduğuna (ger-
çekten) inanıyorlar da 
bu (sözde) yaratma 
eylemi onların gö-
zünde (O'nun yarat-
ma eylemine) benzer 
mi görünüyor? De ki: 
Her şeyin yaratıcısı 
Allah'tır; ve O'dur, var 
olan her şeyin üstün-
de mutlak hükümran-
lık sahibi biricik (Ya-
ratıcı)! 
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,, لِ  اءِِ,,ِمنِ     indirdi=أ ْنز  الَسم  =gökten    ًِاء     bir,,su=م 

    dereler=أ ْوِدي ة ِ    çağlayıp,,aktı=ف س ال تِْ

لِ     kendi,,ölçüsünce=بِق د ِره ا     taşıdı=ف اْحت م 

ب دًا    sel=الَسْيلِ  ابِيًاِ     köpüğü=ز      üste,,çıkan=ر 

ِمَما     vardır=و 

وقِد ونِ ي ِ =yak(ıp,,erit)tikleri,,madenlerden,,de    

ل ْيهِِ النَارِِ,,فِي    onların=ع  =ateşte    

    yahut=أ وِْ    süs=ِحْلي ةِ     yapmak,,için=اْبتِغ اءِ 

ت اع ِ ب د ِ    eşya=م      bir,,köpük=ز 
    bunun,,gibi=ِمثْل ه ِ 

ِلكِ      benzetme,,ile,,anlatır=ي ْضِربِ     böyle=ك ذ َٰ

قَِ    Allah=اّلَل ِ اْلب اِطل ِ     hak=اْلح      ve,,batılı=و 

الَزب د ِ,,ف أ َما =köpük     ِف ي ْذه ب=gider    

ف اًءِ  أ َما    yok,,olup=ج  ا,,و  ي ْنف عِ ,,م  =yararlı,,olan,,ise    

    kalır=ف ي ْمك ثِ     insanlara=النَاسِ 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =yeryüzünde     ِِلك     işte,,böyle=ك ذ َٰ

    Allah=اّلَل ِ    örnek,,verir=ي ْضِربِ 

 meseller=اْْل ْمث الِ 

Allah, gökten su 
indirdi ve yatakla-
rının kapasitesi ile 
ölçülü büyüklükte 
dereler akıttı. Akan 
sel, yüzeyinde kö-
pük taşır. Süs ya 
da kullanım eşyası 
yapmak amacı ile 
ateşte erittiğiniz 
madenlerin de bu-
na benzer köpük-
leri, cürufları var-
dır. Allah, hak ile 
batılı bu örnek 
aracılığı ile anlatır. 
Köpük, havaya 
uçup gider; fakat 
insanlara yarar 
sağlayan kısım 
yerde kalır. İşte Al-
lah, böylesine ör-
nekler verir. 

Göten su indirir 
de dereler onun-
la dolar taşar. 
Üste çıkan kö-
püğü sel alır gö-
türür. Süslen-
mek veya yarar-
lanmak için ateş-
le erittiklerinizin 
üzerinde de bu-
na benzer bir 
köpük vardır. 
Böyle misal verir 
Allah hak ile ba-
tıl için. Köpük; 
uçar gider, in-
sanlara fayda 
veren ise yerde 
kalır. İşte böyle; 
Allah daha nice 
misaller verir. 

O gökten su indirdi-
ğinde ve (kurumuş) 
nehir yatakları(ndan 
her biri) kendi hacim-
lerine göre dolup taş-
tıklarında, akıntı yü-
zeydeki çerçöpü, tor-
tuyu alır götürür; tıpkı 
süs eşyası ya da alet 
yapmak için ateşte 
eritilen (madenlerin), 
yüzeyinde açığa çı-
kan köpüklü tortudan 
arındırılması gibidir 
bu. Hak ile batılı Allah 
işte böyle bir ben-
zetmeyle gözönüne 
koyuyor: çünkü, ger-
çekten de, tortuysa, 
çerçöpse sözkonusu 
olan, bu, (bütün) kö-
püksü şeyler gibi akar 
gider; ama insanlara 
yararlı olan şeye ge-
lince, o her (zaman 
olduğu) yerde, sapa-
sağlam ayakta kalır. 
Allah işte böyle ben-
zetmelerle ortaya ko-
yuyor, 
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.. اب وا..ِللَِذينِ  اْست ج  =buyruğuna..uyanlara..vardır    

ب ِِهمِ  ِ     Rablerinin=ِلر  ْسن ىَٰ     en..güzel..karşılık=اْلح 

الَِذينِ  ي ْست ِجيب وا..ل مِْ..و  =uymayanlar..ise    ِ ل ه=Ona    

ل ه مِْ..أ نَِ    şayet=ل وِْ =kendilerinin..olsa    

ا اْْل ْرِضِ..فِي    bulunanların=م  =yeryüzünde    

ِميعًا ِمثْل ه ِ    hepsi=ج      ve..bir..misli..daha=و 

ع ه ِ ْفت د ْوا    yanında=م      onu=بِِهِ     fidye..verirlerdi=ل 

ئِكِ  مِْ    işte=أ ول َٰ     çok..kötüdür=س وءِ     onların=ل ه 

اه مِْ    hesabı=اْلِحس ابِِ أْو  م      varacakları..yer..de=و 

نَم ِ  ه  بِئْسِ     cehennemdir=ج      ne..kötü=و 

اد ِ  bir..yataktır=اْلِمه 

Rabblerinin çağrı-
sına olumlu cevap 
verenlere karşılık-
ların en güzeli veri-
lir. O´nun çağrısı-
na olumlu karşılık 
vermeyenlere ge-
lince, eğer dünya-
da bulunan her 
şey, bir kat fazlası 
ile ellerinde olsa, 
bütün bunları kur-
tuluş fidyesi olarak 
verirlerdi. Böylele-
rini kötü bir hesap-
laşma işlemi bekli-
yor, varacakları 
yer cehennemdir; 
orası ne fena bir 
barınaktır! 

Rabblarına ica-
bet edenlere; en 
güzel karşılık 
vardır. O´na ica-
bet etmeyenler 
ise; şayet yeryü-
zünde bulunan 
her şey ve bir 
katı daha onların 
olsa, kurtulmak 
için onu fidye ve-
rirlerdi. Hesabın 
kötüsü, onlar 
içindir. Varacak-
ları yer, cehen-
nemdir ve o, ne 
kötü konaktır. 

Rableri(nin daveti)ne 
güzel bir karşılık ve-
renlerle O'na hiç kar-
şılık vermeyenlerin 
durumları. (Bu sonra-
kiler), yeryüzünde ne 
varsa, hepsi onların 
olsa -hatta bunun iki 
katı- (Hesap Gü-
nü'nde) kurtulmak için 
hiç şüphesiz bunların 
hepsini gözden çıka-
rırlardı: İşte hesapla-
rın en kötüsü böylele-
rini bekliyor; böylele-
rinin sonunda vara-
cakları yer de cehen-
nem olacak: o ne kö-
tü bir dinlenme yeri! 
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نِْ,,     bilen=ي ْعل مِ     ?olur,,mu=أ ف م 

ا أ ْنِزلِ ,,أ نَم  =indirilenin     ِإِل ْيك=sana    

ب ِكِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    ُِّق     hak,,olduğunu=اْلح 

نِْ ِ ,,ه وِ     kimse,,gibi=ك م  ىَٰ أ ْعم  =kör    ا     ancak=إِنَم 

    sahipleri=أ ول و    öğüt,,alır=ي ت ذ َكرِ 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ

Rabbin tarafından 
sana indirilen me-
sajın gerçek oldu-
ğunu bilen kimse 
hiç kör ile bir olur 
mu? Ancak sağ-
duyu sahipleri öğüt 
alırlar. 

Şimdi, Rabbın-
dan sana indiri-
lenin gerçek ol-
duğunu bilen; 
hiç kör gibi mi-
dir? Ancak akıl 
sahibleri ibret 
alırlar. 

Hem, sana Rabbin-
den her ne ki indiril-
mişse, hak olduğunu 
gören kimseyle (bunu 
göremeyecek kadar) 
kör olan kimse bir 
midir? Bu gerçeği 
yalnızca akıl ve sağ-
duyu sahipleri hatır-
dan çıkarmazlar; 
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.. ي وف ونِ ..الَِذينِ  =yerine..getirirler    ِِبِع ْهد=ahdini    

لِ     Allah’ın=اّلَلِِ ي ْنق ض ونِ ..و  =ve..bozmazlar    

 andlaşmayı=اْلِميث اقِ 

Onlar Allah´a ver-
dikleri sözü tutar-
lar, anlaşmalarını 
bozmazlar. 

Onlar ki; Allah´ın 
ahdini yerine ge-
tirirler ve anlaş-
mayı bozmazlar. 

onlar ki Allah'la olan 
bağlantılarına sada-
kat gösterir, andlaş-
malarını asla boz-
mazlar; 
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,, الَِذينِ  ي ِصل ونِ ,,و  =ve,,onlar,,bitiştirirler    

ا رِ ,,م  أ م  =istediği,,şeyi    ِ اّلَل=Allah’ın    ِِبِه=kendisiyle    

لِ ,,أ نِْ ي وص  =bitiştirilmesini     ِي ْخش ْون     saygılı,,olur=و 

مِْ بَه  اف ونِ     Rablerine,,karşı=ر  ي خ      ve,,korkarlar=و 

 hesaptan=اْلِحس ابِِ    en,,kötü=س وءِ 

Yine onlar, Allah´ın 
sürdürülmesini em-
rettiği ilişkileri sür-
dürürler. Rabble-
rinden korkarlar ve 
kötü hesaplaşma-
dan ürkerler. 

Ve onlar ki; Al-
lah´ın bitiştiril-
mesini emrettiği 
şeyi bitiştirirler. 
Rabblarından 
korkarlar ve kötü 
hesabdan ürker-
ler. 

ve onlar ki, Allah'ın 
sıkı tutulmasını bu-
yurduğu (bağları) sıkı 
tutarlar; Rablerine 
karşı son derece 
saygılı ve duyarlı 
davranır, (O'nun çağ-
rısına sağır kalanları 
bekleyen) o pek kötü 
hesaptan korkarlar; 

13. 
22 

.. الَِذينِ  وا    ve..onlar=و  ب ر      sabrederler=ص 

ْجهِِ    arzu..ederek=اْبتِغ اءِ      yüzünü..(rızasını)=و 

ب ِِهمِْ وا    Rablerinin=ر  أ ق ام      ve..kılarlar=و 

ة ِ أ ْنف ق وا    namazı=الَصَل      harcarlar=و 

ْقن اه مِْ..ِمَما ز  ر  =kendilerine..verdiğimiz..rızıktan    

ا نِي ةًِ    gizli=ِسرًّ ع َل      ve..açık..olarak=و 

ء ونِ  ي ْدر  س ن ةِِ    ve..savarlar=و      iyilikle=بِاْلح 

ئِكِ     kötülüğü=الَسي ِئ ة ِ مِْ    işte=أ ول َٰ     onlarındır=ل ه 

 şu..yurdun=الدَارِِ    sonu=ع ْقب ى

Yine onlar, Allah´ın 
hoşnutluğunu ka-
zanmak amacı ile 
sabrederler, na-
mazı kılarlar, ken-
dilerine verdiğimiz 
rızıktan gizlice ve 
açıkça hayır yo-
lunda harcarlar, 
kötülüğü iyilikle 
savarlar. İşte geçi-
ci dünyanın ardın-
dan gelecek olan 
mutlu akıbet onları 
bekliyor. 

Ve onlar ki; 
Rabblarının rı-
zasını dileyerek 
sabrederler, 
namazı kılarlar, 
kendilerine ver-
diğimiz rızıktan, 
gizlice ve açıkça 
infak ederler. 
Kötülüğü iyilik 
yaparak ortadan 
kaldırırlar. İşte 
onlara bu dün-
yanın karşılığı; 

ve onlar ki, Rablerinin 
teveccühünü umarak 
güçlüklere göğüs ge-
rip, namazda kararlı-
lık gösterirler; kendi-
lerine rızık olarak 
verdiklerimizden gizli 
açık başkaları için 
harcarlar, kötülüğü 
iyilikle savarlar. İşte, 
ahirette erişilecek 
olan nihai huzur böy-
lelerine özgüdür; 
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,, نَاتِ  نِ ع دِْ    cennetlerine=ج  =Adn    

ا ل ون ه  نِْ    girerler=ي ْدخ  م  ل حِ ,,و  ص  =ve,,iyi,,olanlar    

آب ائِِهمِْ,,ِمنِْ =babalarından    ِْاِجِهم أ ْزو      eşlerinden=و 

يَاتِِهْمِ  ذ ر ِ     ve,,çocuklarından=و 

ئِك ة ِ َل  اْلم  ل ونِ     ve,,melekler,,de=و      girerler=ي ْدخ 

Bu mutlu akıbet, 
Adn cennetleridir. 
Kendileri ile birlikte 
iyi davranışlı ana 
babaları, eşleri ve 
çocukları bu cen-
netlere girerler. 
Melekler her kapı-
dan yanlarına gire-
rek; 

Adn cennetleri-
dir; oraya girer-
ler. Babalarının, 
eşlerinin, çocuk-
larının iyi olanla-
rı da oraya girer-
ler. Melekler her 
kapıdan yanları-
na gelir. 

(orada) onların, atala-
rından, eşlerinden ve 
çocuklarından doğru 
yolu tutan kimselerle 
birlikte gireceği, hu-
zurla dolup taşan 
ebedi hasbahçeler 
vardır ki, her kapısın-
dan melekler onların 
yanına varıp 
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ل ْيِهمِْ ب ابِ ,,ك ل ِِ,,ِمنِْ    yanlarına=ع  =her,,kapıdan 
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.. مِ  ل ْيك مِْ    selam=س َل      size=ع 

ا ب ْرت ْمِ ..بِم  ص  =sabretmenize..karşılık     ِف نِْعم=ne..güzel    

 yurdun=الدَارِِ    sonu=ع ْقب ى

Sabrettiğinizden 
dolayı selâm size. 
Dünyayı izleyen bu 
mutlu akıbet ne 
kadar güzel! der-
ler. 

Sabrettiğiniz için 
selam size. Bu-
rası dünyanın en 
güzel karşılığı-
dır, derler. 

Size selam olsun! 
Çünkü siz (iyilikte) 
sebat ettiniz! (diye-
cekler). (Hal) böyley-
se, ahirette erişilecek 
olan bu mutlu son ne 
hoş ve ne güzel! 
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,, الَذِِ ي ْنق ض ونِ ,,ينِ و  =bozanlar    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    Allah’a=اّلَلِِ    verdikleri,,sözü=ع ْهد ِ =sonra    

    iyice,,pekiştirdikten=ِميث اقِهِِ

ي ْقط ع ونِ  ا    ve,,kesenler=و  رِ     şeyi=م      istediği=أ م 

    onunla=بِهِِ    Allah’ın=اّلَل ِ

لِ ,,أ نِْ ي وص  =bitiştirilmesini    

ي ْفِسد ونِ      ve,,bozgunculuk,,yapanlar=و 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =yeryüzünde     ِئِك     işte=أ ول َٰ

مِ  مِْ    lanet=اللَْعن ة ِ    onlaradır=ل ه  ل ه      onlaradır=و 

 yurdun=الدَارِِ    kötü,,sonucu,,da=س وءِ 

Allah´a vermiş ol-
dukları sözü kesin 
bir taahhüt haline 
getirdikten sonra 
bozanlara, Allah´ın 
sürdürülmesini em-
rettiği ilişkileri ke-
senlere ve yeryü-
zünde bozguncu-
luk çıkaranlara ge-
lince onlara lânet 
vardır ve dünyayı 
izleyecek olan kötü 
akıbet kendilerini 
beklemektedir. 

Pekiştirdikten 
sonra Allah´ın 
ahdini bozanlar, 
Allah´ın bitişti-
rilmesini emret-
tiğini ayıranlar 
ve yeryüzünde 
bozgunculuk ya-
panlar; işte 
la´net onlaradır. 
Yurtların en kö-
tüsü de onların-
dır. 

Fakat (yaratılışlarının 
gereği olan doğal bir) 
andlaşmaya dayanı-
yor olmasına rağmen 
Allah'la olan bağlantı-
larını bozup Allah'ın 
sıkı tutulmasını em-
rettiği (bağları) kesen 
ve yeryüzünde boz-
gunculuk çıkaran 
kimselere gelince; iş-
te, (Allah'ın) laneti 
böylelerine yönelmiş-
tir; ve (öte dünyada) 
varılacak yerlerin en 
kötüsü de onlara ay-
rılmıştır. 
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ْزقِ     bollaştırır=ي ْبس طِ     Allah=اّلَل ِ..     rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ..ِلم  =dilediğine     ِ ي ْقِدر     ve..kısar=و 

وا ف ِرح  ي اةِِ    sevindiler=و      hayatıyla=بِاْلح 

ا    dünya=الدُّْني ا م  ي اة ِ    oysa=و      hayatı=اْلح 

ةِِ..فِي    dünya=الدُّْني ا اْْلِخر  =ahiretin..yanında    

ت اعِ     ancak=إِلَِ  bir..geçimden..ibarettir=م 

Allah dilediğine bol 
rızık verir ve dile-
diğinin rızkını kısıt-
lar. Onlar dünya 
hayatı ile böbür-
lendiler. Oysa 
dünya hayatı, ahi-
retin yanında basit 
bir metadan başka 
bir şey değildir. 

Alah; dilediği 
kimseye rızkı 
genişletir, daral-
tır. Onlar ise 
dünya hayatı ile 
sevindiler. Hal-
buki dünya ha-
yatı ahiretin ya-
nında sadece bir 
geçimlikten iba-
rettir. 

Rızkı dilediğine bol-
ca, dilediğine sınırlı 
ölçüde veren Allah'tır. 
Hal böyleyken, (bol 
rızık verilenler) dünya 
hayatıyla sevinirler; 
oysa, ahiret hayatı 
yanında dünya hayatı 
yalnızca geçici bir 
doyumdan, bir avun-
tudan ibarettir. 
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,, ي ق ولِ  وا,,الَِذينِ     diyorlar=و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

أ ْنِزلِ ,,ل ْولِ  =indirilmeli,,değil,,miydi?    ِِل ْيه     ona=ع 

ب ِِهِ ,,ِمنِْ    bir,,ayet=آي ة ِ ر  =Rabbinden    ِْق ل=de,,ki    

    saptırır=ي ِضلُِّ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    ي ْهِدي     iletir=و 

نِْ    kendisine=إِل ْيهِِ أ ن ابِ ,,م  =yöneleni,,de 

Kâfirler «Muham-
med´e, Rabbi tara-
fından somut bir 
mucize, indirilseydi 
ya» derler. Onlara 
de ki; «Allah, dile-
diğini saptırır ve 
kendisine yöneleni 
doğru yola iletir.» 

Küfredenler de-
diler ki: Rabbın-
dan kendisine 
bir ayet inidiril-
meli değil miydi? 
De ki: Allah dile-
diğini saptırır, 
kendisine yöne-
leni de doğru yo-
la eriştirir. 

İmdi, (Peygamber'in 
getirdiği mesajın) 
doğruluğunu inkar 
edenler, Ona Rab-
binden mucizevi bir 
alamet indirilmeli de-
ğil miydi? diyorlar. 
Sen de şöyle de: Bilin 
ki, (sapmayı) dileyeni 
saptıran da, O'na yö-
neleni Kendisine yak-
laştıran da, şüphesiz 
Allah'tır; 
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.. ن وا    onlar=الَِذينِ      inananlardır=آم 

ئِنُِّ ت ْطم  مِْ    ve..tatmin..olanlardır=و      gönülleri=ق ل وب ه 

    iyi..bilin..ki..ancak=أ لِ     Allah’ı=اّلَلِِ     anmakla=بِِذْكرِِ

ئِنُِّت طِْ    Allah’ı=اّلَلِِ    anmakla=بِِذْكرِِ م  =huzur..bulur    

 gönüller=اْلق ل وبِ 

Onlar iman etmiş-
lerdir ve kalpleri Al-
lah´ı anmakla hu-
zura kavuşur. Ha-
beriniz olsun ki, 
kalpler ancak Al-
lah´ı anmakla hu-
zura erebilirler. 

Onlar ki; inan-
mışlardır ve 
kalbleri Allah´ı 
anmakla huzura 
kavuşmuştur. 
Dikkat edin; ger-
çekten kalbler, 
ancak Allah´ı 
anmakla huzura 
kavuşur. 

onlar ki, inanmışlar 
ve Allah'ı anmakla 
kalpleri huzur ve do-
yum bulmuştur; çün-
kü bilin ki, kalpler 
gerçekten de ancak 
Allah'ı anarak huzura 
erişir. 
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,, ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlar    ع ِمل وا     ve,,yapanlar=و 

اتِِ     mutluluk=ط وب ىَِٰ    güzel,,işler=الَصاِلح 

مِْ ْسنِ     onlar,,içindir=ل ه  ح      ve,,güzel=و 

آبِ   gelecek=م 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlere ne 
mutlu, onları güzel 
bir gelecek bekle-
mektedir. 

İnanmış olup sa-
lih ameller işle-
yenler için, hoş 
bir hayat ve gü-
zel bir gelecek 
vardır. 

(Evet,) imana erişen 
ve dürüst ve erdemli 
davranan o kimseler 
ki, kendileri için (bu 
dünyada) huzurlu bir 
hayat, (ahirette de) 
varılacak yerlerin en 
güzeli ayırılmıştır! 
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.. ِلكِ  ْلن اكِ     böylece=ك ذ َٰ     seni..gönderdik=أ ْرس 

أ َمةِ ..فِي =bir..millete    ِْق د=elbette    

ل تِْ     geçmiş..bulunan=خ 

ا..ِمنِْ ق ْبِله  =kendilerinden..önce     ِم     nice..milletler=أ م 

ل ْيِهمِ     okuyasın..diye=ِلت تْل وِ      onlara=ع 

ْين ا..الَِذي أ ْوح  =vahyettiğimizi     ِإِل ْيك=sana    

ه مِْ ونِ     oysa..onlar=و      nankörlük..ederler=ي ْكف ر 

ِنِ      O=ه وِ     de..ki=ق لِْ    Rahman’a=بِالَرْحم َٰ

ب ِي ه ِ    yoktur=لِ     benim..Rabbimdir=ر      tanrı=إِل َٰ

ل ْيهِِ    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ     O’na=ع 

َكْلتِ  إِل ْيهِِ    dayandım=ت و      ve..yalnız..O’nadır=و 

ت ابِِ  tevbem=م 

Ey Muhammed 
sana vahyettiğimiz 
mesajı kendilerine 
okuyasın diye seni 
öyle bir ümmete 
gönderdik ki, on-
lardan önce birçok 
ümmetler gelip 
geçmiştir. Onlar 
rahmeti bol olan 
Allah´ı tanımıyor-
lar. Onlara de ki; 
«Benim Rabbim 
O´dur, O´ndan 
başka ilah yoktur, 
ben yalnız O´na 
dayandım, dönüş 
O´nadır.» 

İşte böyle; sana 
vahyettiğimizi 
okuman için, se-
ni de onlardan 
önce nice üm-
metlerin gelip 
geçtiği bir üm-
mete gönderdik. 
Onlar; Rahman´ı 
inkar ederler. De 
ki: O benim 
Rabbımdır. 
O´ndan başka 
ilah yoktur. Yal-
nız O´na tevek-
kül ederim. Dö-
nüşüm de 
O´nadır. 

İşte böylece (ey Mu-
hammed) seni, ken-
disinden önce nice 
toplumların gelip geç-
tiği bir (inanmayanlar) 
toplumu içinden Elçi 
olarak çıkardık ki, sa-
na vahyettiklerimizi 
onlara okuyup açıkla-
yasın; çünkü (bilmez-
likleri yüzünden) O 
Rahman'ı inkar ediyor 
onlar. De ki: O'dur 
benim Rabbim. 
O'ndan başka tanrı 
yoktur. Ben O'na gü-
ven bağlamış bulu-
nuyorum ve O'na dö-
nüktür yönüm. 
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,, ل وِْ أ نَِ,,و  =eğer,,olsaydı    ق ْرآنًا=bir,,Kur’an    

تِْ     kendisiyle=بِهِِ    yürütüldüğü=س ي ِر 

ع تِْ    yahut=أ وِْ    dağların=اْلِجب الِ      parçalandığı=ق ط ِ

    yahut=أ وِْ    arzın=اْْل ْرضِ     kendisiyle=بِهِِ

    kendisiyle=بِهِِ    konuşturulduğu=ك ل ِمِ 

 ِ ْوت ىَٰ ِِ    hayır=ب لِْ    ölülerin=اْلم      Allah’a,,aittir=ّلِلَ

ِميعًاِ     işler=اْْل ْمرِ      bütün=ج 

ي ْيأ ِسِ,,أ ف ل مِْ =hala,,anlamadılar,,mı?    

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlar    ِْل وِْ,,أ ن =şayet    

    hidayet,,verirdi=ل ه د ى    Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ي ش اءِ 

ِميعًاِ     insanları=النَاسِ      bütün=ج 

لِ  الِ ,,و  ي ز  =gelmeğe,,devam,,edecek    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

مِْ ا    başlarına,,bela(lar)=ت ِصيب ه      yüzünden=بِم 

ن ع وا     ansızın=ق اِرع ة ِ    yaptıkları,,işler=ص 

لُِّ    yahut=أ وِْ     yakınına=ق ِريبًا    konacaktır=ت ح 

ِرِهمِْد ا,,ِمنِْ =yurtlarının    َِٰتَى     kadar=ح 

ْعد ِ    gelinceye=ي أْتِيِ      Allah’ın=اّلَلِِ     vaadi=و 

ي ْخِلفِ ,,لِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ =caymaz    

 sözünden=اْلِميع اد ِ

Eğer dağların yü-
rümesini, yeryüzü-
nün parçalanma-
sını ve ölüler ile 
konuşabilmeyi 
sağlayan bir kitap 
olsaydı, o bu 
Kur´an olurdu. Fa-
kat tüm yetki Al-
lah´ın tekelindedir. 
Dilese, Allah´ın bü-
tün insanları doğru 
yola ileteceğini, 
mü´minler halâ ke-
sinlikle anlamadı-
lar mı? İşledikleri 
kötülükler yüzün-
den kâfirlerin baş-
larına sürekli ola-
rak belâlar gelir, ya 
da bu belâlar yurt-
larının yakınına 
iner. Sonunda Al-
lah´ın verdiği söz 
gerçekleşir. Kuşku 
yok ki, Allah sö-
zünden caymaz. 

Şayet Kur´an ile; 
dağlar yürütül-
müş veya yeryü-
zü parçalanmış, 
yahut ölüler ko-
nuşturulmuş ol-
saydı; kafirler yi-
ne de inanmaz-
lardı. Halbuki 
bütün işler Al-
lah´a aittir. İna-
nanlar hala an-
lamadılar mı ki; 
Allah dileseydi 
bütün insanları 
doğru yola erişti-
rirdi. Ve yaptıkla-
rından dolayı Al-
lah´ın vaadi ye-
rine gelene ka-
dar küfredenlerin 
ya başına veya 
evlerinin yakını-
na bir bela gelir-
di. Şüphesiz Al-
lah, verdiği söz-
den caymaz. 

(Onlar) kendisiyle 
dağların yürütüldüğü, 
yeryüzünün yarılıp 
açıldığı, ölülerin ko-
nuşturulduğu (ilahi) 
bir metin (dinlemiş ol-
salardı ona da inan-
mazlardı)! Oysa, ola-
cak olan her şeye ka-
rar verme gücü yal-
nızca Allah'a aittir. 
Peki, inananlar hala 
anlamadılar mı ki, 
eğer Allah öyle olma-
sını dileseydi bütün 
insanlığı doğru yola 
yöneltirdi? Fakat, o 
hakkı inkara şartlan-
mış olanlara gelince, 
işledikleri kötülükler-
den ötürü, böyleleri-
nin başlarına her an 
beklenmedik bir fela-
ket çullanmaktan ya 
da yurtlarının yanına / 
yakınına inmekten 
geri kalmaz, ta ki Al-
lah'ın verdiği söz ye-
rine gelinceye kadar; 
gerçek şu ki, Allah 
verdiği sözü yerine 
getirmekten asla geri 
durmaz! 
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ل ق دِِ..     alay..edildi..de=اْست ْهِزئِ     andolsun=و 

س لِ  ق ْبِلكِ ..ِمنِْ    peygamberlerle=بِر  =senden..önceki    

    bir..süre..verdim=ف أ ْمل ْيتِ 

وا..ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    َِث م=sonra    

ْمِ  ْذت ه  ك انِ ..ف ك ْيفِ     onları..yakaladım=أ خ  =nasılmış    

Senden önceki 
birçok peygamber 
ile de alay etmiş-
lerdi. Ben o kâfirle-
re bir süre meydan 
verdim, fakat son-
ra yakalarına ya-
pıştım. O zaman 
azabım nice oldu? 

Andolsun ki; 
senden önce de 
nice peygamber-
lerle alay edil-
mişti. Küfreden-
leri önce tehir et-
tim, sonra ceza-
larını verdim. 
Cezalandırmam 
nasıldı? 

Gerçek şu ki, senden 
önceki elçilerle de 
alay edilmişti; buna 
rağmen, Biz o hakkı 
inkara şartlanmış 
kimseleri bir süre 
kendi hallerine bırak-
tık; ama sonunda 
kıskıvrak yakaladık. 
Ve (böylece) Benim 
cezalandırmam nasıl 
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 cezam=ِعق ابِِ
olurmuş, (gördüler)! 
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نِْ,,     duran=ق ائِمِ     o=ه وِ     ?kimse,,gibi,,midir=أ ف م 

ِ    her=ك ل ِِ    üzerinde=ع ل ىَِٰ     nefsin=ن ْفس 

ا ,,بِم 
ب ْتِ  ك س  =yaptığı,,işin    ع ل وا ج      onlar,,koştular=و 

ِِ ك اءِ     Allah’a=ّلِلَ     de,,ki=ق لِْ    ortaklar=ش ر 

ْمِ  وه      yoksa=أ مِْ    onları,,isimlendirin=س مُّ

ا    ?siz,,haber,,mi,,veriyorsunuz=ت ن ب ِئ ون ه ِ     bir,,şeyi=بِم 

ي ْعل مِ ,,لِ  =(Allah’ın),,bilmediği    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    ِْأ م=yoksa    

اْلق ْوِلِ ,,ِمنِ     boş=بِظ اِهرِ  =söz,,mü,,söylüyorsunuz?    

ي ِنِ     hayır=ب لِْ     süslü,,gösterildi=ز 

وا,,ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    ِْه م ْكر      tuzakları=م 

دُّوا ص  الَسبِيِلِ ,,ع نِِ    çıkarıldılar=و  =yoldan    

نِْ م      Allah=اّلَل ِ    şaşırtırsa=ي ْضِللِِ    ve,,kimi=و 

ا ه ادِ ,,ِمنِْ    ona=ل ه ِ    !artık,,olmaz=ف م  =yol,,gösteren 

Herkesin ne yaptı-
ğını gözeten Allah, 
böyle bir gücü ol-
mayan düzmece 
ilâhlar ile bir olur 
mu? Müşrikler, Al-
lah´a birtakım or-
taklar koştular. On-
lara de ki; «bunla-
rın adlarını söyle-
yiniz, niteliklerini 
belirtiniz. Yoksa 
Allah´a, O´nun 
yeryüzünde bilme-
diği bir şeyin habe-
rini mi veriyorsu-
nuz? Yoksa kuru 
sözler ile mi oya-
lanıyorsunuz? As-
lında kâfirlere ent-
rikaları, düzenbaz-
lıkları çekici gö-
ründü de doğru 
yoldan saptırıldılar. 
Allah´ın saptırdığı-
nı hiç kimse doğru 
yola iletemez. 

Herkesin yaptı-
ğını gözeten Al-
lah; böyle olma-
yanla bir olur mu 
hiç? Oysa onlar 
Allah´a ortak 
koştular. De ki: 
Onlara bir ad bu-
lun bakalım. 
Yeryüzünde bil-
mediği bir şeyi 
mi Allah´a haber 
veriyorsunuz? 
Yoksa kuru söz-
lere mi aldanı-
yorsunuz? Küf-
redenlere kur-
dukları düzenler 
güzel gösterildi. 
Ve doğru yoldan 
alıkonuldular. Al-
lah kimi saptırır-
sa, ona doğru 
yolu gösteren 
bulunmaz. 

Peki, kimdir -elbette 
O!- yaşayan her var-
lığı, hak ettiği şeye 
bakarak görüp göze-
ten? Yine de Allah'a 
ortak koşuyorlar (öyle 
mi?). De ki: Onlara 
(istediğiniz) ismi ve-
rin: sanki O'na yeryü-
zünde bilmediği bir 
şeyi mi haber verdi-
ğinizi sanıyorsunuz? 
Yoksa sadece söz-
cüklerle mi oynuyor-
sunuz? Hayır, tersi-
ne, hakkı inkara şart-
lanmış olanların çar-
pık tasavvurları ken-
dilerine güzel gösteri-
liyor; ve böylece 
(doğru) yoldan dön-
dürülüveriyorlar: ve 
zaten Allah'ın sapıklık 
içinde bıraktığı kim-
seye yol gösteren bu-
lunmaz. 
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مِْ..     azab=ع ذ ابِ     onlar..için..vardır=ل ه 

ي اةِِ..فِي اْلح  =hayatında     ِالدُّْني ا=dünya    

ل ع ذ ابِ  ةِِ    azabı..ise=و      ahiret=اْْلِخر 

ِ
ا    daha..zordur=أ ش قُّ  م  مِْ    ve..yoktur=و      onlar..için=ل ه 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’dan    ِْاقِ ..ِمن و  =koruyacak..kimse..de 

Onlara dünya ha-
yatında azap var-
dır. Fakat ahiret 
azabı daha ağırdır. 
Onları Allah´ın 
elinden hiç kimse 
kurtaramaz. 

Onlara; dünya 
hayatında azab 
vardır. Ahiret 
azabı ise daha 
zorludur. Allah´a 
karşı onları ko-
ruyacak kimse 
de yoktur. 

Böyleleri için dünya 
hayatında zaten bir 
azap vardır; ahiretteki 
azapsa daha da çetin 
olacak. Ve onlar Al-
lah'a karşı kendilerini 
koruyacak kimse de 
bulamayacaklar. 
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,, ث لِ  نَةِِ    durumu=م      şöyledir=الَتِي    cennetin=اْلج 

ِعد ِ تَق ون ِ     vadedilen=و      korunanlara=اْلم 

ا,,ِمنِْ    akar=ت ْجِري ت ْحتِه  =altından    

ار ِ  ا    ırmaklar=اْْل ْنه      yemişi,,de=أ ك ل ه 

اِ     süreklidir=د ائِمِ  ِظلُّه      gölgesi,,de=و 

    sonu=ع ْقب ى    işte,,budur=تِْلكِ 

اتَق ْواِ ,,الَِذينِ  =korunanların    ع ْقب ى     sonu,,ise=و 

 ateştir=النَارِ     inkâr,,edenlerin=اْلك افِِرينِ 

Kötülüklerden sa-
kınanlara vadedi-
len cennet şöyle-
dir. Oranın altın-
dan çeşitli ırmaklar 
akar, ağaçlarının 
meyvaları sürekli-
dir, gölgeleri de. 
İşte kötülüklerden 
sakınanların sonu 
burasıdır. Kâfirlerin 
sonu ise cehen-
nem ateşidir. 

Müttakilere vaad 
olunan cennetin 
içinden ırmaklar 
akar. Oranın yi-
yecekleri de, 
gölgeleri de 
ebedidir. Bu, 
takva sahipleri-
nin akıbetidir. 
Kafirlerin akıbeti 
ise ateştir. 

Allah'a karşı sorumlu-
luk bilinci taşıyan 
kimselere söz verilen 
cennet, içinde ırmak-
ların çağıldadığı 
(bahçeler) gibidir; (fa-
kat dünyadaki bahçe-
lerden fazla olarak) 
onun ürünleri ebedi-
dir; gölgelikleri de 
(öyle). Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci ta-
şıyan kimselerin va-
racağı yer işte böyle 
olacaktır; hakkı inkar 
edenlerin varacağı 
yerse ateş olacak. 
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.. الَِذينِ  آت ْين اه مِ ..و  =kendilerine..verdiklerimiz    

ونِ     Kitap=اْلِكت ابِ  ح      sevinirler=ي ْفر 

أ ْنِزلِ ..ابِمِ  =indirilene     ِ إِل ْيك=sana    

ِمنِ  ابِِ..و  اْْل ْحز  =fakat..kabilelerden    

نِْ ي ْنِكرِ ..م  =inkâr..edenler..vardır    

ه ِ  ا    de..ki=ق لِْ    onun..bir..kısmını=ب ْعض      yalnız=إِنَم 

أ ْعب د ِ..أ نِْ    bana..emredildi=أ ِمْرتِ  =kulluk..etmem    

ّلَل ِا =Allah’a     ِل أ ْشِركِ ..و  =ve..ortak..koşmamam    

    davet..ederim=أ ْدع و    O’na=إِل ْيهِِ    O’na=بِِهِ 

إِل ْيهِِ آبِِ    ve..O’nadır=و   dönüşüm=م 

Kendilerine kitap 
gönderdiğimiz 
kimseler, sana in-
dirilen mesajı se-
vinçle karşılarlar. 
Fakat karşıt grup-
lar içinde bu mesa-
jın bir bölümünü 
inkâr edenler var-
dır. Onlara de ki; 
«Bana Allah´a kul-
luk etmem, O´na 
ortak koşmamam 
emredildi; O´na 
çağırırım insanları; 
O´nadır dönüşüm. 

Kendilerine kitab 
verdiklerimiz, 
sana indirilen-
den memnun 
olurlar. Karşı 
gruplar içinde de 
onun bir kısmını 
inkar edenler 
vardır. De ki: 
Ben, ancak Al-
lah´a ibadet et-
mek ve O´na 
şirk koşmamakla 
emrolundum. 
Ben, hepinizi 
O´na çağırıyo-
rum ve dönüşüm 
de O´nadır. 

Bunun içindir ki, ken-
dilerine bu vahyi bah-
şettiğimiz kimseler 
(ey Peygamber,) sa-
na indirdiklerimizden 
ötürü sevinir, hoşnut 
olurlar; fakat başka 
inançların bağlıları 
arasında onun bir 
kısmının geçerliliğini 
inkar edenler var. (Ey 
Peygamber, onlara) 
de ki: Ben yalnızca 
Allah'a kulluk etmekle 
ve O'ndan başkasına 
tanrısal güçler, tanrı-
sal nitelikler yakıştır-
mamakla emrolun-
dum: (bütün insanlığı) 
O'na çağırıyorum ve 
dönüşüm de O'nadır! 
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,, ِلكِ  ك ذ َٰ ْلن اه ِ    ve,,işte=و      biz,,onu,,indirdik=أ ْنز 

ْكًما بِيًّاِ     bir,,hüküm,,olarak=ح      Arapça=ع ر 

ل ئِنِِ     uyarsan=اتَب ْعتِ     eğer=و 

ه مِْ اء  ا    onların,,keyiflerine=أ ْهو      sonra=ب ْعد م 

كِ  اء  اْلِعْلمِِ,,ِمنِ     sana,,gelen=ج  =bu,,ilimden    

ا     seni=ل كِ     artık,,olmaz=م 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan,,kurtaracak    ِِْلي  ِ,,ِمن و  =ne,,bir,,veli    

لِ  اقِ ,,و  و  =ne,,de,,koruyucu 

Bunun yanısıra biz 
onu Arapça bir hü-
küm sistemi olarak 
indirdik. Eğer sana 
gelen bu bilgiden 
sonra onların keyfi 
arzularına uyacak 
olursan, seni Al-
lah´ın elinden kur-
taracak bir destek-
çi, bir koruyucu bu-
lamazsın. 

İşte böylece Biz, 
onu arapça bir 
hüküm olarak 
indirdik. Sana 
gelen bilgiden 
sonra, onların 
heveslerine 
uyarsan; andol-
sun ki Allah ka-
tından sana bir 
dost ve koruyu-
cu çıkmaz. 

Biz bu (ilahi kelamı) 
işte böyle Arap dilin-
de, bir hüküm ve 
hikmet (kaynağı) ola-
rak indirdik. Ve ger-
çek şu ki, eğer sana 
(vahyi) bilgi geldikten 
sonra kalkıp insanla-
rın gelgeç isteklerine 
uyarsan, (bil ki) Al-
lah'a karşı ne bir ko-
ruyucu ne de bir yar-
dımcı bulabilirsin! 
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ل ق دِْ.. ْلن ا    andolsun=و      ,biz..gönderdik=أ ْرس 

س ًَلِ ق ْبِلكِ ..ِمنِْ    elçiler=ر  =senden..önce..de    

ع ِ ج  ْلن او  =verdik    ِْم اًجا    onlara=ل ه      eşler=أ ْزو 

يَةًِ  ذ ر ِ ا    ve..çocuklar=و  م  ك انِ ..و  =muktedir..değildi    

س ولِ  ي أْتِيِ ..أ نِْ    hiçbir..elçi=ِلر  =getirmeye    

    izni=بِإِذْنِِ    olmadan=إِلَِ    bir..ayet=بِآي ةِ 

لِ ..ِلك ل ِِ    Allah’ın=اّلَلِِ  أ ج  =her..sürenin..vardır    

 bir..yazısı=ِكت ابِ 

Biz senden önce 
de nice peygam-
berler gönderdik, 
onlara da eşler ve 
çocuklar verdik. Al-
lah´ın izni olma-
dıkça hiçbir pey-
gamber mucize 
göstermeye yetkili 
değildir. Her belirli 
sürenin, her dö-
nemin ayrı bir kita-
bı vardır. 

Andolsun ki; 
senden önce ni-
ce peygamberler 
gönderdik. Onla-
ra eşler ve ço-
cuklar verdik. Al-
lah´ın izni olma-
dan hiç bir pey-
gamber bir ayet 
getiremez. Her-
kesin süresi ya-
zılıdır. 

Hiç şüphesiz, senden 
önce de elçiler gön-
derdik ve onlara da 
eşler ve çocuklar 
verdik; Allah'ın izni 
olmadıkça hiçbir pey-
gamberin bir mucize 
göstermesi düşünü-
lemez. Her çağa öz-
gü vahyi bir mesaj 
vardır: 
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و,, ا    Allah=اّلَل ِ    siler=ي ْمح  ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    

ي ثْبِت ِ      bırakır,,(dilediğini)=و 

ِعْند ه ِ اْلِكت ابِِ,,أ مُِّ    O’nun,,yanındadır=و  =ana,,Kitap 

Allah dilediği hük-
mü yürürlükten 
kaldırır, dilediğini 
de yürürlükte tutar. 
Ana kitap O´nun 
katındadır. 

Allah dilediğini 
siler ve dilediğini 
bırakır. Ve ana 
kitab O´nun ka-
tındadır. 

Allah (önceki mesaj-
larından) dilediğini 
yürürlükten kaldırır, 
dilediğini bırakır, pe-
kiştirir, çünkü vahyin 
kaynağı O'nun katın-
dadır. 

13. 
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إِنِْ.. ا    ya=و  ن ِري نَكِ ..م  =sana..gösteririz    

    bir..kısmını=ب ْعضِ 

ن ِعد ه مِْ..الَِذي =onları..uyardığımızın    ِْأ و=ya..da    

فَِ ي نَكِ ن ت و  =senin..canını..alırız    ا     şüphesiz=ف إِنَم 

ل ْيكِ  غ ِ    sana..düşen=ع      sadece..duyurmaktır=اْلب َل 

ل ْين ا ع   hesap..görmek=اْلِحس ابِ     bize..düşer=و 

Kâfirlere yöneltti-
ğimiz bazı tehditle-
ri sana göstersek 
de ya da daha ön-
ce canını alsak da 
senin görevin me-
sajımızı duyurmak-
tır, insanları hesa-
ba çekmek bize 
düşer. 

Onlara vaad et-
tiğimizin bir kıs-
mını sana gös-
tersek de, senin 
canını alsak da; 
senin vazifen, 
sadece tebliğ 
etmektir. Hesab 
görmekse Bize 
düşer. 

İmdi, onlara vaad et-
tiğimiz (azabın) bir 
kısmının (başlarına 
geldiğini) ister sana 
(sağlığında) göstere-
lim, ister (bundan ön-
ce) seni öldürelim, 
her iki durumda da 
sana düşen ancak 
mesajı tebliğ etmek, 
duyurmaktır; hesabı 
görmek ise Bize aittir. 
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,, ل مِْ ْوا,,أ و  ي ر  =görmediler,,mi?    ِ ن أْتِي,,نَاأ =bizim,,gelip    

ا    yeryüzüne=اْْل ْرضِ  ه      onu,,eksilttiğimizi=ن ْنق ص 

اِ ,,ِمنِْ افِه  أ ْطر  =uçlarından    ِ اّلَل     Allah’tır=و 

ع ق ِبِ ,,لِ     hüküm,,veren=ي ْحك مِ  م  =iptal,,edecek,,yoktur    

ْكِمِهِ  ه وِ     O’nun,,hükmünü=ِلح      O’nun=و 

 hesabı=اْلِحس ابِِ    çabuktur=س ِريعِ 

Bizim kâfirlerin 
yurtlarını uçların-
dan kırptığımızı, 
müslümanlar lehi-
ne alanlarını da-
ralttığımızı görmü-
yorlar mı? Hüküm 
veren Allah´tır, 
O´nun hükmünü 
gözden geçirecek 
hiç kimse yoktur. 
O´nun hesaplaş-
ması pek çabuktur. 

Görmüyorlar mı 
ki; Biz, yeryüzü-
nün etrafından 
gitgide eksilt-
mekteyiz. Allah 
hükmünü verir. 
O´nun hükmünü 
bozacak yoktur. 
Ve O, hesabı 
çabuk görendir. 

Peki, görmüyorlar mı, 
yeryüzünü, sahip ol-
duğu en iyi şeylerden 
her gün biraz daha 
yoksun bırakarak 
(cezalandırıcı müda-
halelerimizle) nasıl 
yokluyoruz? (Bilmi-
yorlar mı ki,) Allah 
hüküm verdiği (za-
man) O'nun hükmü-
nün önüne geçecek 
kimse yoktur; (ve yine 
bilmiyorlar mı ki) O 
hesabı pek çabuk 
olandır! 
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ق دِْ.. ك رِ     kuşkusuz=و      tuzak..kurmuştu=م 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..نِ الَِذي =onlardan..öncekiler..de    

ْكرِ     fakat..Allah’ındır=ف ِللَهِِ     tuzaklar=اْلم 

ِميعًاِ      bilir=ي ْعل مِ     bütün=ج 

ا ت ْكِسبِ ..م  =ne..kazandığını    ُِّن ْفس  ِ..ك ل =her..nefsin    

ي ْعل مِ  س      kâfirler..de=اْلك فَارِ     bileceklerdir=و 

نِْ     sonunun=ع ْقب ى    kimin..olacağını=ِلم 

 bu..yurdun=الدَارِِ

Onlardan öncekiler 
de peygamberleri-
ne karşı tuzaklar 
kurdular. Fakat 
asıl tuzak kurma 
yetkisi Allah´ın te-
kelindedir. O her-
kesin ne yaptığını 
bilir. Kâfirler, kimin 
mutlu sona erece-
ğini ilerde öğrene-
ceklerdir. 

Onlardan önce-
kiler de düzen 
kurdular. Halbuki 
bütün düzenler 
Allah´ındır. Her-
kesin ne kazan-
dığını bilir. Küf-
redenler yurdun 
sonunun kimin 
olacağını bile-
cektir. 

Bunlardan önce ya-
şayan (günahkar top-
lum)lar da zındıkça 
düzenler tasarladılar; 
fakat en ince ve ma-
hirane düzen, bütü-
nüyle, herkesin neyi 
hak ettiğini bilen Al-
lah'a aittir; nitekim, 
inkarcılar geleceğin 
kime ait olduğunu ya-
kında görüp öğrene-
cekler. 
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,, ي ق ولِ  وا,,الَِذينِ     diyorlar=و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ًَلِ     sen,,değilsin=ل ْستِ  ْرس      gönderilmiş,,bir,,elçi=م 

    Allah’ın=بِاّلَلِِ    yeter=ك ف ىَِٰ    de,,ki=ق لِْ

    benimle=ب ْينِي    şahid,,olması=ش ِهيدًا

ب ْين ك مِْ نِْ    sizin,,aranızda=و  م      ve,,bulunanların=و 

 Kitap=اْلِكت ابِِ    bilgisi=ِعْلمِ     yanında=ِعْند ه ِ

Kâfirler «Sen pey-
gamber değilsin» 
derler. Onlara de 
ki; «Sizin ile benim 
aramda Allah´ın ve 
kutsal kitap kay-
naklı bilginlerin ta-
nıklığı yeterli bir 
kanıttır.» 

Küfredenler: Sen 
peygamber de-
ğilsin, derler. De 
ki: Benimle sizin 
aranızda şahid 
olarak Allah ve 
kitabın bilgisi 
kendi yanında 
olanlar yeter. 

Ve hakkı inkara şart-
lanmış olan o kimse-
ler, (ey Peygamber, 
sana): Sen (Allah ta-
rafından) gönderilmiş 
değilsin! diyorlar; de 
ki: Benimle sizin ara-
nızda şahit olarak Al-
lah yeter; bir de bu 
ilahi kelamı gerçekten 
anlayan kimse(ler)! 

14. 
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..     Kitaptır..(,Bu)=ِكت ابِ     Elif..lam..ra=الرِ 

ْلن اه ِ     sana=إِل ْيكِ     indirdiğimiz=أ ْنز 

    insanları=النَاسِ     çıkarman..için=ِلت ْخِرجِ 

اتِِ..ِمنِ  الظُّل م  =karanlıklardan    

النُّورِِ..إِل ى =aydınlığa    ِِبِإِْذن=izniyle    

ب ِِهمِْ اطِِ..إِل ىَِٰ    Rablerinin=ر  ِصر  =yoluna    

ِميدِِ    Aziz=اْلع ِزيزِِ  ve..övgüye..layık..olanın=اْلح 

Elif, Lâm, Ra. Bu 
Kur´an, insanları 
Rabblerinin izni ile 
karanlıklardan ay-
dınlığa çıkarasın, 
üstün iradeli ve 
övgüye lâyık Al-
lah´ın yoluna ilete-
sin diye sana indi-
rilmiş bir kitaptır. 

Elif, Lam, Ra. 
Bu, insanları 
Rabblarının iz-
niyle karanlıklar-
dan aydınlığa 
çıkarman için 
onu sana indir-
diğimiz bir kitap-
tır. Aziz ve Ha-
mid´in dosdoğru 
yoluna. 

Elif Lâm Râ. Bu, Rab-
lerinin izniyle bütün 
insanlığı kopkoyu ka-
ranlıklardan aydınlı-
ğa, O yüceler yücesi-
nin, O her övgüye la-
yık olanın yoluna çı-
karasın diye sana in-
dirdiğimiz (bir vahiy,) 
bir ilahi kelamdır. 

14. 
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    O’nundur=ل ه ِ    ki=الَِذي    Allah=اّلَلِِ,,

ا اتِِ,,فِي    olanların,,hepsi=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    ve,,olanların,,hepsi=و  =yerde    

ْيلِ  و      şu,,kâfirlerin=ِلْلك افِِرينِ     vay,,haline=و 

ع ذ ابِ ,,ِمنِْ =azabdan,,dolayı     ِش ِديد=çetin 

O Allah ki, gökler-
de ve yerde ne 
varsa hepsi 
O´nundur. Uğra-
yacakları ağır 
azaptan ötürü 
vaygele kâfirlerin 
başına! 

O Allah ki; gök-
lerde ve yerde 
olanlar 
O´nundur. Şid-
detli azaptan do-
layı vay kafirlere. 

O Allah(ın yoluna) ki, 
göklerde ve yerde ne 
varsa, hepsi O'nun-
dur. Kendilerini bek-
leyen o çok zorlu 
azaptan ötürü, hakkı 
inkar edenlerin vay 
haline! 

14. 
3 

..     tercih..ederler=ي ْست ِحبُّونِ     ki..onlar=الَِذينِ 

ي اة ِ     dünya=الدُّْني ا    hayatını=اْلح 

ةِِ..ع ل ى اْْلِخر  =ahirete    

دُّون ع ْنع نِْ ي ص      yoluna=س بِيلِِ    ve..engel..olurlar=و 

ا    Allah’ın=اّلَلِِ ي ْبغ ون ه      ve..onu..isterler=و 

ًجاِ  ئِكِ     eğrilmesini=ِعو      işte..onlar=أ ول َٰ

لِ     içindedirler=فِي َل   derin=ب ِعيدِ     bir..sapıklık=ض 

Onlar ki, dünya 
hayatını ahirete 
tercih ederler, in-
sanları Allah yo-
lundan alıkoyarlar 
ve bu yolu eğri 
göstermeye yelte-
nirler. İşte onlar 
koyu bir sapıklık 
içindedirler. 

Onlar ki; dünya 
hayatını ahiret 
tercih ederler. 
Allah yolundan 
alıkoyarlar ve 
onda eğrilik arar-
lar. İşte onlar, 
derin bir sapıklık 
içindedirler. 

Onlar ki, dünya haya-
tını biricik sevgi nes-
nesi olarak seçip onu 
ahiret (düşüncesine 
bütünüyle) yeğ tutar-
lar; ve başkalarını Al-
lah'ın yolundan çevi-
rip onu eğri ve do-
lambaçlı göstermeye 
çalışırlar. İşte çok de-
rin, onulmaz bir sa-
pıklık içinde olan, 
böyleleridir. 

14. 
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,, ا م  ْلن ا,,و  أ ْرس  =biz,,göndermedik    

س ولِ ,,ِمنِْ ر  =her,,elçiyi    َِإِل=başka    

    kendi,,kavminin=ق ْوِمهِِ    dilinden=بِِلس انِِ

ْمِ     açıklasın,,diye=ِلي ب ي ِنِ      şaşırtır=ف ي ِضلُِّ    onlara=ل ه 

نِْ    Allah=اّلَل ِ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    

ي ْهِدي نِْ    ve,,yola,,iletir=و  ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

ه وِ  يزِ اْلع زِِ    O=و  =azizdir    

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=اْلح 

Biz bütün pey-
gamberleri soy-
daşlarının dili ile 
gönderdik ki, onla-
ra Allah´ın buyru-
ğunu açıkça anla-
tabilsinler. Allah di-
lediğini saptırır, di-
lediğini de doğru 
yola iletir. O üstün 
iradelidir ve her işi 
yerindedir. 

Biz, her pey-
gamberi kendi 
milletinin diliyle 
gönderdik ki; on-
lara, apaçık an-
latsın. Bundan 
sonra Allah; di-
lediğini saptırır, 
dilediğini de 
doğru yola iletir. 
Ve O; Aziz´dir, 
Hakim´dir. 

Biz her elçiyi, mutlaka 
kendi halkının diliyle 
(vahyedilmiş bir me-
sajla) gönderdik ki, 
(hakkı) onlara açık 
(ve dolaysız) bir bi-
çimde ulaştırabilsin; 
artık bundan sonra 
Allah (sapmayı) dile-
yeni sapıklık içinde 
bırakır, (doğru yolu 
tutmayı) dileyeni de 
doğru yola yöneltir, 
çünkü doğru hüküm 
ve hikmetle edip ey-
leyen en yüce iktidar 
sahibi O'dur. 

14. 
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ل ق دِْ.. ْلن ا    andolsun=و      göndermiştik=أ ْرس 

وس ىَِٰ     ayetlerimizle..birlikte=بِآي اتِن ا    Musa’yı=م 

أ ْخِرجِْ..أ نِْ =çıkarması..için     ِك     kavmini=ق ْوم 

اتِِ..ِمنِ  الظُّل م  =karanlıklardan    

النُّورِِ..إِل ى =aydınlığa    

ْره مِْ ذ ك ِ     ve..onlara..hatırlatması..için=و 

    şüphesiz=إِنَِ    Allah’ın=اّلَلِِ     günlerini=بِأ يَامِِ

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda     ِي ات     ayetler..vardır=ْل 

بَارِ     herkes..için=ِلك ل ِِ     sabreden=ص 

 şükreden=ش ك ورِ 

Biz Musa´yı «Soy-
daşlarını karanlık-
tan aydınlığa çıkar 
ve onlara Allah´ın 
(tarihlerinde iz bı-
rakmış) günlerini 
hatırlat» direktifi ile 
somut mucizelerin 
desteğinde pey-
gamber olarak 
gönderdik. Bu ha-
tırlatmada sabırlı 
ve şükreden her-
kesin alacağı ibret 
dersleri vardır. 

Andolsun ki; Biz, 
Musa´yı; kavmini 
karanlıklardan 
aydınlıklara çı-
kar ve onlara, 
Allah´ın günlerini 
hatırlat, diye 
gönderdik. Şüp-
hesiz bunda, 
sabreden ve 
şükreden herkes 
için ayetler var-
dır. 

Ve nitekim, Musa'ya 
ayetlerimizi gönderip 
kendisine: Halkını 
kopkoyu karanlıklar-
dan aydınlığa çıkar 
ve onlara Allah'ın 
Günleri'ni hatırlat! di-
ye (emrettik). Çünkü 
bu (hatırlatmada), 
darlığa sonuna kadar 
göğüs germesini ve 
(Allah'a) yürekten 
şükretmesini bilen 
herkes için mutlaka 
çıkarılacak dersler 
vardır. 

14. 
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إِذِْ,, الِ ق ِ    hani=و  =demişti,,ki    َِٰوس ى     Musa=م 

وا    kavmine=ِلق ْوِمهِِ     hatırlayın=اْذك ر 

ة ِ ل ْيك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ    nimetini=نِْعم      üzerinizdeki=ع 

اك مِْ    O=إِذِْ آلِِ,,ِمنِْ    sizi,,kurtardı=أ ْنج  =soyundan    

    Fir’avn=فِْرع ْونِ 

ون ك مِْ     onlar,,sizi,,sürüyorlardı=ي س وم 

    işkencenin=اْلع ذ ابِِ    en,,kötüsüne=س وءِ 

ونِ  ي ذ ب ِح  ك مِْ    kesiyorlardı=و      oğullarınızı=أ ْبن اء 

ي ْست ْحي ونِ      sağ,,bırakıyorlardı=و 

ْمِ  ك      kadınlarınızı=نِس اء 

فِي ِلك مِْ,,و  ذ َٰ =bunda,,size,,vardı     ِء     bir,,imtihan=ب َل 

ب ِك مِْ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden     ِع ِظيم=büyük 

Hani Musa, soy-
daşlarına dedi ki; 
«Allah´ın size ba-
ğışladığı nimetleri 
hatırlayınız. Hani 
O oğullarınızı bo-
ğazlayıp kadınları-
nızı erkeksiz bı-
rakmak sureti ile 
size çok ağır bir 
işkence çektiren 
Firavun haneda-
nından sizi kurtar-
mıştı. Bu, Rabbini-
zin size yönelik 
büyük bir sınavı 
idi.» 

Hani Musa kav-
mine demişti ki: 
Allah´ın üzeri-
nizdeki nimetini 
hatırlayın. Çün-
kü o, sizi azabın 
kötüsüne uğra-
tan, kadınlarınızı 
sağ bırakıp oğul-
larınızı boğazla-
yan Firavun ha-
nedanından kur-
tarmıştı. Bunda 
Rabbınızdan 
büyük bir imti-
han vardır. 

Hani, Musa (da) hal-
kına (bu doğrultuda): 
Allah'ın size bahşetti-
ği nimeti hatırlayın! 
demişti, O sizi Fira-
vun yönetiminin elin-
den kurtarmıştı; (on-
lar ki) size dayanıl-
maz acılar çektiriyor; 
oğullarınızı boğazla-
yıp, kadınlarınızı sağ 
bırakıyorlardı: (eğer 
bilirseniz) size Rab-
binizden büyük bir sı-
namaydı, bu. 

14. 
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.. إِذِْ ت أ ذَنِ ..و  =ve..size..bildirmişti    ِْبُّك م     Rabbiniz=ر 

    şükrederseniz=ش ك ْرت مِْ    eğer=ل ئِنِْ

ْمِ      elbette..size..daha..fazla..veririm=ْل  ِزيد نَك 

ل ئِنِْ     nankörlük..ederseniz=ك ف ْرت مِْ    ve..eğer=و 

    azabım=ع ذ ابِي    şüphesiz=إِنَِ

 pek..çetindir=ل ش ِديد ِ

Hani Rabbiniz size 
şöyle bildirmişti; 
«Eğer şükrederse-
niz, size yönelik 
nimetlerimi kesin-
likle arttırırım, eğer 
nankörlük ederse-
niz, hiç kuşkusuz 
azabım pek ağır-
dır.» 

Hani Rabbınız: 
Şükrederseniz; 
andolsun ki, size 
artırırım, nankör-
lük ederseniz; 
bilin ki azabım 
çok şiddetlidir, 
diye bildirmişti. 

Ve (yine hatırlayın ki) 
Rabbiniz size (şöyle) 
bildirmişti: (Bana) 
şükrederseniz, mu-
hakkak ki size kat kat 
fazla veririm; yok, 
eğer nankörlük eder-
seniz, bilin ki Benim 
azabım gerçekten 
çok çetindir! 

14. 
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,, ق الِ  وس ىَِٰ    ve,,dedi,,ki=و      Musa=م 

وا,,إِنِْ ت ْكف ر  =nankörlük,,etseniz    ِْأ ْنت م=siz    

نِْ م  ِضِاْْل رِْ,,فِي,,و  =ve,,yeryüzündekiler    

Musa dedi ki; 
«Eğer siz, tüm 
yeryüzü halkı ile 
birlikte nankörlük 
etseniz, kuşku yok 
ki, Allah´ın hiçbir 
şeye ihtiyacı yok-

Musa: Siz ve 
yeryüzünde bu-
lunanların hepsi 
nankörlük etse-
niz; muhakkak ki 
Allah, müstağni 
ve hamde layık 

Ve Musa (şöyle) ek-
ledi: Siz ve (sizinle 
birlikte) yeryüzünde 
yaşayan başka kim 
varsa, hepiniz hakkı 
inkar etseniz dahi, 
(bilin ki) Allah, yine 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

ِميعًا     Allah=اّلَل ِ    iyi,,bilin,,ki=ف إِنَِ    hepiniz=ج 

ِميد ِ    zengindir=ل غ نِيِ   övülmüştür=ح 

tur ve özü itibarı ile 
övgüye lâyıktır.» 

olandır, demişti. de her türlü övgüye 
layık ve mutlak an-
lamda Kendine yeterli 
(Biricik Tanrı)dır. 

14. 
9 

.. ي أْتِك مِْ..أ ل مِْ =size..gelmedi..mi?    ِ ن ب أ=haberi    

ق ْبِلك مِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =sizden..öncekilerin    

ع ادِ     Nuh=ن وح ِ    kavimlerinin=ق ْومِِ     ve..Ad=و 

ود ِ  ث م      ve..Semud=و 

الَِذينِ  ب ْعِدِهْمِ ..ِمنِْ..و  =ve..onlardan..sonra..gelenlerin    

ه مِْ..لِ  ي ْعل م  =onları..kimse..bilmez    َِإِل=başka    

مِْ    Allah’tan=اّلَل ِ  تْه  اء      onlara..getirdi=ج 

مِْ س ل ه      kanıtlar=بِاْلب ي ِن اتِِ    elçileri=ر 

دُّوا مِْ    koydular=ف ر      onlar..ellerini=أ ْيِدي ه 

اِهِهمِْ..فِي أ ْفو  =ağızlarına    ق ال وا     ve..dediler..ki=و 

    tanımadık=ك ف ْرن ا    muhakkak..biz=إِنَا

ا بِهِِ..أ ْرِسْلت مِْ..بِم  =sizinle..gönderileni     ِإِنَاو =ve..biz    

    şeye..karşı=ِمَما    bir..kuşku=ش ك ِ     içindeyiz=ل ِفي

إِل ْيهِِ..ت ْدع ون ن ا =sizin..bizi..çağırdığınız     ِِريب  derin=م 

Daha önce yaşa-
mış Nuh, Ad, Se-
mud kavimlerine, 
ayrıca bunlardan 
sonra gelen ve 
haklarında Al-
lah´dan başka hiç 
kimsenin bir şey 
bilmediği toplumla-
ra ilişkin bilgi size 
ulaşmadı mı? 
Peygamberleri, bu 
toplumlara açık 
belgeler ile geldi-
ler. Fakat onlar 
(sesleri yankılana-
rak gürleşsin diye) 
ellerini ağızlarına 
tutarak sizin bize 
getirdiğiniz mesajı 
reddediyoruz, bizi 
benimsemeye ça-
ğırdığınız ilkeler 
konusunda koyu 
bir kuşku içinde-
yiz» dediler. 

Sizden önce ge-
çenlerin Nuh, 
Ad, Semud ka-
vimlerinin ve on-
lardan sonra Al-
lah´tan başka 
kimsenin bilme-
diği kavimlerin 
haberi size gel-
medi mi? Pey-
gamberleri onla-
ra ayetlerle gel-
diler de onlar, el-
lerini ağızlarına 
koyup: Biz, sizin 
gönderilmiş ol-
duğunuz şeyi in-
kar ettik, bizi ça-
ğırdığınız şey-
den şüphe ve 
endişe içindeyiz, 
dediler. 

Sizden önce gelip 
geçen (inkarcı top-
lum)ların başına ge-
lenlerden hiç haberi-
niz olmadı mı; Nuh 
kavminin, 'Ad ve Se-
mud kavimlerinin ve 
onlardan sonra gelip 
geçen daha niceleri-
nin? Onlar(ın başına 
gelenleri) Allah'tan 
başka kimse bilmez. 
Onlara da kendileri 
için görevlendirilmiş 
olan elçiler, hakkı bü-
tün açıklığıyla göste-
ren delillerle gelmiş-
lerdi; fakat onlar, elle-
rini şaşkınlıkla ağızla-
rına götürüp Biz, si-
zinle gönderildiğini 
iddia ettiğiniz mesajın 
hak olduğuna inan-
mıyoruz dediler, ve 
doğrusu bizi çağırdı-
ğınız şey(in mahiye-
tin)den yana ciddi bir 
şüphe ve şaşkınlık 
içindeyiz. 

14. 
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س ل ِ    dediler,,ki=ق ال تِْ,, ه مِْر  =elçileri    أ فِي=(edilir),,mi?    

    yaratan=ف اِطرِِ    şüphe=ش كِ     Allah,,hakkında=اّلَلِِ

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    gökleri=الَسم      ve,,yeri=و 

    sizi,,davet,,ediyor,,(O)=ي ْدع وك مِْ

    sizin=ل ك مِْ    bağışlamak,,için=ِلي ْغِفرِ 

ذ ن وبِك مِْ,,ِمنِْ =günahlarınızdan,,bir,,kısmını    

ك مِْ ر  خ ِ ي ؤ      ve,,sizi,,ertelemek,,için=و 

لِ ,,إِل ىَِٰ أ ج  =bir,,süreye,,kadar     ِى س مًّ     belirtilmiş=م 

أ ْنت مِْ,,إِنِْ    onlar,,dediler=ق ال وا =siz,,de    

    bir,,insandan=ب ش رِ     başka,,değilsiniz=إِلَِ

    istiyorsunuz=ت ِريد ونِ     bizim,,gibi=ِمثْل ن ا

دُّون ا,,أ نِْ ت ص  =bizi,,çevirmek    

ي ْعب د ِ,,ك انِ ,,ع َما =taptığından    ن ا     atalarımızın=آب اؤ 

    bir,,delil=بِس ْلط انِ     o,,halde,,bize,,getirin=ف أْت ون ا

بِينِ   açık=م 

Peygamberleri, on-
lara «Göklerin ve 
yerin yoktan vare-
dicisi olan Allah 
hakkında şüphe 
olur mu hiç? O ba-
zı günahlarınızı 
bağışlamak için si-
zi doğru yola çağı-
rıyor, bu konuda 
size belirli bir sü-
renin sonuna ka-
dar mühlet tanı-
yor» dediler. 

Peygamberleri 
onlara: Gökleri 
ve yeri yaratan, 
günahlarınızı 
bağışlamak için 
çağıran ve sizi 
belirli bir süreye 
kadar tehir eden 
Allah´tan mı 
şüphe ediyorsu-
nuz? demişlerdi. 
Onlar da: Siz de 
bizim gibi sade-
ce birer insansı-
nız. Siz; bizi, 
atalarımızın ta-
pındığı şeyler-
den döndürmek 
istiyorsunuz. Öy-
leyse, bize açık 
bir delil getirin, 
demişlerdi. 

Bu toplumlara gönde-
rilen elçiler: Hiç, gök-
lerin ve yerin yaratı-
cısı olan Allah(ın var-
lığından, birliğinden) 
şüphe edilebilir mi? 
dediler, Sizi (geçmiş-
teki) günahlarınızdan 
ötürü bağışlamak ve 
size (belirlediği) bir 
süre (bitince)ye kadar 
mühlet vermek üzere 
(doğru yola) çağıran 
O'dur! (Ama) onlar: 
Sizler bizim gibi 
ölümlü insanlardan 
başka kimseler değil-
siniz! diye cevap ver-
diler, Bizi, atalarımı-
zın tapınageldiği şey-
lerden uzaklaştırmak 
istiyorsunuz; madem 
öyle, o zaman (Al-
lah'ın elçileri olduğu-
nuza dair) açık bir de-
lil getirin bize! 

14. 
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مِْ    dediler..ki=ق ال تِْ.. مِْ    onlara=ل ه  س ل ه      elçileri=ر 

ن ْحنِ ..إِنِْ =evet..biz..de    َِإِل=başka..bir..şey..değiliz    

ِكنَِ    sizin..gibi=ِمثْل ك مِْ    insandan=ب ش رِ  ل َٰ     fakat=و 

نُِّ    Allah=اّلَل ِ     lütfeder=ي م 

نِْ..ع ل ىَِٰ ي ش اءِ ..م  =dilediğine    

ِعب اِدِهِ ..ِمنِْ =kullarından    

ا م  ل ن ا..ك انِ ..و  =imkânımız..yoktur    

ن أْتِي ك مِْ..أ نِْ =size..getiremeye     ِبِس ْلط ان=delil    

    Allah’ın=اّلَلِِ     izni=بِإِْذنِِ    olmadan=إِلَِ

ع ل ى اّلَلِِ..و  =Allah’a    َِِكل     dayansınlar=ف ْلي ت و 

ْؤِمن ونِ   inananlar=اْلم 

Peygamberleri on-
lara dediler ki, 
«Evet biz de sizin 
gibi birer insanız, 
fakat Allah dilediği 
kuluna bağışta bu-
lunur. Allah´ın izni 
olmadıkça biz size 
mucize göstere-
meyiz. Mü´minler 
sırf Allah´a da-
yanmalıdır. 

Peygamberleri 
onlara: Biz de 
sizin gibi birer 
insanız, ama Al-
lah kullarından 
dilediğine ihsan-
da bulunur. Al-
lah´ın izni olma-
dıkça biz; size 
delil getiremeyiz. 
Mü´minler; Al-
lah´a tevekkül 
etsinler, demiş-
lerdi. 

Elçileri onlara: Doğru, 
biz de sizler gibi sa-
dece ölümlü kimsele-
riz diye cevap verdi-
ler, ama işte Allah 
nimetini kullarından 
dilediğine bahşeder. 
Ayrıca, Allah'ın izni 
olmadıkça, (görevi-
miz hakkında) bir delil 
getirmek bizim har-
cımız değildir. Bu hu-
susta inananlar yal-
nızca Allah'a güven-
melidirler. 

14. 
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,, ا م  َكلِ ,,أ لَِ,,ل ن ا,,و  ن ت و  =neden,,biz,,dayanmayalım?    

اّلَلِِ,,ع ل ى =Allah’a    ِْق د ه د ان ا,,و  =bize,,göstermişken    

نَِ    yollarımızı=س ب ل ن اِ  ل ن ْصبِر      ve,,katlanacağız=و 

ا,,ع ل ىَِٰ ون اِ آذ ِ,,م  ْيت م  =bize,,yaptığınız,,eziyetlere    

ع ل ى اّلَلِِ,,و  =Allah’a    َِِكل     dayansınlar=ف ْلي ت و 

ل ونِ  ك ِ ت و   tevekkül,,edenler=اْلم 

Allah bizi doğru 
yola ilettiğine göre, 
niye O´na dayan-
mayalım ki? Bize 
edeceğiniz eziyet-
lere kesinlikle kat-
lanacağız. Daya-
nak arayanlar sırf 
Allah´a dayanma-
lıdırlar.» 

Hem biz, ne diye 
Allah´a tevekkül 
etmeyelim ki; bi-
ze dosdoğru yol-
ları O, göster-
miştir. Bize yap-
tığınız eziyetlere 
elbette dayana-
cağız. Tevekkül 
edenler de yal-
nız Allah´a te-
vekkül etsinler. 

Hem, izlediğimiz yolu 
bize gösteren Allah 
olduğuna göre, artık 
nasıl güvenmeyebili-
riz ki O'na? Bunun 
içindir ki, bize çektir-
diklerinize mutlaka 
göğüs gereceğiz; 
çünkü bir kere Allah'a 
güven bağlamış olan-
lar sonuna kadar 
O'na güvenmekte de-
vam edeceklerdir! 

14. 
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.. ق الِ  وا..الَِذينِ     dediler..ki=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

س ِلِهمِْ     elçilerine=ِلر 

نَك مِْ     ya..sizi..mutlaka..çıkarırız=ل ن ْخِرج 

أ ْرِضن ا..ِمنِْ =yurdumuzdan    ِْأ و=ya..da    

ِملَتِن اِ ..فِي    dönersiniz=ل ت ع ود نَِ =bizim..dinimize    

ىَِٰ     onlara=إِل ْيِهمِْ    şöyle..vahyetti=ف أ ْوح 

مِْ بُّه      mutlaka..helak..edeceğiz=ل ن ْهِلك نَِ    Rableri=ر 

 zalimleri=الَظاِلِمينِ 

Kâfirler, peygam-
berlerine «Ya di-
nimize dönersiniz, 
ya da sizi yurdu-
muzdan kovarız» 
dediler. Fakat 
Rabbleri, onlara 
vahiy yolu ile bil-
dirdi ki, «Biz zalim-
leri kesinlikle yo-
kedeceğiz.» 

Küfredenler 
peygamberlerine 
dediler ki: Ya bi-
zim dinimize dö-
nersiniz, ya da 
sizi memleketi-
mizden çıkarırız. 
Rabbları da on-
lara vahyetti ki: 
Biz, 

Ama hakkı inkar eden 
toplumlar, elçilerine 
şöyle dediler: Ya bi-
zim yolumuza döner-
siniz, ya da kesinlikle 
sizi ülkemizden sürüp 
çıkarırız! Bunun üze-
rine Rableri elçilerine: 
Biz bu zalimleri mut-
laka tepeleyeceğiz! 
diye vahyetti, 

14. 
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,, ل ن ْسِكن نَك مِ      ve,,sizi,,yerleştireceğiz=و 

ِدِهْمِ ب عِْ,,ِمنِْ    o,,yere=اْْل ْرضِ  =onların,,ardından    

ِلكِ  نِْ    bu=ذ َٰ افِ ,,ِلم  خ  =korkan,,içindir    

ق اِمي افِ     makamımdan=م  خ      korkan,,içindir=و 

ِعيدِِ  ve,,tehdidimden=و 

Ve onların arka-
sından yeryüzüne 
sizi yerleştireceğiz. 
Bu müjde benim 
karşıma çıkaca-
ğından çekinen ve 
benim tehditlerim-
den korkanlar için-
dir.» 

Onlardan sonra 
da yeryüzüne si-
zi yerleştirece-
ğiz. Bu, maka-
mımdan ve teh-
didimden kor-
kanlara vaadim-
dir. 

Ve onlar yok olup git-
tikten sonra yeryüzü-
ne elbette sizi yerleş-
tireceğiz: bu (vaad) 
Benim makamıma 
karşı saygı ve sakın-
ma gösteren ve teh-
didimden korkan kim-
seler içindir! 

14. 
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وا.. اْست ْفت ح      fetih..istediler=و 

ابِ  خ  بَارِ     her=ك لُِّ    ve..perişan..oldu=و      zorba=ج 

نِيدِ   inatçı=ع 

Peygamberler, Al-
lah´dan zafer dile-
diler, bunun üzeri-
ne bütün inatçı 
zorbalar hüsrana 
uğradılar. 

Yardım istediler 
ve bütün inatçı 
zorbalar da hüs-
rana uğradılar. 

Ve (elçiler) hakkın za-
fere ulaşması için (Al-
lah'a) niyaz ettiler. Ve 
(böylece) hakkın o 
inatçı ve zorba düş-
manlarının hepsi (so-
nunda) yok olup gitti-
ler. 

14. 
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,, ائِهِِ,,ِمنِْ ر  و  =ardından,,da     ِنَم ه      cehennem,,vardır=ج 

ي ْسق ىَِٰ اءِ ,,ِمنِْ    kendisine,,içirileceği=و  م  =bir,,suyun    

ِديدِ   irin,,(gibi)=ص 

Ayrıca herbirinin 
önünde cehennem 
vardır, orada ken-
disine irinli su içiri-
lecektir. 

Ardından da ce-
hennem. Orada 
irinli sudan içiri-
lecektir. 

Bunlardan her birini 
cehennem beklemek-
tedir; ve orada her bi-
rine azapla ağulan-
mış sudan içirilecek; 

14. 
17 

َرع ه ِ..     onu..yutmağa..çalışır=ي ت ج 

لِ  ي ك اد ِ..و  =fakat..geçiremez    ِ ي ِسيغ ه=boğazından    

ي أْتِيهِِ ْوتِ     ve..ona..geldiği..halde=و      ölüm=اْلم 

ك انِ ..ك ل ِِ..ِمنِْ م  =her..yandan    

Bu irinli suyu yut-
kunarak içer, nor-
mal biçimde içe-
mez. Her yandan 
ölümün saldırısına 
uğradığı halde 
ölemez. Önünde 
çetin bir azap var-

Onu yudum yu-
dum alacak ama 
yutamayacaktır. 
Her taraftan ona 
ölüm geldiği hal-
de ölemeyecek-
tir. Ve arkasın-
dan şiddetli bir 

onu (içecek olan) 
yutkunacak, yutkuna-
cak ama bir türlü yu-
tamayacaktır. Ve 
orada insanı ölüm her 
yandan kuşatacak, 
ama insan, kendisini 
daha zorlu bir azap 
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ا م  ي ِت ِ ..ه وِ ..و  بِم  =yine..o..ölemez    

ِمنِْ ائِهِِ..و  ر  و  =bunun..ardından..da     ِع ذ اب=bir..azab    

 kaba=غ ِليظِ 

dır. azab gelip çata-
caktır. 

beklediğinden, bir tür-
lü ölemeyecek. 

14. 
18 

,, ث لِ  وا,,الَِذينِ     durumu=م  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

ب ِِهْمِ  مِْ    Rablerini=بِر  ال ه      iyi,,işleri=أ ْعم 

ادِ  م  بِهِِ,,اْشت دَتِْ    tıpkı,,küle,,benzer=ك ر  =savurduğu    

يحِ  ي ْومِ ,,فِي    rüzgârın=الر ِ =bir,,günde    

ونِ ,,لِ     fırtınalı=ع اِصف ِ  ي ْقِدر  =ele,,geçiremezler    

ك س ب وا,,ِمَما =kazandıklarından    

ش ْيء ِ ,,ع ل ىَِٰ =hiçbir,,şeyi     ِِلك     budur=ه وِ     işte=ذ َٰ

لِ   derin=اْلب ِعيد ِ    sapıklık=الَضَل 

Rabblerini inkâr 
edenlerin iyi dav-
ranışları fırtınalı bir 
günde şiddetli 
rüzgârda savrulan 
küle benzer, yap-
tıkları iyi işler kar-
şılığında ellerine 
hiçbir şey geçmez. 
İşte koyu sapıklık 
budur. 

Rabblarına küf-
redenlerin hali; 
fırtınalı bir günde 
rüzgarın şiddetle 
savurduğu küle 
benzer. Yaptık-
larından dolayı 
hiçbir şey elde 
edemezler. İşte 
bu, uzak bir sa-
pıklıktır. 

Rablerini inkara şart-
lanmış olanların ya-
pıp ettikleri, fırtınalı 
bir günde rüzgarın 
hışımla saçıp savur-
duğu küle benzemek-
tedir; böyleleri ka-
zandıkları (iyi) şey-
lerden (de ahirette) 
hiçbir yarar sağlaya-
mazlar: çünkü (Al-
lah'a karşı sergiledik-
leri) bu (inkarcı tu-
tum) sapıklıkların en 
kötüsüdür. 

14. 
19 

.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?    َِأ ن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah’ın    

ل قِ  اتِِ    yarattığını=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ِِ     ve..yeri=و  ق      hak..ile=بِاْلح 

ي ش أِْ..إِنِْ =dilerse    ِْي ْذِهْبك م=sizi..götürür    

ي أْتِِ ْلقِ     ve..getirir=و  ِديدِ     bir..halk=بِخ   yepyeni=ج 

Allah´ın gökleri ve 
yeri hak ilkesine 
dayalı olarak ya-
rattığını görmüyor 
musun? O eğer di-
lerse sizi yokedip 
yerinize yeni bir 
canlı türü geçirebi-
lir. 

Görmez misin ki, 
Allah; gökleri ve 
yeri hak ile ya-
ratmıştır. Dilerse 
sizi yok edip ye-
ni bir halk getirir. 

Görmüyor mu-
sun(uz), gökleri ve 
yeri belli bir (içsel) 
gerçekliğe göre yara-
tan Allah'tır? Dilerse 
sizi ortadan kaldırır 
ve (yerinize) yeni bir 
yaratılmışlar toplulu-
ğu getirir: 

14. 
20 

,, ا م  ِلكِ ,,و  ذ َٰ =ve,,bu,,değildir    اّلَلِِ,,ع ل ى =Allah’a    

 güç=بِع ِزيزِ 

Bu Allah için zor 
bir iş değildir. 

Ve bu, Allah için 
hiç de güç değil-
dir. 

ve bu Allah için zor 
da değildir. 

14. 
21 

وا.. ز  ب ر  ِِ    göründüler=و      Allah’ın..huzurunda=ّلِلَ

ِميعًا     dediler..ki=ف ق الِ     hepsi=ج 

ع ف اءِ      zayıflar=الضُّ

وا..ِللَِذينِ  اْست ْكب ر  =büyüklük..taslayanlara    

    tabi=ت ب عًا    size=ل ك مِْ    idik=ك نَا    şüphesiz..biz=إِنَا

ْغن ونِ ..أ ْنت مِْ..ف ه لِْ م  =savabilir..misiniz?    نَا     bizden=ع 

ع ذ ابِِ..ِمنِْ =azabından    ِِاّلَل=Allah’ın    

ش ْيء ِ ..ِمنِْ =(en..ufak)..bir..şey    ق ال وا=dediler..ki    

ه د ان ا..ل وِْ =bize..yol..gösterseydi    ِ اّلَل=Allah    

ْمِ  د ْين اك      biz..de..size..yol..gösterirdik=ل ه 

اءِ  ل ْين ا    artık..birdir=س و      bize=ع 

ِزْعن ا ب ْرن ا..أ مِْ    sızlansak..da=أ ج  ص  =sabretsek..de    

ا ل ن ا..م  =bize..yoktur    

ِ..ِمنِْ ِحيص  م  =kaçıp..sığınacak..bir..yer 

Tüm insanlar Al-
lah´ın huzuruna 
çıktıklarında güç-
süz halk yığınları, 
büyüklük taslayan 
önderlere «Biz si-
ze bağlı idik, size 
uymuştuk. Şimdi 
Allah´ın bize vere-
ceği azabın her-
hangi bir bölümü-
nü başımızdan sa-
vabilecek misi-
niz?» derler. Ön-
derler ise güçsüz-
lere şu karşılığı ve-
rirler, «Eğer Allah 
bizi doğru yola 
iletseydi, biz de si-
zi doğru yola erdi-
rirdik. Şimdi feryad 
etsek de, sabret-
sek de farketmez. 
Çünkü kaçıp sığı-
nabileceğimiz bir 
yer yok.» 

Onların hepsi; 
Allah´ın huzuru-
na toplanıp çı-
karlar. Zayıflar 
büyüklük tasla-
yanlara: Doğru-
su biz; size uy-
muştuk. Allah´ın 
azabından bizi 
koruyabilecek 
misiniz? derler. 
Onlar da: Allah, 
bizi doğru yola 
eriştirseydi; biz 
de sizi eriştirir-
dik. Şu halde ar-
tık sızlansak da 
katlansak da 
birdir. Bizim için 
kaçıp sığınacak 
bir yer yoktur, 
derler. 

Ve (o Yargı Günü'nde 
insanların) hepsi Al-
lah'ın huzuruna çıka-
caklar; işte o zaman, 
zayıf olanlar bir vakit-
ler büyüklük taslamış 
olanlara: Bakın, bizler 
sizin izleyicilerinizdik 
diyecekler, o halde 
şimdi bizden Allah'ın 
azabını biraz olsun 
savabilecek güçte 
misiniz? (Ötekiler bu-
na şöyle) cevap ve-
recekler: Eğer Allah 
bize (kurtuluş) yo-
lu(nu) gösterirse, 
şüphesiz, biz sizi de 
peşimizden sürükle-
riz; fakat, görebildi-
ğimiz kadarıyla, şimdi 
artık sızlansak da, 
(hak ettiğimiz azaba) 
katlansak da, hepsi 
bir: bizim için artık 
kurtuluş yok! 

14. 
22 

,, ق الِ      şeytan=الَشْيط انِ     şöyle,,dedi=و 

ق ِضيِ ,,ل َما =bitirildikten,,sonra     ِاْْل ْمر=iş    

ع د ك مِْ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ     size,,vadetti=و 

ْعد ِ ق ِِ    vaadi=و      gerçek=اْلح 

ع ْدت ك مِْ و      ben,,de,,size,,vadettim=و 

ْمِ      ama,,ben,,sözümden,,caydım=ف أ ْخل ْفت ك 

ا م  ِليِ ,,ك انِ ,,و  =benim,,yoktu    

ل ْيك مِْ س ْلط انِ ,,ِمنِْ    sizi,,zorlayacak=ع  =bir,,gücüm    

د ع ْوت ك مِْ,,أ نِْ    başka=إِلَِ =sizi,,davet,,etmekten    

ْبت مِْ ِليِ ,,ف اْست ج  =siz,,de,,benim,,davetime,,koştunuz    

ِ ونِي,,ف َل  ت ل وم  =o,,halde,,beni,,kınamayın    

وا ل وم  ْمِ     kınayın=و      kendi,,kendinizi=أ ْنف س ك 

ا ْصِرِخك مِْ,,أ ن ا,,م  بِم  =ne,,ben,,sizi,,kurtarabilirim    

ا م  مِْأ ْنت ِ,,و  =ne,,de,,siz    

ْصِرِخَيِ      beni,,kurtarabilirsiniz=بِم 

    reddetmiştim=ك ف ْرتِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي

ا ونِِ,,بِم  ْكت م  أ ْشر  =beni,,ortak,,koşmanızı    

,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =önceden    َِإِن=doğrusu    

مِْ    zalimler=الَظاِلِمينِ      için,,vardır=ل ه 

 acı=أ ِليمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ 

Herkese ilişkin hü-
küm verilip iş işten 
geçtikten sonra 
şeytan, cehen-
nemliklere der ki; 
«Hiç kuşkusuz Al-
lah´ın size yönelik 
vaadi doğru idi, 
ben ise size verdi-
ğim sözü yerine 
getirmedim. Benim 
size yönelik, somut 
bir yaptırım gücüm 
yoktu, sadece sizi 
yoluma çağırdım, 
siz de çağrıma 
uyuverdiniz. O 
halde beni suçla-
mayınız, kendinizi 
suçlayınız, şimdi 
ne ben sizi kurta-
rabilirim, ne de siz 
beni kurtarabilirsi-
niz. Aslında vaktiy-
le beni Allah´a or-
tak koşmanızı da 
onaylamış değil-
dim. Hiç kuşkusuz 
zalimler, acıklı bir 
azap çekecekler-
dir. 

İş olup bitince; 
şeytan dedi ki: 
Gerçekten Allah, 
size sözün doğ-
rusunu söyle-
mişti. Ben de si-
ze söz verdim, 
ama caydım. Si-
zi zorlayacak hiç 
bir gücüm de 
yoktu. Yalnız 
ben sizi çağır-
dım, siz de gel-
diniz. O halde 
beni kınamayın, 
kendinizi kına-
yın. Artık ben si-
zi kurtaramam, 
siz de beni kur-
taramazsınız. 
Esasen daha 
önce, beni Al-
lah´a ortak koş-
manızı kabul 
etmemiştim. 
Doğrusu zalimle-
re elim bir azab 
vardır. 

Ve her şey olup bittik-
ten, hüküm yerine 
geldikten sonra Şey-
tan: Gerçek şu ki, Al-
lah size gerçekleş-
mesi kaçınılmaz bir 
söz vermişti! Bense 
(her fırsatta) size bir-
takım sözler verdim 
ama sizi hep yüzüstü 
bıraktım. Yine de be-
nim sizin üzerinizde 
gerçekte bir nüfuzum 
yoktu: Sizi sadece 
çağırıyordum; siz de 
(bu çağrıya) icabet 
ediyordunuz. Bunun 
içindir ki, beni suçla-
mayın, yalnızca ken-
dinizi suçlayın. Ne 
ben sizin imdadınıza 
yetişecek durumda-
yım; ne de siz benim 
imdadıma yetişebile-
cek kimselersiniz; 
çünkü, bakın ben, si-
zin vaktiyle beni (Al-
lah'a) ortak koşma-
nızda bir doğruluk 
payı olduğunu her 
zaman reddetmişim-
dir. Doğrusu, tüm za-
limleri çok can yakıcı 
bir azap beklemekte-
dir. 

14. 
23 

.. أ ْدِخلِ  ن وا..الَِذينِ     sokuldular=و  آم  =inananlar    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlar=و      iyi..işler=الَصاِلح 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    sürekli..kalacakları=خ      orada=فِيه 

ب ِِهْمِ     izniyle=بِإِْذنِِ     Rablerinin=ر 

ا    onların..dirlik..temennileri=ت ِحيَت ه مِْ     orada=فِيه 

مِ   selamdır=س َل 

İman edip iyi amel-
ler işleyenler ise 
Rabblerinin izni ile 
içinde ebedi olarak 
kalacakları ve alt-
larından ırmaklar 
akan cennetlere 
yerleştirilirler, onlar 
orada esenlik dile-
ği olarak «selâm» 
ile karşılanırlar. 

İman edenler, 
salih amel işle-
yenler; altların-
dan ırmaklar 
akan cennetlere 
konulurlar. 
Rabblarının izni 
ile orada ebe-
diyyen kalırlar. 
Onların birbirine 
sağlık temenni-
leri de; se-
lam´dır. 

Ama imana erişip 
doğru ve yararlı işler 
yapanlar, içinde dere-
lerin, ırmakların ça-
ğıldadığı hasbahçele-
re sokulacaklar; ve 
orada Rablerinin iz-
niyle, Selam! ile kar-
şılanıp yaşıyacaklar. 

14. 
24 

,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi     ِك ْيف=nasıl    

بِ  ر      Allah=اّلَل ِ    bir,,benzetme,,yaptı=ض 

ث ًَلِ ةًِ    benzeri=م      güzel=ط ي ِب ةًِ    sözün=ك ِلم 

ةِ  ر  ي ِب ِ    bir,,ağaç,,gibidir=ك ش ج  ةِ ط  =güzel    

ا ا    sabit=ث ابِتِ     kökü=أ ْصل ه  ف ْرع ه      dalları=و 

اءِِ,,فِي الَسم  =gökte,,olan 

Allah´ın güzel sözü 
neye benzettiğini 
görmüyor musun? 
O, onu yerin derin-
liklerine kök salmış 
ve dalları göğe 
tırmanan yararlı bir 
ağaca benzetiyor. 

Görmez misin; 
Allah, nasıl bir 
misal verdi. Hoş 
bir söz; kökü 
sağlam, dalları 
göğe doğru olan 
hoş bir ağaca 
benzer. 

Allah'ın, güzel, doğru 
bir söz için nasıl bir 
misal verdiğini gör-
müyor musun(uz)? 
Kökü sapasağlam, 
dalları göğe doğru 
uzanan güzel, diri bir 
ağaç gibi(dir o); 

14. 
25 

ا    verir=ت ْؤتِي..     yemişini=أ ك ل ه 

ِحينِ ..ك لَِ =her..zaman    ِِبِإِْذن=izniyle    

اِ  ب ِه  ي ْضِربِ     Rabbinin=ر      benzetmeler..yapar=و 

    insanlara=ِللنَاِسِ    misallerle=اْْل ْمث الِ     Allah=اّلَل ِ

مِْ ونِ ..ل ع لَه  ي ت ذ َكر  =öğüt..almaları..için 

O ağaç sürekli ola-
rak meyva verir. 
İnsanlar öğüt al-
sınlar diye Allah 
onlara çeşitli öğüt-
ler verir. 

Ki, Rabbının iz-
niyle her zaman 
yemişini verir. 
İnsanlar ibret al-
sınlar diye Allah, 
onlara misal ve-
riyor. 

ki, Rabbinin izniyle 
her mevsim meyvesi-
ni verip durur. Allah 
insanlara (işte böyle) 
misaller veriyor ki, 
(değişmeyen gerçeği) 
düşünüp kendilerine 
ders çıkarsınlar. 

14. 
26 

,, ث لِ  م  ةِ     durumu,,da=و  بِيث ةِ     sözün=ك ِلم      kötü=خ 

ةِ  ر  بِيث ةِ     bir,,ağaca,,benzer=ك ش ج      kötü=خ 

İğrenç söz de kökü 
yerden kesilmiş, 
dik duramayan acı 
meyvalı bir ağaca 

Çirkin bir söz; 
yerden koparıl-
mış, kökü olma-
yan kötü bir 

Ve çirkin bir sözün 
durumu ise, kökü top-
rağın üstüne çıkarıl-
mış, bütünüyle karar-
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ثَتِْاْجت ِ =gövdesi,,koparılmış    ِْف ْوقِِ,,ِمن =üstünden    

ا    yerin=اْْل ْرِضِ ا,,م  ل ه  =o,,yüzden    

ارِ ,,ِمنِْ ق ر  =sabit,,olmayan 

benzer. ağaca benzer. sız, dayanıksız çürük 
bir ağacın durumuna 
benzer. 

14. 
27 

..     Allah=اّلَل ِ    tesbit..eder=ي ث ب ِتِ 

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananları    ِِبِاْلق ْول=sözle    

ي اةِِ..فِي    sağlam=الثَابِتِِ اْلح  =hayatında..da    

فِي    dünya=الدُّْني ا ةِِ ..و  اْْلِخر  =ahirette..de    

ي ِضلُِّ     zalimleri=الَظاِلِمين ِ     Allah=اّلَل ِ    şaşırtır=و 

ي ْفع لِ  ا    Allah=اّلَل ِ    ve..yapar=و  ي ش اءِ ..م  =dilediğini 

Allah, gerek dünya 
hayatında, gerek-
se ahirette 
mü´minleri değiş-
mez söze bağlı tu-
tar. Allah zalimleri 
ise saptırır. Allah 
dilediğini yapar. 

Allah; inananları, 
dünya hayatında 
ve ahirette sağ-
lam bir söz üze-
rinde tutar. Za-
limleri de saptı-
rır. Allah, diledi-
ğini yapar. 

Allah, imana erişenle-
rin durumunu sapa-
sağlam ve dosdoğru 
bir sözle, hem dünya 
hayatında ve hem de 
ahirette sağlamlaştı-
rır; haksızlık yapanla-
rı ise, Allah sapıklık 
içinde bırakır; çünkü 
Allah dilediğini yapar. 

14. 
28 

,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    

ب دَل وا,,ِذينِ الَِ,,إِل ى =çevirenleri     ِت     nimetini=نِْعم 

    nankörlüğe=ك ْفًرا    Allah’ın=اّلَلِِ

لُّوا أ ح  مِْ    konduranları=و  ه      kavimlerini,,de=ق ْوم 

ارِِ    yurduna=د ارِ   helak=اْلب و 

Allah´ın nimetini 
teperek yerine 
kâfirliği seçenleri 
ve milletlerini helâk 
yurduna sürükle-
yenleri görmüyor 
musun? 

Allah´ın verdiği 
nimeti küfre çe-
virip değiştiren-
leri ve milletlerini 
helak olacakları 
yere götürenleri 
görmüyor mu-
sun? 

Hakkı inkar tavrını Al-
lah'ın nimetine yeğ 
tutup (bu tutumlarıy-
la) kavimlerinin 
önünde o yıkım yur-
dunun yolunu açan 
kimseleri görmüyor 
mu(sunuz)? 

14. 
29 

.. نَمِ  ه  اِ     cehennemdir=ج      yaslanacakları=ي ْصل ْون ه 

بِئْسِ  ارِ     ne..kötü=و   bir..duraktır..o=اْلق ر 

O helâk yurdu, içi-
ne atılacakları ce-
hennemdir. Orası 
ne fena bir barı-
naktır. 

Yaslanacakları 
cehenneme ki; 
o, ne kötü bir ka-
rargahtır. 

(O yıkım yeri,) kat-
lanmak zorunda ka-
lacakları cehennem-
dir: Ne kötü bir ko-
naklama yeridir orası! 

14. 
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ع ل وا,, ج  ِِ    koştular=و      eşler=أ ْند ادًا    Allah’a=ّلِلَ

    saptırmak,,için=ِلي ِضلُّوا

بِيِلِهِ سِ ,,ع نِْ =O’nun,,yolundan    ِْق ل=de,,ki    

تَع وا     şüphesiz=ف إِنَِ    eğlenin=ت م 

ك مِْ ِصير  النَارِِ,,إِل ى    gideceğiniz,,yer=م  =ateştir 

Onlar insanları Al-
lah´ın yolundan 
saptırmak için 
O´na çeşitli ortak-
lar koştular. Onlara 
de ki; «Dünya ni-
metlerinden eliniz-
den geldiği kadar 
yararlanın baka-
lım, çünkü sonun-
da varacağınız yer 
cehennem ateşidir. 

Onlar; Allah´ın 
yolundan sap-
tırmak için O´na 
eşler koşmuş-
lardı. Yaşayın 
bakalım, vara-
cağınız yer şüp-
hesiz ateş ola-
caktır, de. 

Çünkü, onlar Allah'a 
rekabet edebilecek 
güçlerin var olduğunu 
vehmettiler ve sonuç 
olarak O'nun yolun-
dan saptılar. De ki: 
(Bu dünyada) avunup 
durun bakalım, nasıl 
olsa yolunuzun sonu 
ateş olacak! 

14. 
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    kullarıma=ِلِعب اِديِ     söyle=ق لِْ..

ن وا..الَِذينِ  آم  =inanan    وا     kılsınlar=ي ِقيم 

ة ِ     namazı=الَصَل 

ي ْنِفق وا     infak..etsinler..(sarfetsinler)=و 

ْقن اه مِْ..ِمَما ز  ر  =verdiğimiz..rızıktan    ا     gizli=ِسرًّ

نِي ةًِ ع َل  ق ْبلِِ..ِمنِْ    ve..açık=و  =önce    

ي أْتِيِ ..أ نِْ =gelmeden     ِي ْوم=bir..gün    

ب ْيعِ ..لِ  =ne..alışverişin    ِِفِيه=onda    

لِ  لِ ..و  ِخَل  =ne..de..dostluğun..olmadığı 

Mü´min kullarıma 
de ki; «Namazı kıl-
sınlar ve ne alışve-
rişin ne de dostlu-
ğun geçerli olma-
dığı gün gelmeden 
önce kendilerine 
verdiğimiz rızıktan 
gizli ve açık biçim-
de bağışta bulun-
sunlar. 

İman eden kulla-
rıma söyle: Na-
mazı kılsınlar, 
alışveriş ve dost-
luğun olmaya-
cağı gün gel-
mezden önce; 
kendilerine ver-
diğimiz rızıktan 
gizli, açık infak 
etsinler. 

(Ve) imana erişen 
kullarıma da söyle, 
hiçbir pazarlığın, 
dostluğun, arkadaşlı-
ğın olmayacağı o 
Gün gelip çatmadan 
önce, salatta devamlı 
ve duyarlı olsunlar; 
kendilerine rızık ola-
rak verdiğimiz şeyler-
den (Bizim yolumuz-
da) gizli açık harca-
sınlar. 

14. 
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ل قِ     O’dur,,ki=الَِذي    Allah=اّلَل ِ,,     yarattı=خ 

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve,,yeri=و 

لِ وِ  أ ْنز  =indirdi     ِاءِِ,,ِمن الَسم  =gökten    ًِاء     su=م 

جِ      onunla=بِهِِ    ve,,çıkardı=ف أ ْخر 

اتِِ,,ِمنِ  ر  الثَم  =çeşitli,,meyvalar    ِرْزقًا=rızık,,olarak    

ْمِ  س َخرِ     size=ل ك  ل ك مِ ,,و  =emrinize,,verdi    

    akıp,,gitmesi,,için=ِلت ْجِريِ     gemileri=اْلف ْلكِ 

اْلب ْحرِِ,,فِي =denizde     ِبِأ ْمِرِه=buyruğuyla    

س َخرِ  ل ك مِ ,,و  =emrinize,,verdi     ِار  ırmakları=اْْل ْنه 

O Allah ki, gökleri 
ve yeri yarattı, 
gökten su indire-
rek, onun aracılığı 
ile size rızık olarak 
çeşitli meyvalar or-
taya çıkardı, 
O´nun buyruğu ile 
denizde yüzen 
gemiyi yararınıza 
sundu, nehirleri 
yararınıza sundu. 

Allah O´dur ki; 
gökleri ve yeri 
yaratmış, indir-
diği su ile size 
rızık olarak ürün-
ler çıkarmıştır. 
Emri gereğince 
denizde yüzmek 
üzere gemileri 
ve nehirleri buy-
ruğunuza verdi. 

(Ve hatırlayın ki) Al-
lah'tır gökleri ve yeri 
yoktan var eden; gök-
ten su indirip onunla 
size rızık olsun diye 
ürünler çıkaran; bağlı 
kıldığı yasalar uya-
rınca denizde sey-
retmek üzere gemileri 
hizmetinize veren; ve 
sizi nehirlerden yarar-
landıran; 

14. 
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.. س َخرِ  ل ك مِ ..و  =emrinize..verdi     ِالَشْمس=güneşi    

رِ  اْلق م      düzenli..seyreden=د ائِب ْيِنِ     ve..ay’ı=و 

س َخرِ  ل ك مِ ..و  =emrinize..verdi     ِاللَْيل=geceyi    

ارِ  النَه   ve..gündüzü..de=و 

Sürekli biçimde yö-
rüngelerinde dö-
nen güneşi ve ayı 
yararınıza sundu, 
gece ile gündüzü 
yararınıza sundu. 

Devamlı olarak 
yörüngelerinde 
yürüyen güneşi 
ve ayı size mü-
sahhar kıldı. 
Geceyi ve gün-
düzü de size 
teshir etti. 

ve her ikisi de kendi 
yörüngelerinde sey-
reden güneşi ve ayı 
sizin (yararlanmanız) 
için (koyduğu yasala-
ra) bağlı kılan; ve ge-
ce ile gündüzü (yine) 
sizin (yararlanmanız) 
için (koyduğu yasala-
ra) bağlı tutan. 

14. 
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آت اك مِْ,, ك ل ِِ,,ِمنِْ    ve,,size,,verdi=و  =herşeyden    

ا وه ِ ,,م  أ ْلت م  س  =kendisinden,,istediğiniz    ِْإِن     eğer=و 

تِ     saymak,,isteseniz=ت ع دُّوا     nimetini=نِْعم 

اِ ,,لِ     Allah’ın=اّلَلِِ ت ْحص وه  =sayamazsınız    

ْنس انِ     doğrusu=إِنَِ     insan=اْْلِ

 çok,,nankördür=ك فَارِ     çok,,haksızlık,,edendir=ل ظ ل ومِ 

O size kendisinden 
isteyebileceğiniz 
her şeyi verdi. 
Eğer Allah´ın ni-
metlerini sayacak 
olursanız, onları 
bitiremezsiniz. 
Kuşkusuz insan 
çok zalim ve son 
derece nankördür. 

O, size istediği-
niz şeylerin hep-
sinden verdi. Al-
lah´ın nimetini 
sayacak olsanız; 
bitiremezsiniz. 
Doğrusu insan, 
pek zalim ve 
nankördür. 

Ve size kendisinden 
isteyebileceğiniz her 
türlü şeyden (bazısı-
nı) veren O'dur; (öyle 
ki) Allah'ın nimetlerini 
saymaya kalksanız 
sayamazsınız. (Yine 
de) insanoğlu zul-
münde pek ısrarlı, 
nankörlüğünde pek 
inatçıdır! 

14. 
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إِذِْ..     şöyle..demişti=ق الِ     bir..zaman=و 

اِهيمِ إِِ ْبر  =İbrahim    ِِ ب     kıl=اْجع لِْ    Rabbim=ر 

ذ ا     güvenli=آِمنًا    şehri=اْلب ل د ِ    bu=ه َٰ

اْجن ْبنِي ب نِيَِ    beni..uzak..tut=و      ve..oğullarımı=و 

ن ْعب د ِ..أ نِْ =tapmaktan     ِاْْل ْصن ام=putlara 

Hani İbrahim dedi 
ki; «Ey Rabbim, bu 
beldeyi güvenli kıl, 
beni ve çocukları-
mı putlara tapmak-
tan uzak tut.» 

Hani İbrahim 
demişti ki: Rab-
bım; bu şehri 
emniyetli kıl. 
Beni de, oğulla-
rımı da puta 
tapmaktan uzak 
tut. 

Hani, İbrahim: Ey 
Rabbim! demişti, Bu 
beldeyi emin kıl; beni 
ve çocuklarımı putla-
ra tapmaktan ebediy-
yen uzak tut! 

14. 
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ب ِِ,,     şaşırttılar=أ ْضل ْلنِ     onlar=إِنَه نَِ    Rabbim=ر 

ثِيًرا النَاِس ِ,,ِمنِ     birçoğunu=ك  =insanlardan    

نِْ     bana,,uyarsa=ت بِع نِي    artık,,kim=ف م 

نِْ    bendendir=ِمن ِيِ     şüphesiz,,o=ف إِنَه ِ م      kim=و 

انِي     şüphesiz,,sen=ف إِنَكِ     bana,,karşı,,gelirse=ع ص 

ِحيمِ     bağışlayansın=غ ف ورِ   esirgeyensin=ر 

Ey Rabbim, o put-
lar çoğu insanı 
yoldan çıkardı. 
Bundan böyle kim 
bana uyarsa ben-
dendir, kim bana 
karşı çıkarsa, hiç 
kuşkusuz sen ba-
ğışlayıcısın, mer-
hametlisin. 

Rabbım; çünkü 
onlar insanlar-
dan bir çoğunu 
baştan çıkardı-
lar. Bundan son-
ra bana uyan 
bendendir. Bana 
karşı gelen kim-
seyi de Sana 
havale ederim. 
Muhakkak ki 
Sen; Gafur, Ra-
him´sin. 

Çünkü, ey Rabbim, 
bu (tapınma nesnele-
ri) gerçekten, insan-
lardan pek çoğunu 
yoldan çıkardı! Bunun 
içindir ki, (yalnızca 
tebliğ ettiğim dinde) 
bana uyan kimse 
gerçekten bendendir; 
bana baş kaldırana 
gelince, şüphesiz 
Sen çok acıyan, esir-
geyen gerçek bağış-
layıcısın! 

14. 
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بَن ا.. ْنتِ     ben=إِن ِي    Rabbimiz=ر      yerleştirdim=أ ْسك 

يَتِي..ِمنِْ ذ ر ِ =çocuklarımdan..bazısını    

ادِ  ْرع ِ..ِذي..غ ْيرِِ    bir..vadiye=بِو  ز  =ekinsiz    

َرمِِ..ب ْيتِكِ     yanında=ِعْند ِ ح  اْلم  =senin..Haram..Evinin    

بَن ا وا    Rabbimiz=ر      kılsınlar..diye=ِلي ِقيم 

ة ِ ع لِْف اجِْ    namazı=الَصَل  =artık..kıl    

النَاِسِ..ِمنِ     gönüllerini=أ ْفئِد ةًِ =birtakım..insanların    

    onları=إِل ْيِهمِْ    sever=ت ْهِوي

مِْ ْقه  اْرز      ve..onları..rızıklandır=و 

Ey Rabbimiz, ben 
âilemin bir bölü-
münü senin doku-
nulmaz evinin, 
Kâbe´nin yanıba-
şındaki bitkisiz, kı-
raç bir vadiye yer-
leştirdim. Ey Rab-
bimiz, bunu nama-
zı kılsınlar diye 
böyle yaptım. Bu-
na göre insanlar-
dan bir bölümünün 
gönüllerinde onla-
ra karşı özlem 
uyandır ve onlara 
rızık olarak çeşitli 
meyvalar bağışla, 

Rabbımız; ben, 
çocuklarımdan 
kimini; namaz kı-
labilmeleri için, 
Senin mukaddes 
evinin yanında 
çorak bir vadiye 
yerleştirdim. 
Rabbımız; in-
sanların gönülle-
rini onlara mey-
lettir. Şükretme-
leri için onları 
meyvelerle rızık-
landır. 

Ey Rabbimiz! So-
yumdan bazılarını 
ekilebilir toprağı ol-
mayan bir vadiye, 
Senin kutsal evinin 
yakınına yerleştirdim 
ki, ey Rabbimiz, sala-
tı devamlılık ve du-
yarlılık içinde yerine 
getirsinler; öyleyse, 
insanların kalplerini 
onlara doğru meylet-
tir; ve onlara verimli, 
bereketli rızıklar bah-
şet ki şükretsinler. 
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اتِِ..ِمنِ  ر  الثَم  =çeşitli..meyvalarla    

مِْ ونِ ..ل ع لَه  ي ْشك ر  =şükretsinler 

umulur ki sana 
şükrederler. 

14. 
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بَن ا,,     bilirsin=ت ْعل مِ     şüphesiz,,sen=إِنَكِ     Rabbimiz=ر 

ا ن ْخِفي,,م  =bizim,,gizlediğimizi    

ا م  ,,و 
ن ْعِلن ِ  =ve,,açığa,,vurduğumuzu    

ا م  ي ْخف ىَِٰ,,و  =gizli,,kalmaz    اّلَلِِ,,ع ل ى =Allah’a    

ش ْيءِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,şey    اْْل ْرِضِ,,فِي =yerde    

لِ  اءِِ,,فِي,,و  الَسم  =ve,,gökte 

Ey Rabbimiz, sen 
bizim gizlediğimiz 
ve açığa vurdu-
ğumuz her şeyi bi-
lirsin. Çünkü yer-
deki ve gökteki 
hiçbir şey Al-
lah´dan gizlene-
mez. 

Rabbımız; doğ-
rusu Sen, gizle-
diğimizi de açığa 
vurduğumuzu da 
bilirsin. Zaten 
yerde ve gökte 
hiçbir şey Al-
lah´tan gizli kal-
maz. 

Ey Rabbimiz! Şüphe-
siz, gizlediğimizi de, 
açığa vurduğumuzu 
da bilen Sensin: 
Çünkü yerde ve gök-
te olan hiçbir şey Al-
lah'tan gizli kalmaz. 

14. 
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ْمد ِ.. ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

ه بِ ..الَِذي ِلي..و  =bana..lütfeden    

اْلِكب رِِ..ع ل ى =ihtiyarlık..çağımda    

اِعيلِ  اق ِ     İsmail’i=إِْسم  إِْسح      ve..İshak’ı=و 

ب ِي    şüphesiz=إِنَِ     işitendir=ل س ِميعِ     Rabbim=ر 

 duayı=الدُّع اءِِ

Hayli ilerlemiş ya-
şıma rağmen, İs-
mail ile İshak´ı ba-
na evlât olarak ba-
ğışlayan Allah´a 
hamdolsun. Hiç 
şüphesiz benim 
Rabbim duaları işi-
tip kabul edendir. 

İhtiyarlığıma 
rağmen bana 
İsmail´i ve İs-
hak´ı bahşeden 
Allah´a hamdol-
sun Doğrusu 
Rabbım; duaları 
işitendir. 

En içten övgüler, ko-
camış halimle bana 
İsmail ile İshak'ı ar-
mağan eden Allah'a 
özgüdür! Duaları, ya-
karışları işiten elbette 
benim Rabbimdir: 

14. 
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ب ِِ,,     beni,,kıl=اْجع ْلنِي    Rabbim=ر 

ِقيمِ  ةِِ    kılanlardan=م      namazı=الَصَل 

ِمنِْ يَتِيِ ,,و  ذ ر ِ =ve,,zürriyetimi    بَن ا     Rabbimiz=ر 

ت ق بَلِْ  duamı=د ع اءِِ    kabul,,buyur=و 

Ey Rabbim, beni 
ve soyumdan ge-
lenlerin bir bölü-
münü namaz kı-
lanlardan eyle. Ey 
Rabbimiz, duamı 
kabul eyle. 

Rabbım; beni 
namaz kılan ey-
le. Soyumdan 
gelenleri de. 
Duamı kabul bu-
yur Rabbımız. 

(O halde) Ey Rabbim, 
beni ve soyumdan 
gelen insanları salat-
ta devamlı ve duyarlı 
kıl! Ve, ey Rabbimiz, 
bu duamı kabul bu-
yur: 

14. 
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بَن ا..     beni=ِلي    bağışla=اْغِفرِْ    Rabbimiz=ر 

اِلد يَِ ِلو      anamı-babamı=و 

ْؤِمنِينِ  ِلْلم      gün=ي ْومِ     ve..müminleri=و 

 hesabın=اْلِحس ابِ     görüleceği=ي ق ومِ 

Ey Rabbimiz, he-
saba durulacağı 
günde beni, ana 
babamı ve tüm 
mü´minleri affey-
le.» 

Rabbımız; he-
sabın görüldüğü 
günde beni, 
anamı, babamı 
ve mü´minleri 
bağışla. 

Rabbimiz! Hesabın 
görüleceği Gün, beni, 
anamı babamı ve bü-
tün müminleri bağış-
la! 

14. 
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,, لِ  ت ْحس ب نَِ,,و  =sanma    ِ اّلَل=Allah’ı    ِغ افًَِل=gafil    

لِ ,,ع َما ي ْعم  =yaptığından     ِ ون     zalimlerin=الَظاِلم 

ا ه مِْ    muhakkak,,O=إِنَم  ر  خ ِ     ertelemektedir=ي ؤ 

صِ     bir,,güne=ِلي ْومِ      dehşetten,,donup,,kalacağı=ت ْشخ 

ارِ     onda=فِيهِِ  gözlerin=اْْل ْبص 

Sakın, Allah´ı, za-
limlerin yaptıkla-
rından habersiz 
sanma. Yalnız on-
larla hesaplaşmayı 
gözlerin şaşkınlık-
tan donakalacağı 
bir güne erteliyor. 

Zalimlerin yap-
tıklarından Al-
lah´ı gafil san-
ma. Onları sa-
dece gözlerin 
dehşetle belire-
ceği bir güne 
kadar tehir et-
mektedir. 

Sakın, Allah'ı zalimle-
rin edip eylediği şey-
lerden habersiz san-
ma; O sadece, onla-
ra, gözlerin dehşetle 
bakakalacağı Gün'e 
kadar zaman tanı-
maktadır. 

14. 
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.. ْهِطِعينِ  ْقنِِعي    koşarlar=م      dikerek=م 

ء وِسِهمِْ ي ْرت دُِّ..لِ     başlarını=ر  =dönmez    

ْمِ     kendilerine=إِل ْيِهمِْ     bakışları=ط ْرف ه 

مِْ أ ْفئِد ت ه      yüreklerinin..içi..de=و 

اءِ   bomboş..havadır=ه و 

O gün onlar hava-
ya dikilmiş başları 
ile, hiçbir tarafa 
bakamayan donuk 
gözleri ile duyarlık-
tan yoksun, bom-
boş gönülleri ile 
hızlı hızlı koşarlar. 

O gün; başları 
kalkmış, gözleri 
kendilerine 
dönmeyecek şe-
kilde sabit kal-
mış, gönülleri 
bomboş olarak 
koşup duracak-
lardır. 

O Gün onlar, başları 
(bir medet ararcası-
na) yukarı kalkık, ba-
kışları kendi hallerini 
göremeyecek kadar 
çarpılmış, ve kalpleri 
bomboş, oradan ora-
ya koşuşup dururlar. 
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أ ْنِذرِِ,,     güne,,karşı=ي ْومِ     insanları=النَاسِ     uyar=و 

    azabın=اْلع ذ ابِ     kendilerine,,geleceği=ي أْتِيِهمِ 

وا,,الَِذينِ     diyecekleri=ف ي ق ولِ  ظ ل م  =zalimlerin    

بَن ا ْرن ا    Rabbimiz=ر      bizi,,ertele,,de=أ خ ِ

لِ ,,إِل ىَِٰ أ ج  =bir,,süreye,,kadar     ِق ِريب=yakın    

ت كِ     gelelim=ن ِجبِْ     senin,,çağrına=د ْعو 

ن تَبِعِِ س ل ِ     ve,,uyalım=و      elçilere=الرُّ

ل مِْ ت ك ون وا,,أ و  =etmemiş,,miydiniz?    ِْأ ْقس ْمت م=yemin    

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =önceden    ا ل ك مِْ,,م  =sizin,,için,,olmadığına    

الِ ,,ِمنِْ و  ز  =hiçbir,,zeval 

İnsanları, azapla 
yüzyüze gelecek-
leri gün konusunda 
uyar. O gün zalim-
ler «Ey Rabbimiz, 
bizimle hesaplaş-
mayı yakın bir sü-
renin sonuna erte-
le de senin çağrına 
olumlu cevap ve-
rip, peygamberlere 
uyalım» derler. 
«Peki, vaktiyle sü-
rekli yaşayacağı-
nıza, hiç ölmeye-
ceğinize yemin 
edenler sizler değil 
miydiniz?» 

İnsanları, kendi-
lerine azabın ge-
leceği gün ile 
uyar. Zulmeden-
ler derler ki: 
Rabbımız; bizi, 
yakın bir müdde-
te kadar tehir et, 
davetine uyalım 
ve peygamberle-
re tabi olalım. 
Siz daha önce 
de sonunuzun 
gelmeyeceğine 
yemin etmemiş 
miydiniz? 

Bunun içindir ki, in-
sanları, azabın başla-
rına geleceği Gün için 
uyar; o Gün ki, zul-
medenler: Ey Rabbi-
miz! derler, Bize kısa 
bir süre daha ver ki 
Senin çağrına icabet 
edelim; Senin elçile-
rine uyup peşlerinden 
gidelim! (Fakat Allah 
da onlara:) Siz bir va-
kitler kıyamet gibi, 
ceza gibi bir şeyin si-
zin için sözkonusu 
olmadığına yemin 
edip durmuyor muy-
dunuz? (diye karşılık 
verecektir). 

14. 
45 

ْنت مِْ.. س ك  س اِكنِِ..فِي    oturmuştunuz=و  م  =yerlerinde    

وا..الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenlerin    ِْم     kendilerine=أ ْنف س ه 

ت ب يَنِ  ل ك مِْ..و  =ve..size..belli..olmuştu     ِك ْيف=nasıl    

    onlara=بِِهمِْ    yaptığımız=ف ع ْلن ا

ْبن ا ر  ض      size=ل ك مِ     ve..anlatmıştık=و 

 misallerle=اْْل ْمث الِ 

Oysa daha önce 
kendilerine zul-
metmiş olanların 
yurtlarında yaşa-
dınız, onlara ne 
yaptığımızı açıkça 
öğrendiniz, size bu 
konuda çeşitli ör-
nekler anlattık. 

Üstelik kendile-
rine zulmedenle-
rin yerlerinde 
oturdunuz, onla-
ra yaptıklarımız 
ise sizlere açık-
lanmıştı. Size 
misaller vermiş-
tik. 

Üstelik, (sizden önce) 
kendilerine yazık 
edenlerin (bir vakitler) 
yaşamış oldukları 
yerlerde yaşıyordu-
nuz ve onlara neler 
yaptığımız da size 
açıklanmıştı; ve size 
(günahkarların başla-
rına gelenler hakkın-
da, kıyamet ve ceza 
hakkında) pek çok 
misaller de vermiştik. 

14. 
46 

ق دِْ,, وا    kuşkusuz=و  ك ر      onlar,,kurdular=م 

ه مِْ ْكر  عِِ    tuzaklarını=م  ْند ِو  =oysa,,yanındaydı    

ه مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ ْكر      onların,,tuzakları=م 

إِنِْ ك انِ ,,و  =olsa,,bile    ِْه م ْكر      tuzakları=م 

ولِ  ِمْنه ِ,,ِلت ز  =yerinden,,kaldıracak     ِاْلِجب ال=dağları 

Onlar kuracakları 
tuzağı kurdular. 
Fakat tuzakları 
dağları yerlerinden 
oynatabilecek nite-
likte olsa bile, Al-
lah´ın denetimi al-
tındadır. 

Gerçekten onlar, 
düzenlerini kur-
muşlardı. Halbu-
ki dağları oyna-
tacak güçte olsa 
bile, onların bu 
düzenleri hep Al-
lah´ın elindeydi. 

(Hal böyleyken,) on-
lar yine de, çürük ve 
asılsız tasarımlara 
dayanan oyunlarını 
oynamaya devam 
etmekteler; oysa, on-
ların bütün oyunları, 
bütün düzenleri Al-
lah'ın bilgisi içindedir. 
(Kafirler hakikat kar-
şısında asla başarıya 
ulaşamazlar) velev ki 
bu oyunları dağları 
yerinden oynatacak 
kadar (yetkince kur-
gulanmış veyahut 
güçlü kuvvetli) olsun. 

14. 
47 

.. ِ ت ْحس ب نَِ..ف َل  =sakın..sanma    ِ اّلَل=Allah’ı    

ْخِلفِ  ْعِدهِِ    cayar=م      verdiği..sözden=و 

س ل ه ِ      Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ    elçilerine=ر 

اْنتِق امِ ..ذ و    daima..üstündür=ع ِزيزِ  =öç..alandır 

Sakın Allah´ın, 
peygamberlerine 
yönelik vaadinden 
cayacağını sanma. 
Hiç kuşkusuz Allah 
üstün iradeli ve öç 
alıcıdır. 

Sakın, Allah´ın 
peygamberlerine 
vaadinden caya-
cağını sanma. 
Muhakkak Allah; 
Aziz´dir, intikam 
sahibidir. 

Bunun içindir ki, sa-
kın, Allah'ın, elçilerine 
verdiği sözden döne-
ceğini sanma; çünkü, 
mutlak öç alıcı kudreti 
elinde tutan en yüce 
iktidar sahibi elbette 
Allah'tır! 

14. 
48 

,,     yer=اْْل ْرضِ     değiştirilir=ت ب دَلِ     o,,gün=ي ْومِ 

ْيرِ      yere=اْْل ْرِضِ    başka=غ 

ات ِ  او  الَسم  وا    gökler,,de=و  ز  ب ر      ve,,görünürler=و 

ِِ اِحدِِ    Allah’ın,,huzurunda=ّلِلَ     tek=اْلو 

 ve,,kahredici=اْلق َهارِِ

O gün yer başka 
bir yere, gökler de 
başka göklere dö-
nüştürülürler ve 
tüm insanlar tek ve 
ezici iradeli Al-
lah´ın huzuruna 
çıkarlar. 

O gün; yer baş-
ka bir yerle de-
ğiştirilir. Gökler 
de başka gökler-
le. Ve onlar; Va-
hid ve Kahhar 
olan Allah´ın hu-
zuruna çıkarlar. 

Yerin başka bir yere, 
göğün başka bir göğe 
dönüştürüleceği ve 
(bütün insanların) var 
olan her şeyin üstün-
de hükümran olan O 
Tek İlah'ın, Allah'ın 
huzuruna çıkacakları 
Gün (O'nun sözü 
gerçekleşecektir). 

14. 
49 

ى.. ت ر  ْجِرِمينِ     ve..görürsün=و      suçluları=اْلم 

ئِذِ  ق َرنِينِ     o..gün=ي ْوم      birbirine..yaklaştırılarak=م 

اْْل ْصف ادِِ..فِي =zincirlere..vurulmuş 

O gün günahkârla-
rın zincirlerle birbir-
lerine bağlandıkla-
rını görürsün. 

O gün; mücrim-
leri zincirlere vu-
rulmuş olarak 
görürsün. 

O Gün, bütün suçlu-
ları zincirlerle, buka-
ğılarla birbirlerine 
bağlanmış olarak gö-
receksin, 

14. 
50 

مِْ,, ابِيل ه  انِ ,,ِمنِْ    gömlekleri=س ر  ق ِطر  =katrandandır    

ت ْغش ىَِٰ مِ     ve,,kaplamaktadır=و  وه ه  ج      yüzlerini=و 

Elbiseleri katran-
dan olacak ve yüz-
lerini ateş saracak-
tır. 

Gömlekleri kat-
randandır, yüzle-
rini ateş bürüye-
cektir. 

giysileri katrandan 
olacak ve yüzlerini 
ateş bürüyecek. 
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 ateş=النَارِ 

14. 
51 

.. يِ ِلي ْجزِِ =karşılığını..verecektir    ِ اّلَل=Allah    َِك ل=her    

ِ ا    nefsin=ن ْفس  ..م 
ب ْتِ  ك س  =kazandığının    

    çabuk..görendir=س ِريعِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

 hesabı=اْلِحس ابِِ

Amaç, Allah´ın 
herkese işlediğinin 
karşılığını verme-
sidir. Hiç kuşkusuz 
Allah´ın hesap 
görmesi pek ça-
buktur. 

Bu; Allah´ın her-
kese yaptığının 
karşılığını ver-
mesi içindir. Mu-
hakkak ki Allah; 
hesabı çabuk 
görendir. 

(Bütün bunlar,) Allah 
herkese (hayatta) el-
de ettiği şeyle karşılık 
vereceği için (böy-
le)dir. Gerçekten de, 
hesapta çabuk olan 
Allah'tır! 

14. 
52 

ذ ا,, غِ     bu=ه َٰ     insanlara=ِللنَاِسِ    bir,,tebliğdir=ب َل 

وا ِلي ْنذ ر      bununla=بِهِِ    uyarılsınlar=و 

وا ِلي ْعل م  ا    ve,,bilsinler=و      O’nun=ه وِ     yalnızca=أ نَم 

ه ِ اِحد ِ    tanrı,,olduğunu=إِل َٰ     bir,,tek=و 

ِلي ذََكرِ      sahipleri=أ ول و    ve,,öğüt,,alsınlar=و 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ

Bu Kur´an tüm in-
sanlara yönelik bir 
duyurudur. Onun 
aracılığı ile insan-
lar uyarılsın, her-
kes Allah´ın tek ol-
duğunu öğrensin 
ve sağduyulu kim-
seler onun ibret 
derslerinden yarar-
lansın diye inmiş-
tir. 

Bu; uyarılsınlar 
ve yalnızca bir 
tek ilah bulun-
duğunu bilsinler, 
akıl sahipleri de 
öğüt alsınlar di-
ye insanlara bir 
tebliğdir. 

Bütün insanlığa bir 
mesajdır bu. Öyleyse 
artık onunla uyarı 
bulsunlar; ve bilsinler 
ki, Tek İlah O'dur; ve 
sağduyu sahipleri de 
bunu akıllarında tut-
sunlar! 

15. 
1 

..     ayetleridir=آي اتِ     şunlar=تِْلكِ     Elif..lam..ra=الرِ 

ق ْرآنِ     Kitabın=اْلِكت ابِِ     ve..Kur’an’ın=و 

بِينِ   apaçık=م 

Elif, Lâm, Ra; bun-
lar kitabın, 
Kur´an´ın ayetleri-
dir. 

Elif, Lam, Ra. 
Bunlar kitabın ve 
Kur´an´ı Mü-
bin´in ayetleridir. 

Elif-Lam-Ra. Bunlar 
ilahi kitabın -kendisi 
açık olan ve hakkı 
açıkça gösteren bir 
ilahi okuma metninin- 
ayetleridir. 

15. 
2 

ا,, ب م  دُِّ    bir,,zaman,,gelir,,ki=ر      arzu,,ederler=ي و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    ِْل و=keşke    

ْسِلِمينِ     olsaydılar,,diye=ك ان وا  Müslüman=م 

Gün gelecek, kâfir-
ler «keşke vaktiyle 
müslüman olsay-
dık» diyeceklerdir. 

Kafirler bir za-
man gelir ki 
müslüman ol-
mayı isteyecek-
lerdir. 

Bir vakit gelecek ki, 
(şimdi) bu gerçeği in-
kara kalkışanlar, keş-
ke (dünya hayatın-
dayken) Allah'a bo-
yun eğip teslim ol-
saydık diye yerine-
cekler. 

15. 
3 

    yesinler=ي أْك ل وا    bırak..onlar=ذ ْره مِْ..

تَع وا ي ت م  ي ْلِهِهمِ     ve..eğlensinler=و      onları..oyalasın=و 

ل ِ      yakında=ف س ْوفِ     arzu=اْْل م 

ونِ   bileceklerdir=ي ْعل م 

Bırak onları yesin-
ler, dünya nimetle-
rinden yararlansın-
lar ve ihtirasları ile 
oyalansınlar, ilerde 
gerçeği öğrene-
ceklerdir. 

Bırak onları; ye-
sinler, eğlensin-
ler ve kendilerini 
emel, oyalaya-
dursun. Sonra 
öğreneceklerdir. 

(Şimdi) kendi halleri-
ne bırak onları, yiyip 
(içsinler), avunsunlar; 
bu arada (boş hazla-
rın) umudu aldatıp 
oyalasın onları; nasıl 
olsa günü gelince 
(gerçeği) öğrenecek-
ler. 

15. 
4 

,, ا م  أ ْهل ْكن ا,,و  =biz,,yok,,etmedik    

ق ْري ةِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,kenti    َِإِل=dışında    

ا ل ه  ْعل ومِ     bir,,yazısı=ِكت ابِ     olanların=و   bilinen=م 

Yok ettiğimiz her 
beldenin mutlaka 
uğradığı akıbete 
ilişkin belirli bir ya-
zısı vardır. 

Biz, hiç bir ka-
sabayı bilinen bir 
yazısı olmaksı-
zın helak etme-
dik. 

Biz, çünkü, hiçbir top-
lumu, (önceden) ilahi 
bir kelamdan bütü-
nüyle haberli kılma-
dan helak etmedik; 

15. 
5 

.. ا ت ْسبِقِ ..م  =ne..geçebilir    ِْأ َمةِ ..ِمن =hiçbir..millet    

ا ل ه      süresini=أ ج 

ا م  ونِ ..و  ي ْست أِْخر  =ne..de..geri..kalır 

Hiçbir millet ne yo-
koluş gününü öne 
alabilir ve ne de 
yaşama süresini 
aşabilir. 

Hiç bir ümmetin 
süresi öne geç-
mez, geciktire-
mezler de. 

(Ve zaten) hiçbir 
ümmet kendisi için 
belirlenmiş sürenin 
bitimini öne alamaya-
cağı gibi erteleyemez 
de. 

15. 
6 

ق ال وا,, ا,,ي ا    dediler,,ki=و  أ يُّه  =Ey    

لِ ,,الَِذي ن ز ِ =indirilmiş,,olan    ِِل ْيه     kendisine=ع 

ْكرِ      sen,,mutlaka=إِنَكِ     Zikir,,(Kitap)=الذ ِ

ْجن ونِ   cinlenmişsin=ل م 

Müşrikler dediler 
ki; «Ey kendisine 
Kur´an inen adam, 
sen kesinlikle deli-
nin birisin.» 

Dediler ki: Ey 
kendisine kitab 
indirilen kişi; 
sen, mutlaka de-
lisin. 

(Hal böyleyken, hakkı 
inkar edenler, yine 
de): Ey kendisine 
(sözde) uyarı-
cı/hatırlatıcı bir mesaj 
indirilen kişi; sen dü-
pedüz bir mecnun-
sun! diyorlar, 

15. 
7 

ا    eğer=ل وِْ.. ت أْتِين ا..م  =bize..getirsene    

ئِك ةِِ َل  ك ْنتِ ..نِْإِِ    melekleri=بِاْلم  =isen    

الَصاِدقِينِ ..ِمنِ  =doğrulardan 

Eğer söylediklerin 
doğru ise bize me-
lekler ile birlikte 
gelseydin ya. 

Doğru söyleyen-
lerden isen; bi-
ze, melekleri ge-
tirmeli değil mi-
sin? 

Doğru sözlü biriysen, 
bize melekleri getir-
sene! 

15. 
8 

,, ا لِ ن ن ز ِِ,,م  =biz,,indiririz    ِ ئِك ة َل      melekleri=اْلم 

ق ِِ    ancak=إِلَِ ا    hak,,ile=بِاْلح  م  ك ان وا,,و  =olmaz    

ْنظ ِرينِ     o,,zaman,,da=إِذًا  mühletleri=م 

Oysa biz melekleri 
ancak gerektiğinde 
indiririz, o zaman 
da onlara artık 
mühlet tanınmaz.» 

Biz, melekleri 
ancak hak ile in-
diririz. O zaman 
da kendilerine 
mühlet verilmez. 

(Oysa,) Biz melekleri 
ancak hakk(ın iktiza-
sı) olarak indiririz; ve 
o zaman da artık (ila-
hi mesajı reddetmele-
ri yüzünden cezayı 
hak edenler) asla geri 
bırakılmazlar! 

15. 
9 

.. ْحنِ ن ..إِنَا =şüphesiz..biz    ن َزْلن ا=indirdik    

ْكرِ  إِنَا    O..Zikri..(Kitap)ı=الذ ِ     ve..elbette..biziz=و 

افِظ ونِ     O’nun=ل ه ِ  koruyucusu..da=ل ح 

Bu Kur´an´ı ger-
çekten biz indirdik 
ve onu koruyacak 
olan da biziz. 

Muhakkak ki 
Kur´an´ı Biz in-
dirdik Biz. Onun 
koruyucusu da 
elbet Biziz. 

Kimsenin kuşkusu 
olmasın ki, bu uyarı-
cı/hatırlatıcı mesajı, 
ayet ayet Biz indirdik: 
ve yine kimsenin 
kuşkusu olmasın ki, 
(bütün tahriflerden) 
onu yine Biz koruya-
cağız. 

15. 
10 

ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun=و      elçiler,,gönderdik=أ ْرس 

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önceki    فِي=içine,,de    

 geçmiş=اْْل َوِلينِ     milletlerin=ِشي عِِ

Ey Muhammed, 
biz senden önce 
de eskiden yaşa-
mış çeşitli milletle-
re peygamberler 
göndermiştik. 

Andolsun ki; 
senden önce 
çeşitli milletler 
içinde de pey-
gamberler gön-
dermiştik. 

Gerçek şu ki, (ey 
Peygamber,) senden 
önce de gelip geçmiş 
ayrı ayrı topluluklara 
(elçiler) gönderdik; 

15. 
11 

.. ا م  ي أْتِيِهمِْ..و  =onlara..gelmezdi    

س ولِ ..ِمنِْ ر  =hiçbir..elçi    َِك ان وا..إِل =olmadıkları    

ئ ونِ ي ْست ْهزِِ    onunla=بِهِِ =alay..ediyor 

Bu milletler, kendi-
lerine gelen her 
peygamberi mutla-
ka alaya almışlar-
dır. 

Onlara gelen her 
peygamberle 
alay ediyorlardı. 

onlara hiçbir elçi gel-
medi ki, o'nunla alay 
etmesinler. 

15. 
12 

,, ِلكِ      onu,,sokarız=ن ْسل ك ه ِ    işte,,böyle=ك ذ َٰ

ق ل وبِِ,,فِي =kalblerine     ِْجِرِمين  suçluların=اْلم 

Biz böylece pey-
gamberleri alaya 
alma huyunu gü-
nahkârların kalple-
rine aşılarız. 

Biz, böylece onu 
suçluların kalbi-
ne sokarız. 

Biz (mesajımızdan 
yana) bu (alaycı tu-
tumu), işte böylece, o 
günaha gömülüp git-
miş kimselerin yürek-
lerine sokarız, 

15. 
13 

.. ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar     ِبِِه=ona    

ق دِْ ل تِْ..و  خ  =geçtiği..halde    ِ س نَة=sünneti    

 kendilerinden..öncekilerin=اْْل َوِلينِ 

Onlar Kur´an´a 
inanmazlar. Oysa 
daha önceki yol-
daşları hakkında 
ilahi kanun işlemiş-
ti. 

Kendilerinden 
öncekilerin uğ-
radıkları ortada 
iken yine de ona 
inanmazlar 

önceki (zalim)lerin iz-
lediği yol (ve bu yolda 
başlarına gelenler) de 
nicedir gözlerinin 
önünde olduğu halde 
buna inanmazlar. 

15. 
14 

,, ل وِْ ف ت ْحن ا,,و  =açsak,,da     ِل ْيِهمِْع =onlara    

اءِِ,,ِمنِ     bir,,kapı=ب ابًا الَسم  =gökten    

ونِ     oraya=فِيهِِ    olsalardı=ف ظ لُّوا ج   çıkacak=ي ْعر 

Eğer onlara bir ka-
pı açsak da göğe 
çıkmaya koyulsa-
lar. 

Onlara gökten 
bir kapı açsak 
da çıkmaya ko-
yulsalardı; 

Hatta onlara gökten 
bir kapı açsaydık ve 
oraya biteviye yükse-
liyor olsalardı, 

15. 
15 

ا    derlerdi=ل ق ال وا..     herhalde=إِنَم 

تِْ ر  ن ا    döndürüldü=س ك ِ ار      gözlerimiz=أ ْبص 

    bir..topluluğuz=ق ْومِ     biz=ن ْحنِ     doğrusu=ب لِْ

ونِ  ور  ْسح   büyülenmiş=م 

«Gözlerimiz hayal 
görüyor, herhalde 
birileri bize büyü 
yaptı,» derler. 

Gözlerimiz dön-
dü, biz herhalde 
büyülendik, der-
lerdi. 

kuşkusuz, o zaman 
da: Bizim düpedüz 
gözlerimiz bağlandı! 
diyeceklerdi, Demek 
ki, büyülenmiş kimse-
leriz biz! 

15. 
16 

ل ق دِْ,, ع ْلن ا    andolsun=و      biz,,yaptık=ج 

اءِِ,,فِي الَسم  =gökte    وًجا     burçlar=ب ر 

يَنَاه ا ز      ve,,onu,,süsledik=و 

 bakanlar,,için=ِللنَاِظِرينِ 

Gökte takım yıldız-
lar (ya da yörünge-
ler) yarattık ve on-
ları gözetleyenler 
için çeşitli güzellik-
ler ile donattık. 

Andolsun ki; Biz, 
gökte burçlar 
yaptık ve onları 
bakanlar için 
donattık. 

Gerçekten de, Biz 
gökyüzüne büyük ta-
kım yıldızları serpiş-
tirdik ve onları, sey-
redenler için süsleyip 
bezedik: 

15. 
17 

ِفْظن اه ا.. ح      ve..onu..koruduk=و 
Göğü bütün ko-
vulmuş şeytanlar-
dan koruduk. 

Ve onları kovul-
muş her şeytan-
dan koruduk. 

Ve onları kovulmuş 
her türlü şeytani güce 
karşı koruma altına 
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ش ْيط انِ ..ك ل ِِ..ِمنِْ =her..şeytandan    

جِِ يمِ ر  =recim..(taşlanmış) 

aldık; 

15. 
18 

نِِ    ancak=إِلَِ,, قِ ,,م  اْست ر  =hırsızlığı,,eden,,olursa    

    onu,,kovalar=ف أ تْب ع ه ِ    kulak=الَسْمعِ 

ابِ  بِينِ     bir,,alev=ِشه   parlak=م 

Ancak kulak hırsız-
lığına yeltenen bir 
şeytan olursa onu 
parlak ışıklı bir ka-
yan yıldız kovalar. 

Ancak kulak hır-
sızlığı yapan 
olursa; apaçık 
görülen bir ateş 
onu kovalar. 

öyle ki, ((göğün) sırla-
rını) çalmaya kalkışa-
cak olan(lar)ın ardına 
hemen parlak bir alev 
takılır. 

15. 
19 

.. اْْل ْرضِ  د ْدن اه ا    arzı..da=و      yaydık=م 

أ ْلق ْين ا ا    ve..attık=و      oraya=فِيه 

اِسيِ  و  أ ْنب تْن ا    sağlam..dağlar=ر      ve..bitirdik=و 

ا ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ِمنِْ    orada=فِيه  =şeyler    

ونِ  ْوز   ölçülü..mütenasib=م 

Yerin alanını geniş 
yaptık, oraya sabit 
dağlar serpiştirdik 
ve orada belirli bir 
ölçü uyarınca her 
bitkiyi bitirdik. 

Yeri de döşeyip 
yaydık. Oraya 
sabit dağlar yer-
leştirdik. Ve ora-
da her şeyden 
ölçülü olarak ye-
tiştirdik. 

Ve yeryüzünü yayıp 
üzerine yerinden oy-
natılmaz dağlar yer-
leştirdik; ve orada 
(hayatın) her türünün 
dengeli bir biçimde 
büyüyüp boyverme-
sini sağladık; 

15. 
20 

ع ْلن ا,, ج  ا    sizin,,için=ل ك مِْ    var,,ettik=و      orada=فِيه 

ع ِ ايِشِ م  =geçimlikler    ِْن م      ve,,kimseler,,için=و 

اِزقِينِ ,,ل ه ِ,,ل ْست مِْ بِر  =sizin,,beslemediğiniz 

Orada gerek sizin 
için ve gerekse rı-
zıkları tarafınızdan 
sağlanması söz-
konusu olmayan 
diğer canlılar için 
besin kaynakları 
yarattık. 

Orada hem sizin 
için, hem de rı-
zıklarını temin 
edemeyecekle-
riniz için geçim-
likler meydana 
getirdik. 

Ve yine orada hem 
sizin için, hem de rız-
kı size bağlı olmayan 
öteki bütün canlılar 
için geçim vasıtaları 
sağladık. 

15. 
21 

.. إِنِْ ش ْيءِ ..ِمنِْ..و  =herşeyin    َِإِل=yalnız    

د ن اِعنِْ =bizim..yanımızdadır    ِ ائِن ه ز      hazineleri=خ 

ا م  ل ه ِ..و  ن ن ز ِ =biz..indirmeyiz    َِإِل=dışında    

ْعل ومِ     bir..miktar=بِق د رِ   bilinen=م 

Evrende varolan 
her şeyin hazinesi, 
ana kaynağı bizim 
yanımızdadır. Ve 
biz her şeyi size 
belirli bir ölçüye 
göre indiririz. 

Hiç bir şey yok-
tur ki; hazinesi 
Bizim katımızda 
olmasın. Ve Biz, 
onu ancak belli 
bir ölçüye göre 
indiririz. 

Çünkü hiçbir şey yok-
tur ki, kaynağı Bizim 
katımızda olmasın; 
ve Biz hiçbir şey in-
dirmeyiz ki, kusur-
suzca belirlenmiş bir 
ölçüye, bir uyuma 
dayanmasın. 

15. 
22 

ْلن ا,, أ ْرس  ي احِ     gönderdik=و      rüzgârları=الر ِ

اقِحِ  ْلن ا    aşılayıcı,,olarak=ل و      indirdik=ف أ ْنز 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ًِاء     su=م 

وه ِ     böylece,,sizi,,suladık=ف أ ْسق ْين اك م 

ا م  أ ْنت مِْ,,و  =siz,,değilsiniz    

اِزنِينِ ,,ل ه ِ بِخ  =onu,,depolayan 

Gönderdiğimiz 
yağmur yükleyici 
rüzgârlar aracılığı 
ile size gökten su 
indirerek su ihtiya-
cınızı karşıladık. 
Yoksa su kaynağı-
nı oluşturan siz 
değilsiniz. 

Rüzgarları da 
aşılayıcı olarak 
gönderdik, gök-
ten su indirip 
onunla sizi sula-
dık. Yoksa siz 
onu biriktire-
mezdiniz. 

(Bitkileri) döllendir-
mek, bereketlendir-
mek için rüzgarları 
gönderiyor; ve ayrıca, 
susuzluğunuzu gi-
dermek için gökten 
su indiriyoruz; yoksa 
onun kaynağını elin-
de tutan siz değilsi-
niz. 

15. 
23 

إِنَا..     yaşatırız=ن ْحيِي    elbette..biz=ل ن ْحنِ     biziz=و 

ن ِميتِ  ن ْحنِ     ve..öldürürüz=و      ve..biziz=و 

اِرث ونِ   gerçek..varis..olan=اْلو 

Dirilten de öldüren 
de yalnız biziz ve 
her şey sonunda 
bize kalır. 

Doğrusu Biz, 
hem diriltiriz, 
hem de öldürü-
rüz. Hepsine va-
ris de Biziz. 

Ve muhakkak ki, ha-
yatı bahşeden de, 
ölüme hükmeden de 
Biziz; ve geçici olan 
göçüp gittikten sonra 
her şeyin sahibi ola-
rak kalacak olan yine 
Biziz! 

15. 
24 

ل ق دِْ,, ِلْمن ا    andolsun=و      biliriz=ع 

ْست ْقِدِمينِ      sizden=ِمْنك مِْ    önce,,geçenleri=اْلم 

ل ق دِْ ِلْمن ا    ve,,elbette=و      biliriz=ع 

ْست أِْخِرينِ   geri,,kalanları,,da=اْلم 

Biz sizin eskiden 
gelip geçenlerini 
de geride kalanla-
rını da biliriz. 

Andolsun ki; siz-
den öne geçen-
leri de Biz biliriz, 
geride kalanları 
da Biz biliriz. 

Muhakkak ki, Biz siz-
den önce geçip gi-
denleri de (her halle-
riyle) biliyoruz, sizden 
sonra gelecek olanla-
rı da elbet biliyoruz; 

15. 
25 

إِنَِ.. بَكِ     gerçekten=و      Rabbindir=ر 

ْمِ ..ه وِ  ه  ي ْحش ر  =onları..toplayacak..olan    

ِكيمِ     muhakkak..O=إِنَه ِ ِليمِ     Hakîmdir=ح   bilendir=ع 

Hiç kuşkusuz 
Rabbin tüm insan-
ları biraraya topla-
yacaktır. O her işi 
yerinde yapar ve 
her şeyi bilir. 

Şüphe yok ki 
Rabbın, onları 
toplayacaktır. 
Gerçekten O, 
Hakim´dir, 
Alim´dir. 

Ve kuşkusuz, (Hesap 
Günü'nde) onların 
hepsini bir arada top-
layacak olan senin 
Rabbindir; gerçekten 
de her şeyin aslını bi-
len, doğru hüküm ve 
hikmetle edip eyleyen 
O'dur. 

15. 
26 

ل ق دِْ,, ل ْقن ا    andolsun=و      biz,,yarattık=خ 

ْنس انِ      insanı=اْْلِ

الِ ,,ِمنِْ ْلص  ص  =pişmemiş,,çamurdan    

إ ِ,,ِمنِْ م  ح  =cıvık,,balçıktan     ِْسن ون  değişmiş=م 

Gerçekten biz in-
sanı kara çamur-
dan oluşmuş kuru 
balçıktan yarattık. 

Andolsun ki Biz; 
insanı, kuru bir 
çamurdan, şekil-
lenmiş bir balçık-
tan yarattık. 

Gerçek şu ki, Biz in-
sanı ses veren bal-
çıktan, biçim verilebi-
lir, özlü, kara bir bal-
çıktan yarattık. 

15. 
27 

انَِ.. اْلج  ل ْقن اه ِ    Cinleri=و      yarattık=خ 

ق ْبلِ ..ِمنِْ =daha..önce    ِْن ارِِ..ِمن =ateşten    

ومِِ  nüfuz..eden=الَسم 

Cinni de daha ön-
ce dumansız alev-
den yarattık. 

Daha önce de 
cinnleri alevli 
ateşten yarattık. 

Görünmeyen yaratık-
ları ise, ondan (çok) 
önce, yakıcı/bunaltıcı 
yellerin ateşinden ya-
ratmıştık. 

15. 
28 

إِذِْ,, بُّكِ     demişti,,ki=ق الِ     bir,,zaman=و      Rabbin=ر 

ئِك ةِِ َل      muhakkak,,ben=إِن ِي    meleklere=ِلْلم 

اِلقِ      bir,,insan=ب ش ًرا    yaratacağım=خ 

الِ ,,ِمنِْ ْلص  ص  =kupkuru,,çamurdan    

إ ِ,,ِمنِْ م  ح  =balçıktan     ِْسن ون  değişken=م 

Hani Rabbin, me-
leklere dedi ki; 
«Ben kara çamur-
dan oluşmuş kuru 
balçıktan bir insan 
yaratacağım.» 

Hani Rabbın 
meleklere de-
mişti ki: Kuru bir 
çamurdan, şekil-
lenmiş bir balçık-
tan bir insan ya-
ratacağım. 

Ve hani, Rabbin me-
leklere: Haberiniz ol-
sun, Ben biçim veri-
lebilir özlü kara bal-
çıktan bir ölümlü var-
lık yaratacağım de-
mişti, 

15. 
29 

    onu..düzenlediğim=س َوْيت ه ِ    zaman=ف إِذ ا..

ن ف ْختِ  فِيهِِ..و  =ve..ona..üflediğim    

وِحي..نِْمِِ ر  =ruhumdan    

ل ه ِ..ف ق ع وا =hemen..ona..kapanın     ِس اِجِدين=secdeye 

Ona biçim verip 
içine kendi ruhum-
dan bir soluk üfle-
diğimde önünde 
secdeye kapanı-
nız!» 

Onu yapıp ru-
humdan üfledi-
ğimde; siz der-
hal onun için 
secdeye kapa-
nın. 

Ona belirli bir biçim 
verip de ruhumdan 
üflediğim zaman 
onun önünde yere 
kapanın! 

15. 
30 

د ِ,, ئِك ة ِ    secde,,ettiler=ف س ج  َل      meleklerin=اْلم 

مِْ ع ونِ     hepsi=ك لُّه   topluca=أ ْجم 

Bunun üzerine bü-
tün melekler hep 
birlikte secdeye 
kapandılar. 

Bunun üzerine 
meleklerin hepsi 
bütünüyle secde 
etti. 

Bunun üzerine me-
leklerin hepsi topluca 
yere kapandılar, 

15. 
31 

    kabul..etmedi=أ ب ىَِٰ    İblis=إِْبِليسِ     yalnız=إِلَِ..

ي ك ونِ ..أ نِْ =olmayı     ِع     beraber=م 

 secde..edenlerle=الَساِجِدينِ 

Yalnız İblis, sec-
deye kapananlar 
arasında olmayı 
reddetti. 

Ancak İblis sec-
de edenlerle be-
raber olmaktan 
çekinerek dayat-
tı. 

yalnızca İblis (buna 
katılmadı); yere ka-
pananlarla birlikte 
olmaya yanaşmadı o. 

15. 
32 

,, إِْبِليسِ ,,ي ا    dedi,,ki=ق الِ  =Ey,,İblis    

ا ل كِ ,,م  =nen,,var,,ki    َِت ك ونِ ,,أ ل =sen,,olmadın    

عِ   secde,,edenlerle=الَساِجِدينِ     beraber=م 

Allah «Ey İblis, se-
ni secde edenler 
ile birlikte olmak-
tan alıkoyan ne-
dir?» dedi. 

Buyurdu ki: Ey 
İblis, sen neden 
secde edenlerle 
beraber değil-
din? 

Ey İblis! diye buyurdu 
Allah, Seni yere ka-
pananlarla beraber 
olmaktan alıkoyan 
sebep ne? 

15. 
33 

.. د ِ..أ ك نِْ..ل مِْ    dedi=ق الِ  ِْل ْسج  =ben..secde..edemem    

ل ْقت ه ِ    insana=ِلب ش رِ      yarattığın=خ 

الِ ..ِمنِْ ْلص  ص  =bir..çamurdan    

إ ِ..ِمنِْ م  ح  =bir..balçıktan     ِْسن ون  değişken=م 

İblis «Kara çamur-
dan oluşmuş kuru 
balçıktan yarattığın 
insana secde et-
mek bana yakış-
maz» dedi. 

Ben, dedi: Kuru 
bir çamurdan, 
şekillenmiş bir 
balçıktan yarat-
tığın insana 
secde etmem. 

Ses veren bir balçık-
tan, biçim verilmiş öz-
lü bir çamurdan ya-
rattığın ölümlü bir 
varlığın önünde yere 
kapanmak bana ya-
kışmaz! diye karşılık 
verdi (İblis). 

15. 
34 

,, جِْ    dedi=ق الِ  ا    öyleyse,,çık=ف اْخر      oradan=ِمْنه 

ِجيمِ     çünkü,,sen=ف إِنَكِ   kovuldun=ر 

Allah «Öyleyse de-
fol oradan, artık 
sen rahmetimden 
kovulmuşsun» de-
di. 

Buyurdu ki: Öy-
leyse çık ora-
dan. Sen, artık 
kovulmuş birisin. 

Çık git öyleyse bu 
(meleki makam)dan! 
diye buyurdu O; Çün-
kü, sen artık kovul-
muş birisin! 

15. 
35 

إِنَِ.. ل ْيكِ     şüphesiz=و      üzerine=ع 

    gününe=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ    lanet..edilecektir=اللَْعن ة ِ

Hesaplaşma gü-
nüne kadar sürekli 
olarak lânetim üze-

Muhakkak ki ce-
za gününe kadar 
la´net sanadır. 

Ve bil ki, Hesap Gü-
nü'ne kadar lanet(im) 
peşinde olacak! 
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ينِِ  ceza=الد ِ
rinedir. 

15. 
36 

,, ب ِِ    dedi,,ki=ق الِ      Rabbim=ر 

    güne=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ    bari,,beni,,ertele=ف أ ْنِظْرنِي

 tekrar,,dirilecekleri=ي ْبع ث ونِ 

İblis, «Ey Rabbim, 
o halde insanların 
tekrar dirilecekleri 
güne kadar bana 
yaşama süresi ta-
nı» dedi. 

Dedi ki: Rabbım; 
beni hiç olmazsa 
tekrar dirilecek-
leri güne kadar 
ertele, 

Madem öyle, ey 
Rabbim, dedi (İblis), 
bana ölümden kalkı-
lacağı Gün'e kadar 
zaman tanı! 

15. 
37 

..     haydi..sen=ف إِنَكِ     dedi=ق الِ 

ْنظ ِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =ertelenmişlerdensin 

Allah, «Sen kendi-
lerine yaşama sü-
resi tanınanlar-
dansın» dedi. 

Buyurdu ki: 
Şüphesiz sen er-
telenenlerden-
sin. 

Pekala, öyle olsun: 
diye buyurdu O, ken-
dilerine zaman tanı-
nanlardan biri ola-
caksın, 

15. 
38 

,, ْقتِِ    gününe=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ     vaktin=اْلو 

ْعل ومِِ  bilinen=اْلم 

O belirli vaktin gü-
nüne kadar. 

Bilinen gün ge-
lene kadar. 

(tabii,) vakti (ancak 
Benim tarafımdan) bi-
linen o Gün'e kadar. 

15. 
39 

.. ب ِِ    dedi=ق الِ  ا    Rabbim=ر      ötürü=بِم 

ْيت نِي     beni..azdırmandan=أ ْغو 

ي ِن نَِ     andolsun..ben..de..(günahları)..süsleyeceğim=ْل  ز 

مِْ اْْل ْرِضِ..فِي    onlara=ل ه  =yer..yüzünde    

ْل  ْغِوي نَه مِْوِ  =ve..onları..azdıracağım    

ِعينِ   hepsini=أ ْجم 

İblis dedi ki; «Ey 
Rabbim, beni kış-
kırtıp sapıklığa dü-
şürdüğün için dün-
yada kötülüğü on-
lara cazip göstere-
rek hepsini yoldan 
çıkaracağım. 

Dedi ki: Rabbım; 
beni azdırdığın 
için, andolsun ki; 
ben de onlara 
yeryüzündeki 
fenalıkları güzel 
göstereceğim ve 
onların hepsini 
azdıracağım. 

(Bunun üzerine İblis:) 
Beni yolun dışına at-
tığın için, ben de, 
kuşkusuz, yeryüzün-
de (kötülükleri) onlara 
süsleyip bezeyece-
ğim ve muhakkak ki 
onların hepsini ayar-
tıp yoldan çıkaraca-
ğım, 

15. 
40 

    kulların=ِعب اد كِ     ancak,,hariç=إِلَِ,,

مِ  ْخل ِصينِ     içlerinden=ِمْنه   ihlâslı=اْلم 

Sadece onların 
arasındaki seçkin 
kulların hariç. 

Ancak içlerinden 
ihlas verilen kul-
ların müstesna. 

Yalnızca Senin ger-
çek kulların bunun 
dışında (kalacak)! 

15. 
41 

.. ذ ا    buyurdu..ki=ق الِ  اطِ     işte..budur=ه َٰ     yol=ِصر 

ْست ِقيمِ     bana..varan=ع ل يَِ  dosdoğru=م 

Allah dedi ki; «İşte 
bana ileten doğru 
yolum budur.» 

Buyurdu ki: İşte, 
Benim taahhüd 
ettiğim dosdoğru 
yol budur. 

Benim için, doğru yol 
budur: dedi O, 

15. 
42 

    benim,,halis,,kullarım=ِعب اِدي    şüphesiz=إِنَِ,,

ل ْيِهمِْ    senin=ل كِ     yoktur=ل ْيسِ      üzerinde=ع 

    ancak,,dışında=إِلَِ    bir,,gücün=س ْلط انِ 

نِِ اتَب ع كِ ,,م  =sana,,uyan    

اْلغ اِوينِ ,,ِمنِ  =azgınlardan 

Sana uyan sapık-
lar dışındaki kulla-
rım üzerinde senin 
hiçbir nüfuzun, 
hiçbir etkileme gü-
cün yoktur. 

Muhakkak ki kul-
larımın üzerinde 
senin bir nüfu-
zun olmaz. An-
cak sana uyan 
sapıklar müs-
tesna. 

aslında, (zaten) yol-
dan çıkmış olup da 
(kendi iradeleriyle) 
senin peşine takılan-
ların dışında, Benim 
kullarım üzerinde se-
nin bir nüfuzun olma-
yacaktır. 

15. 
43 

إِنَِ.. نَمِ     şüphesiz=و  ه      Cehennem=ج 

ْوِعد ه مِْ     onların..buluşma..yeridir=ل م 

ِعينِ   hepsinin=أ ْجم 

Onların hepsinin 
buluşma yerleri 
cehennemdir. 

Şüphesiz onların 
hepsine vaado-
lunan yer, ce-
hennemdir. 

Berikilerin hepsi için 
vaad edilen varış ye-
ri, muhakkak ki, ce-
hennemdir, 

15. 
44 

ا,, ابِ     yedi=س ْبع ة ِ    onun,,vardır=ل ه      kapısı=أ ْبو 

ب ابِ ,,ِلك ل ِِ =her,,kapıya    ِْم     onlardan=ِمْنه 

ْزءِ  ْقس ومِ     bir,,bölüm=ج   ayrılmıştır=م 

Oranın yedi kapısı 
vardır. Her kapı-
dan hangi cehen-
nemlik grupların 
içeriye girecekleri 
belirlenmiştir. 

Onun yedi kapısı 
vardır. Ve her 
kapıdan onların 
girecekleri bir kı-
sım vardır. 

o cehennem ki, yedi 
kapıdan girilir; her 
kapıdan onlardan 
(günahlarının niteliği-
ne göre) ayrı bir kafile 
halinde. 

15. 
45 

.. تَِقينِ ..إِنَِ اْلم  =muttakiler..ise    

نَاتِ ..فِي ج  =cennetlerde    

ع ي ونِ   pınar..başlarındadırlar=و 

Kötülükten sakı-
nanlar ise, cennet-
teler ve pınar baş-
larındadırlar. 

Müttakiler ise; 
muhakkak ki 
cennetler ve pı-
narlar içindedir-
ler. 

Allah'a karşı sorumlu-
luk bilinci taşıyan 
kimseler ise, onlar 
(kendilerini) hasbah-
çeler içinde gözelerin, 
kaynakların başında 
(bulacaklar), 

15. 
46 

ل وه ا,, مِ     oraya,,girin=اْدخ      esenlikle=بِس َل 

 güven,,içinde=آِمنِينِ 

Onlara «Esenlikle 
ve güven içinde 
oraya giriniz» de-
nir. 

Selametle ve 
güven içinde gi-
rin oraya. 

Esenlik ve güvenlik 
içinde girin oraya! 
(sözleriyle karşılana-
caklar orada). 

15. 
47 

ْعن ا.. ن ز      çıkarıp..atmışızdır=و 

ا د وِرِهمِْ..فِي..م  ص  =göğüslerindeki    ِِْغل ِ ..ِمن =kini    

انًا     üzerinde=ع ل ىَِٰ    kardeşler..olarak=إِْخو 

رِ  ت ق ابِِلينِ     divanlar=س ر   karşı..karşıya..otururlar=م 

Biz cennetliklerin 
kalplerindeki tüm 
kin tortularını çekip 
çıkardık, onlar 
orada karşılıklı kol-
tuklarda oturan 
kardeşlerdir. 

Biz, onların gö-
nüllerindeki kini 
söküp attık. Artık 
onlar kardeş ola-
rak sedirler üze-
rinde karşılıklı 
otururlar. 

(O zaman) Biz onları 
içlerinde (kalmış) 
olabilecek nahoş 
duygu ve düşünce-
lerden arındıracağız 
ve (böylece) birbirle-
riyle kardeş olarak 
mutluluk tahtları üze-
rinde karşı karşıya 
oturacaklar. 

15. 
48 

,, مِْ,,لِ  سُّه  ي م  =onlara,,dokunmaz    ا     orada=فِيه 

ا    hiçbir,,yorgunluk=ن ص بِ  م      ve,,değillerdir=و 

ا    onlar=ه مِْ ِجينِ     oradan=ِمْنه  ْخر   çıkarılacak=بِم 

Onlar orada bık-
kınlık hissetmez-
ler, oradan çıka-
rılmaları da sözko-
nusu değildir. 

Onlara orada hiç 
bir yorgunluk ve 
zahmet değmez. 
Oradan çıkarıla-
cak da değiller-
dir. 

Orada (bu esenlik, 
bahtiyarlık içinde) 
yorgunluk, bitkinlik 
ilişmeyecek onlara; 
ve oradan asla çıka-
rılmayacaklar. 

15. 
49 

    şüphesiz=أ ن ِي    kullarıma=ِعب اِدي    haber..ver=ن ب ِئِْ..

    bağışlayanım=اْلغ ف ورِ     ben=أ ن ا

 esirgeyenim=الَرِحيمِ 

Ey Muhammed, 
kullarıma haber 
ver ki, ben gerçek-
ten affediciyim, 
merhametliyim. 

Kullarıma bildir 
ki: Muhakkak 
Benim Ben, Ga-
fur, Rahim olan. 

Kullarıma, acıyan, 
esirgeyen gerçek ba-
ğışlayıcının Ben ol-
duğumu anlat; 

15. 
50 

أ نَِ,,     o=ه وِ     benim,,azabım=ع ذ ابِي    fakat=و 

 çok,,acı=اْْل ِليمِ     bir,,azabdır=اْلع ذ ابِ 

Fakat azabım da 
son derece acıklı 
bir azaptır. 

Ve muhakkak ki 
azabım da elem 
verici bir azabtır. 

en can yakıcı azabın 
da Benim azabım ol-
duğunu! 

15. 
51 

ن ب ِئْه مِْ..     onlara..haber..ver=و 

ْيفِِ..ع نِْ ض  =konuklarından     ِاِهيم  İbrahim’in=إِْبر 

Onlara İbrahim´in 
konukları hakkında 
da bilgi ver. 

Hem onlara İb-
rahim´in konuk-
larından haber 
ver. 

Ve onlara, (yine) İb-
rahim'in konuklarını 
anlat: 

15. 
52 

ل وا    hani=إِذِْ,, ل ْيهِِ    girmişler=د خ      onun,,yanına=ع 

ًما    demişlerdi=ف ق ال وا     Selam=س َل 

    sizden=ِمْنك مِْ    biz=إِنَا    o,,da,,dedi,,ki=ق الِ 

ِجل ونِ   korkuyoruz=و 

Hani İbrahim´in 
yanına girip selâm 
verdiklerinde O 
«Biz sizden korku-
yoruz» dedi. 

Onun yanına gi-
rip: Selam de-
mişlerdi. O da: 
Doğrusu biz, 
sizden endişe 
ediyoruz, demiş-
ti. 

Hani, o'nun yanına 
geldiklerinde o'na: 
Sana selam olsun! 
demişler; o da onlara: 
Biz sizden korkuyo-
ruz! diye cevap ver-
mişti. 

15. 
53 

لِْ..لِ     dediler=ق ال وا.. ت ْوج  =korkma    إِنَا=biz    

كِ  ر  مِ     sana..müjdeleriz=ن ب ش ِ     bir..çocuk=بِغ َل 

ِليمِ   bilgin=ع 

Onlar «Korkma, 
biz sana bilgin bir 
oğlun olacağını 
müjdeliyoruz.» 

Demişlerdi ki: 
Korkma, biz sa-
na bilgin bir oğ-
lun olacağını 
müjdelemeye 
geldik. 

(Bunun üzerine) on-
lar: Yo, korkma! Biz 
sana, kendisine derin 
ve doğru bilgi bahşe-
dilmiş bir oğlun ola-
cağını müjdelemeye 
geldik. 

15. 
54 

,, ونِي    dedi,,ki=ق الِ      ?beni,,mi,,müjdelediniz=أ ب َشْرت م 

َسنِيِ ,,أ نِْ    bana=ع ل ىَِٰ م  =dokunduktan,,sonra    

    ne,,tuhaf=ف بِمِ     ihtiyarlık=اْلِكب رِ 

ونِ  ر   müjdeliyorsunuz=ت ب ش ِ

İbrahim «Hayli iler-
lemiş yaşıma rağ-
men mi bana bu 
müjdeyi veriyorsu-
nuz? O halde neye 
dayanarak müjde 
veriyorsunuz?» 
dedi. 

Ben, kocamış-
ken mi bana 
müjde veriyor-
sunuz? O halde 
neye dayanarak 
müjdeliyorsu-
nuz? dedi. 

Üzerime yaşlılık 
çökmüş olduğu hal-
de, bana böyle bir 
müjde veriyorsunuz, 
öyle mi? diye sordu 
(İbrahim), Peki, hangi 
(beklenmedik) şeyle 
müjdeliyorsunuz be-
ni? 

15. 
55 

    sana..müjdeledik=ب َشْرن اكِ     dediler=ق ال وا..

ق ِِ ِ    gerçeği=بِاْلح  ت ك نِْ..ف َل  =olma    

اْلق انِِطينِ ..ِمنِ  =umut..kesenlerden 

Onlar dediler ki 
«Sana bu müjdeyi 
gerçeğe dayana-
rak veriyoruz, sa-
kın umutsuzlardan 
olma.» 

Dediler ki: Seni 
gerçekten müj-
deliyoruz, öyley-
se ümidini ke-
senlerden olma. 

Seni gerçekleşmesi 
kaçınılmaz olan bir 
şeyle müjdeliyoruz; 
onun için sakın umut 
kesenlerden olma! 
dediler. 

15. 
56 

,, نِْ    dedi=ق الِ  م      umut,,keser=ي ْقن طِ     kim=و 

ةِِ,,ِمنِْ ْحم  ر  =rahmetinden    ِِب ِه     Rabbinin=ر 

İbrahim, «sapık-
lardan başka kim 
Allah´ın rahmetin-
den ümit keser» 

Dedi ki: Sapık-
lardan başka 
Rabbının rahme-
tinden kim ümi-

(İbrahim:) Rabbinin 
rahmetinden, büsbü-
tün yolunu şaşırmış 
olanlardan başka kim 
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 sapıklardan=الَضالُّونِ     başka=إِلَِ
dedi. dini keser? kesebilir ki umudunu? 

dedi. 

15. 
57 

.. ا    dedi=ق الِ  ْطب ك مِْ..ف م  خ  =işiniz..nedir?    

ا ْرس ل ونِ ..أ يُّه  اْلم  =Ey..elçiler 

İbrahim; «Ey elçi-
ler göreviniz ne-
dir?» dedi. 

Ey elçiler; ger-
çek işiniz nedir? 
dedi. 

Ve ekledi: (Bana 
başka) bir diyeceğiniz 
var mı, ey (yüce ma-
kamın) elçileri? 

15. 
58 

    şüphesiz,,biz=إِنَا    dediler=ق ال وا,,

ق ْومِ ,,إِل ىَِٰ    gönderildik=أ ْرِسْلن ا =bir,,kavme    

ْجِرِمينِ   suç,,işleyen=م 

Onlar dediler ki, 
«Biz günahkâr bir 
topluma gönderil-
dik. 

Dediler ki: Biz, 
günahkar bir 
kavme gönderil-
dik. 

Biz, doğrusu, günaha 
gömülüp giden (helak 
edilecek) bir topluma 
gönderildik diye ce-
vap verdiler, 

15. 
59 

ل وطِ ..آلِ     yalnız..hariç=إِلَِ.. =Lût..ailesi    إِنَا=biz    

وه مِْ ن جُّ عِِ    onları..kurtaracağız=ل م  ينِ أ ْجم  =hepsini 

Yalnız Lût´un bağ-
lıları ile ailesi hariç; 
onların tümünü 
kurtaracağız. 

Şu kadar var ki 
Lut ailesi bunla-
rın dışındadır. 
Biz, onların hep-
sini behemehal 
kurtaracağız. 

Lut'un ailesi bu hük-
mün dışında; onların 
hepsini, eksiksiz kur-
taracağız, 

15. 
60 

أ ت ه ِ    ancak,,hariç=إِلَِ,,     karısı=اْمر 

ا    uygun,,gördük=ق دَْرن اِ      onun,,da=إِنَه 

اْلغ ابِِرينِ ,,ل ِمنِ  =kalanlardan,,olmasını 

Yalnız Lût´un eşi 
hariç, onun geride 
kalanlar arasında 
olmasını uygun 
gördük. 

Karısı müstesna. 
Karısının geride 
kalanlar arasın-
da bulunmasını 
takdir ettik. 

bir tek, (Allah'ın, hak-
kında:) 'Biz geride ka-
lanların arasında ol-
masını öngördük!' 
(dediği, Lut'un) karısı 
bunun dışında. 

15. 
61 

.. اءِ ..ف ل َما ج  =geldiklerinde     ِل وطِ ..آل =Lût..ailesine    

ْرس ل ونِ   Elçiler=اْلم 

Bu elçiler Lût´un 
evine geldiklerin-
de. 

Elçiler Lut ailesi-
ne varınca; 

Ve elçiler, Lut'un evi-
ne gelince, 

15. 
62 

,,     kimselersiniz=ق ْومِ     siz=إِنَك مِْ    dedi=ق الِ 

ونِ  ْنك ر   hiç,,tanınmamış=م 

Lût; «Siz benim 
tanımadığım kim-
selersiniz» dedi. 

Lut: Doğrusu siz, 
tanınmamış 
kimselersiniz, 
dedi. 

(Lut onlara): Doğru-
su, siz (burada) ta-
nınmayan kimselersi-
niz! dedi. 

15. 
63 

    doğrusu=ب لِْ    dediler..ki=ق ال وا..

ا    biz..sana..getirdik=ِجئْن اكِ  ك ان وا..بِم  =olduklarını    

ونِ     hakkında=فِيهِِ  şüphe..etmekte=ي ْمت ر 

Onlar dediler ki; 
«Biz sana soydaş-
larının kuşku ile 
karşıladıkları ilahi 
azabı haber ver-
meye geldik.» 

Onlar da: Biz, 
sana sadece on-
ların şüphe edip 
durdukları azabı 
getirdik. 

Onlar da: Evet, fakat 
biz sana, (kötülükten 
yana olanların) şüphe 
edip durdukları şey(i 
duyurmak) için geldik 
diye cevap verdiler, 

15. 
64 

,, أ ت ْين اكِ  ق ِِ    sana,,getirdik=و      gerçeği=بِاْلح 

إِنَا اِدق ونِ     biz,,elbette=و   doğru,,söyleyenleriz=ل ص 

Sana gerçeği ge-
tirdik, kesinlikle 
doğru söylüyoruz. 

Gerçekle geldik 
sana. Biz, şüp-
hesiz doğru söy-
leyenleriz, dedi-
ler. 

ve sana (gerçekleş-
mesi kaçınılmaz olan) 
hakkı getirdik; çünkü, 
kuşku yok ki, biz doğ-
ruyu söylüyoruz. 

15. 
65 

    aileni=بِأ ْهِلكِ     hemen..yürüt=ف أ ْسرِِ..

اللَْيلِِ..ِمنِ     bir..parçasında=بِِقْطع ِ =gecenin    

اتَبِعِْ ه مِْ    sen..de..git=و      arkalarından=أ ْدب ار 

لِ  ي ْلت ِفتِْ..و  =ardına..dönüp..bakmasın    

د ِ    içinizden=ِمْنك مِْ وا    hiç..kimse=أ ح  اْمض      gidin=و 

ْيثِ  ونِ     yere=ح  ر   emredildiğiniz=ت ْؤم 

Gecenin bir saa-
tinde aileni ve bağ-
lılarını yola çıkar, 
sen de peşlerinden 
git, hiçbiriniz arka-
sına bakmasın, 
emredildiğiniz yere 
doğru yol alın. 

O halde gecele-
yin bir ara aileni 
yola çıkar, sen 
de arkalarından 
git. Hiç biriniz 
arkaya bakma-
sın ve emrolun-
duğunuz yere 
doğru yürüyün, 
demişlerdi. 

Bu durumda artık 
sen, ailenle birlikte 
gecenin bir vaktinde 
yola koyul; sen onları 
geriden takip et; siz-
den hiç kimse arkası-
na bakmasın; yalnız-
ca emredildiğiniz yö-
ne doğru ilerleyin. 

15. 
66 

ْين ا,, ق ض  ِلكِ     ona=إِل ْيهِِ    bildirdik=و      şu=ذ َٰ

    arkaları=د ابِرِ     mutlaka=أ نَِ    buyruğu=اْْل ْمرِ 

ءِِ ل  ؤ  ْقط وعِ     şunların=ه َٰ     kesilecektir=م 

ْصبِِحينِ   sabaha,,girerlerken=م 

Böylece Lût´a bu 
önemli olayı, yani 
sabah olunca şu 
adamların soyları-
nın kurumuş ola-
cağı yolundaki 
hükmümüzü bildir-
dik. 

Böylece ona 
bunların sonları-
nın kesilmiş ola-
rak sabahlaya-
caklarını bildir-
dik. 

Ve (elçilerimiz aracı-
lığıyla) o'na şu hükmü 
tebliğ ettik: Bu (gü-
nahkar)ların son ka-
lıntıları da sabaha 
varmadan silinip or-
tadan kaldırılacaktır. 

15. 
67 

.. اءِ  ج  ِدين ةِِاْلمِ     halkı=أ ْهلِ     geldiler=و  =şehrin    

ونِ   sevinerek=ي ْست ْبِشر 

Şehir halkı sevinç 
içinde Lût´un evine 
geldi. 

Şehir halkı sevi-
nerek geldiler. 

Bu arada, şehir halkı 
sevinerek (Lut'a) gel-
diler. 

15. 
68 

,, ءِِ    şüphesiz=إِنَِ    dedi=ق الِ  ل  ؤ      bunlar=ه َٰ

ْيِفي     benim,,konuğumdur=ض 

ِ ونِِ,,ف َل  ت ْفض ح  =beni,,mahcub,,etmeyin 

Lût onlara dedi ki; 
«Bunlar benim ko-
nuklarımdır, sakın 
beni onlar karşı-
sında rezil etmeyi-
niz.» 

Dedi ki: Bunlar 
benim konukla-
rımdır, onlara 
karşı beni mah-
cub etmeyin. 

(Lut) seslendi: Bakın, 
bunlar benim konuk-
larım; dedi, beni 
utandırmayın, 

15. 
69 

اتَق وا..     Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=و 

لِ  ونِِ..و  ت ْخز  =beni..rezil..etmeyin 

Allah´dan korku-
nuz, beni utandır-
mayınız.» 

Allah´tan korkun 
da beni rezil et-
meyin. 

Allah'tan korkun da 
beni rüsvay etmeyin! 

15. 
70 

    dediler=ق ال وا,,

ل مِْ كِ ,,أ و  ن ْنه  =seni,,menetmemiş,,miydik?    

اْلع ال ِمينِ ,,ع نِِ =alemlerden 

Hemşehrileri ona; 
«İnsanlar ile ilişki 
kurmayı biz sana 
yasaklamamış 
mıydık?» dediler. 

Dediler ki: Biz 
seni alemlerden 
men´etmemiş 
miydik? 

Cevap verdiler: Biz 
sana insanlarla gö-
rüşmeyi, (onlara kol 
kanat germeyi) ya-
saklamamış mıydık? 

15. 
71 

.. ءِِ    dedi=ق الِ  ل  ؤ      kızlarım=ب ن اتِي    işte=ه َٰ

ف اِعِلينِ ..ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ =yapacaksanız 

Lût; «Eğer bir şey 
yapacaksanız, işte 
size kızlarım» de-
di. 

Dedi ki: Yapa-
caksanız işte 
bunlar, benim 
kızlarım. 

(Lut:) (Niyetli olduğu-
nuz şeyi) ille yapa-
caksanız, dedi, işte 
bunlar benim kızla-
rım, (onları alın)! 

15. 
72 

,, كِ  مِْ    ömrüne,,andolsun,,ki=ل ع ْمر      onlar=إِنَه 

تِِهمِْ    içinde=ل ِفي     sarhoşlukları=س ْكر 

ه ونِ ي ْعمِ  =bocalıyorlardı 

Ey Muhammed, 
hayatın hakkı için 
onlar sarhoşlukları 
içinde debeleniyor-
lardı. 

Senin ömrüne 
andolsun ki, on-
lar sarhoşlukları 
içinde muhakkak 
serseri bir halde 
idiler. 

(Fakat melekler 
Lut'a:) Canı sağolası-
ca! dediler, (Onlar bu 
durumda seni hiç din-
lerler mi?) Baksana, 
(şehvetten) gözleri 
dönmüş, körcesine 
sendeleyip, öteye be-
riye sarkıntılık yapıp 
duruyorlar! 

15. 
73 

.. مِ  ذ تْه      onları..yakaladı=ف أ خ 

ة ِ     korkunç..bir..ses=الَصْيح 

ْشِرقِينِ   güneşin..doğarken=م 

Tanyeri ağarırken 
korkunç bir gürül-
tüye tutuldular. 

Tan yeri ağarır-
ken çığlık onları 
yakalayıverdi. 

Ve derken, tan yeri 
ağarırken, (hak ettik-
leri azabın) gürültüsü 
apansız yakaladı on-
ları 

15. 
74 

ع ْلن ا,, ا    getirdik=ف ج  ا    üstünü=ع اِلي ه      altına=س افِل ه 

أ ْمط ْرن ا ل ْيِهمِْ    ve,,yağdırdık=و      üzerlerine=ع 

ةًِ ار  يلِ ,,ِمنِْ    taşlar=ِحج  ِسج ِ =çamurdan,,pişmiş 

Beldelerinin altını 
üstüne getirdik ve 
üzerlerine taşlaş-
mış balçık kütleleri 
yağdırdık. 

Ülkelerinin üstü-
nü altına getirdi. 
Üzerlerine sert 
taş yağdırdık. 

ve böylece (bu gü-
nahkar şehirlerin) al-
tını üstüne getirdik; 
belirlenmiş cezanın 
infazı için üzerlerine 
püskürtü halinde sert 
taşlar yağdırdık. 

15. 
75 

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ.. ذ َٰ =bunda..vardır    

ي اتِ  ِمينِ     ibretler=ْل  س ِ ت و   işaretten..anlayanlara=ِلْلم 

Hiç şüphesiz gö-
rüntü aracılığı ile 
işin özünü kavra-
yabilenler için bu 
olayda alınacak 
birçok dersler var-
dır. 

Bunda görebi-
lenler için ayetler 
vardır. 

Şüphesiz, bütün bun-
larda, işaretlerden 
anlam çıkarmasını bi-
len kimseler için çıka-
rılacak nice dersler 
vardır. 

15. 
76 

ا,, إِنَه  بِيلِ     ve,,o=و      bir,,yol,,üzerinde=ل بِس 

ِقيمِ   durmaktadır=م 

Bu beldenin yıkın-
tıları halâ işlek 
olan bir yol üzerin-
dedir. 

O yerler, işlek 
yollar üzerinde 
hala durmakta-
dır. 

Çünkü, gerçekten de 
(sözü geçen) bu (şe-
hirler) bugün hala ye-
rinde durmakta olan 
bir yol üzerindeydiler. 

15. 
77 

ِلكِ ..فِي    elbette=إِنَِ.. ذ َٰ =bunda    ًِي ة     bir..ibret..vardır=ْل 

ْؤِمنِينِ   ..inananlar..için=ِلْلم 

Bu yıkıntılarda 
mü´minler için ibret 
dersleri vardır. 

Muhakkak ki 
bunda, inananlar 
için ayetler var-
dır. 

Şüphesiz, bütün bun-
larda (Allah'a) inanan 
kimseler için çıkarıla-
cak bir ders vardır. 

15. 
78 

إِنِْ,, ابِ     idiler=ك انِ     gerçekten=و      halkı=أ ْصح 

 zalim,,kimseler=ل ظ اِلِمينِ     Eyke=اْْل ْيك ةِِ

Eyke halkı da, hiç 
kuşkusuz zalim 
kimselerdi. 

Ormanlık yerde 
oturanlar da 
gerçekten zalim 
kimselerdi. 

(Medyen'in) ağaçlı 
vadilerinin sakinleri 
de, doğrusu, ıslah 
olmaz zalim kimse-
lerdi. 

15. 
79 

مِْ    öcümüzü..aldık=ف اْنت ق ْمن ا..     onlardan=ِمْنه 
Bu yüzden onlar-
dan da öç aldık; bu 
beldelerin her ikisi 

Bunun için on-
lardan öc aldık. 
Her ikisi de hala 

Ve bu yüzden onları 
da hak ettikleri ceza-
ya uğrattık. Gerçek 
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ا إِنَه م      her..ikisi..de..(Sodom..da,..Eyke..de)=و 

امِ ل ِ بِإِم  =(gözler)..ön(ün)dedir     ِبِين  apaçık=م 

de işlek bir yol 
üzerindedirler. 

işlek bir yol üze-
rindedir 

şu ki, sözü geçen her 
iki (günahkar toplum) 
da, (bugün dahi) gö-
rülebilen bir ana yol 
üzerinde yaşamak-
taydılar. 

15. 
80 

ل ق دِْ,,     yalanladılar=ك ذَبِ     andolsun=و 

ابِ      Hicr=اْلِحْجرِِ    halkı=أ ْصح 

ْرس ِلينِ   peygamberleri=اْلم 

Hicr vadisinin halkı 
da gerçekten pey-
gamberleri yalan-
lamışlardı. 

Andolsun ki Hicr 
ahalisi de pey-
gamberlerini ya-
lanlamışlardı. 

Ve (benzer biçimde), 
Hicr halkı da (Bizim) 
gönderdiklerimizi ya-
lanlamaya kalkıştılar: 

15. 
81 

آت ْين اه مِْ.. اآي اتِن     onlara..verdik=و  =ayetlerimizi    

ا    idiler=ف ك ان وا     onlardan=ع ْنه 

ْعِرِضينِ   yüz..çeviriyor=م 

Onlara mucizele-
rimizi gösterdik, 
fakat onlar yüz çe-
virdiler. 

Onlara ayetleri-
mizi verdiğimiz 
halde yüz çevir-
mişlerdi. 

Oysa, onlara mesaj-
larımızı bahşetmiştik; 
ne var ki, onlara inat-
la sırt çevirdiler; 

15. 
82 

,, ك ان وا ي ْنِحت ونِ ,,و  =yontuyorlardı    

اْلِجب الِِ,,ِمنِ  =dağlardan    ب ي وتًا=evler    

 güvenli=آِمنِينِ 

Onlar dağları oyup 
güvenli köşkler 
yapıyorlardı. 

Onlar, dağlardan 
emin evler yon-
tup oyarlardı. 

güya, dağları yonta-
rak kendilerine gü-
venli konutlar yapı-
yorlardı: 

15. 
83 

.. مِ  ذ تْه      onları..da..yakaladı=ف أ خ 

ة ِ     korkunç..ses..(o)=الَصْيح 

ْصبِِحينِ   sabaha..girerlerken=م 

Gün doğarken 
korkunç bir gürül-
tüye tutuldular. 

Sabaha karşı 
çığlık onları da 
yakalayıverdi. 

ama sonunda, (bir) 
sabah erkenden onla-
rı da (hak ettikleri 
azabın) gürültüsü 
apansız yakalayıver-
di; 

15. 
84 

,, ا أ ْغن ىَِٰ,,ف م  =hiçbir,,şeyi,,savamadı    

مِْ     kendilerinden=ع ْنه 

ا ي ْكِسب ونِ ,,ك ان وا,,م  =kazandıkları 

Oydukları köşkler 
hiçbir işlerine ya-
ramadı. 

Binaenaleyh 
yaptıkları da 
kendilerine bir 
fayda sağlama-
dı. 

ellerine geçirdikleri 
(güç) kendilerine bir 
yarar sağlamadı. 

15. 
85 

.. ا م  ل ْقن ا..و  خ  =biz..yarattık    ِِات او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ      ve..yeri=و 

ا م  ا..و  ب ْين ه م  =ve..bunlar..arasındakileri    َِإِل=ancak    

 ِِ ق  إِنَِ    hak..ile=بِاْلح      o..saat=الَساع ة ِ    mutlaka=و 

ِ
تِي ة       şimdi..sen..hareket..et=ف اْصف حِِ    gelecektir=ْل 

ِميلِ     bir..hoşgörü..ile=الَصْفحِ   güzel=اْلج 

Biz gökleri, yeri ve 
ikisi arasındaki 
varlıkları bir gerek-
çeye dayalı olarak 
yarattık, boşuna 
yaratmadık. Kıya-
met anı kesinlikle 
gelecektir. O halde 
onların küstahlıkla-
rını soylu bir 
umursamazlıkla 
karşıla. 

Gökleri, yeri ve 
aralarındakini 
ancak hak ile ya-
rattık. Kıyamet 
günü, muhakkak 
gelecektir. O 
halde sen yu-
muşak ve iyi 
davran. 

İmdi, (unutma ki,) Biz 
gökleri ve yeri ve bu 
ikisi arasında var olan 
her şeyi, onları (içsel) 
bir gerçekliğe bağlı 
kılmadan yaratmadık; 
(Bu gerçeğin bütü-
nüyle apaçık ortaya 
çıkacağı) Saat mutla-
ka gelecektir. Bunun 
içindir ki, (insanların 
kusurlarını) güzel, ka-
tıksız bir olgunlukla 
karşıla! 

15. 
86 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ,,     O=ه وِ     Rabbin=ر 

ََلقِ   bilendir=اْلع ِليمِ     yaratandır=اْلخ 

Her şeyi yaratan 
ve her şeyi bilen 
Rabbindir. 

Muhakkak ki se-
nin Rabbın, ya-
ratan ve bilendir. 

çünkü, senin Rabbin-
dir, her şeyin özünü 
bilen ve her şeyin 
gerçek ve mutlak Ya-
ratıcısı! 

15. 
87 

ل ق دِْ..     yedi=س ْبعًا    sana..verdik=آت ْين اكِ     andolsun=و 

ث انِي..ِمنِ  اْلم  =ikililerden     ِاْلق ْرآن     ve..bu..Kur’an’ı=و 

 büyük=اْلع ِظيمِ 

Gerçekten sana 
sürekli tekrarlanan 
yedi ayetli Fatiha 
suresini ve yüce 
Kur´an´ı verdik. 

Doğrusu sana; 
Biz, tekrarlanan 
yediyi ve şu 
Kur´an´ı verdik. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
sana sık sık tekrarla-
nan (ayetlerden olu-
şan) yedili (bir sure) 
bahşettik ve (böylece 
senin önüne) yüce 
Kur'an'ı (açıp serdik): 

15. 
88 

,, دَنَِ,,لِ  ت م  =dikme     ِْين ْيك     gözlerini=ع 

ا,,إِل ىَِٰ تَْعن ا,,م  بِهِِ,,م  =verdiğimiz,,dünyalığa    

اًجا مِْ    bazı,,çiftlere=أ ْزو      onlardan=ِمْنه 

لِ  نِْ,,و  ت ْحز  =ve,,üzülme    ِْل ْيِهم     onlara=ع 

اْخِفضِْ كِ     ve,,indir=و  ن اح      kanadını=ج 

ْؤِمنِينِ   müminlere=ِلْلم 

Erkek, kadın bazı 
kâfirlere verdiğimiz 
kimi dünya nimet-
lerine göz dikme 
ve (iman etmiyorlar 
diye) onlar için 
üzülme, 
mü´minlere karşı 
alçak gönüllülük 
kanatlarını indir. 

Sakın onlardan 
bazı sınıflara 
verdiğimiz ge-
çimliğe gözlerini 
dikme ve onlara 
üzülme. İnanan-
lara kanat ger. 

(O halde, hakkı inkar 
eden) birtakım kimse-
lere verdiğimiz dün-
yevi zenginliklerden 
yana gözünü çevir-
me. Ve (seni umur-
samıyorlar diye) onlar 
için üzülme; fakat 
müminlere kol kanat 
ger, 

15. 
89 

ق لِْ..     ben=أ ن ا    ben..ancak=إِن ِي    ve..de..ki=و 

بِينِ     bir..uyarıcıyım=النَِذيرِ   apaçık=اْلم 

Ben açık sözlü bir 
uyarıcıyım de. 

De ki: Ben apa-
çık bir uyarıcı-
yım. 

ve de ki: Haberiniz 
olsun, ben (Allah'ın 
vaad ettiği) açık sözlü 
uyarıcıyım! 

15. 
90 

ا,, ْلن ا    gibi=ك م      indiririz=أ ْنز 

ْقت ِسِمينِ ,,ع ل ى اْلم  =kısımlara,,ayıranlara 

Kutsal kitaplarının 
ayetleri arasında 
ayırım gözeten bö-
lücülere de mesaj 
indirdik. 

Tıpkı o bölüşen-
lere indirdiğimiz 
gibi. 

(Bir ilahi kelam bağış-
ladık sana), tıpkı onu 
(sonradan) bölüp 
parçalayanlara indir-
diğimiz gibi, 

15. 
91 

.. ع ل وا    onlar..ki=الَِذينِ      Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ     ettiler=ج 

 bölük..bölük=ِعِضينِ 

Onlar ki, Kur´an´ın 
ayetleri arasında 
da ayırım gözetti-
ler. 

Onlar ki; 
Kur´an´ı parçala-
ra ayırmışlardı. 

işte onlar, (şimdi) 
Kur'an'ı da tutarsız, 
insicamsız bir anlam 
(demeti) olarak gös-
termek istiyorlar! 

15. 
92 

,, ب ِكِ  ر      Rabbin,,hakkı,,için=ف و 

    biz,,mutlaka,,soracağız=ل ن ْسأ ل نَه مِْ

ِعينِ   hepsine=أ ْجم 

Rabbin hakkı için, 
onların tümünü 
kesinlikle sorguya 
çekeceğiz. 

Rabbına andol-
sun ki; onların 
hepsine birden 
mutlaka soraca-
ğız; 

Rabbine andolsun ki, 
onların hepsini (He-
sap Günü'nde) sorgu-
layacağız, 

15. 
93 

.. ك ان وا..ع َما =şeylerden     ِل ون  yaptıkları=ي ْعم 
Yaptıkları işler ko-
nusunda. 

Yapmakta olduk-
ları şeyleri. 

(hem de) bütün yapıp 
ettiklerini hesaba ka-
tarak! 

15. 
94 

    açıkça,,söyle=ف اْصد عِْ,,

ا رِ ,,بِم  ت ْؤم  =emrolunduğun,,şeyi    

أ ْعِرضِْ     ve,,aldırma=و 

ْشِرِكينِ ,,ع نِِ اْلم  =ortak,,koşanlara 

Sana buyurulanı 
açıktan açığa bil-
dir. Ve müşriklere 
aldırış etme. 

Sen; emrolun-
duğun şeyi açık-
ça söyle ve müş-
riklere aldırış 
etme. 

Öyleyse artık, sana 
(açıklaman) emredi-
len şeyi açıkça ortaya 
koy ve Allah'tan baş-
kasına tanrısal nitelik-
ler yakıştıran o kim-
seleri kendi hallerine 
bırak: 

15. 
95 

    sana..yeteriz=ك ف ْين اكِ     biz=إِنَا..

ْست ْهِزئِينِ   alay..edenlere..karşı=اْلم 

O istihzacılara 
karşı muhakkak ki 
biz sana yeteriz. 

O alaycılara kar-
şı muhakkak ki 
Biz, sana yete-
riz. 

çünkü, ilahi mesajı 
küçümseyen, onunla 
alay edenlere karşı 
Biz sana yeteriz; 

15. 
96 

,, ي ْجع ل ونِ ,,الَِذينِ  =edinenler     ِع     ile,,beraber=م 

ًها    Allah=اّلَلِِ ر ِ     tanrı=إِل َٰ     başka=آخ 

ونِ     yakında=ف س ْوفِ   bileceklerdir=ي ْعل م 

Onlar ki Allah’la 
beraber başka bir 
tanrı tanırlar. Onlar 
yakında bilecek-
lerdir. 

Onlar ki; Allah´la 
beraber başka 
bir tanrı edinirler. 
Onlar yakında 
bileceklerdir. 

o kimseler ki, Allah'la 
beraber başka tanrı-
sal güçlerin de var 
olduğunu vehmedi-
yorlar; ama nasıl ol-
sa, (gerçeğin ne ol-
duğunu) yakında öğ-
renecekler. 

15. 
97 

ل ق دِْ.. مِ ن ْعل ِ    andolsun=و  =biliyoruz     ِأ نَك=senin    

كِ     daraldığını=ي ِضيقِ  ْدر      göğsünün=ص 

ا ي ق ول ونِ ..بِم  =onların..söylediklerine 

Andolsun ki onla-
rın dediklerinden 
göğsünün daraldı-
ğını biliyoruz. 

Andolsun; onla-
rın söylediğin-
den dolayı kalbi-
nin sıkıldığını bi-
liyoruz. 

Söyledikleri (karala-
yıcı) şeylerden ötürü 
içinin daraldığını kuş-
kusuz, biliyoruz: 

15. 
98 

ب ِحِْ,, ْمدِِ    tesbih,,et=ف س  ب ِكِ     hamd,,ile=بِح      Rabbini=ر 

ك نِْ الَساِجِدينِ ,,ِمنِ     ve,,ol=و  =secde,,edenlerden 

Sen hemen Rab-
bini hamd ile tes-
bih et. Ve secde 
edenlerden ol. 

Sen, hemen 
Rabbını hamd 
ile tesbih et ve 
secde edenler-
den ol. 

Fakat sen yine de 
Rabbinin yüceliğini, 
sınırsız kudret ve 
kemalini övgüyle an; 
(O'nun huzurunda) 
teslimiyet içinde yere 
kapanan kimselerden 
ol, 

15. 
99 

اْعب دِْ.. بَكِ     ve..kulluk..et=و  تَىَِٰ    Rabbine=ر      kadar=ح 

 yakîn=اْلي ِقينِ     sana..gelinceye=ي أْتِي كِ 

Ve sana «yakîn» 
gelinceye kadar 
Rabbine ibadet et. 

Ve sana yakin 
gelinceye kadar 
Rabbına ibadet 
et. 

ve ölüm sana erişin-
ceye kadar Rabbine 
kulluk et. 

16. 
1 

,,     Allah’ın=اّلَلِِ    emri=أ ْمرِ     geldi=أ ت ىَِٰ
Allah´ın hükmü 
yakında gerçekle-
şecektir; buna gö-

Allah´ın emri 
geldi. Artık onu 
acele istemeyin. 

Allah'ın buyruğu 
(mutlaka) yerine ge-
lecektir: öyleyse artık 
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ِ ت ْست ْعِجل وه ِ ,,ف َل  =artık,,onu,,acele,,istemeyin    

ان ه ِ ت ع ال ىَِٰ    uzaktır,,(Allah)=س ْبح      yücedir=و 

ي ْشِرك ونِ ,,ع َما =ortak,,koştuklarından 

re onun bir an ön-
ce gerçekleşmesi-
ni boşu boşuna is-
teyip durmayınız. 
Allah, onların ken-
disine yakıştırdık-
ları ortaklardan 
uzaktır, yücedir. 

O; ortak koş-
makta oldukları 
şeylerden mü-
nezzehtir, yüce-
dir. 

onun tez gelmesini is-
temeyin! O, sınırsız 
kudret ve kemaliyle, 
insanların tanrısal ni-
telikler yakıştırarak 
kendisine ortak koş-
tukları her şeyden, 
herkesten üstündür, 
yücedir! 

16. 
2 

.. لِ  ئِك ة ِ    indirir=ي ن ز ِ َل      Melekleri=اْلم 

وحِِ أ ْمِرهِِ..ِمنِْ    ruh..ile=بِالرُّ =emrinden..olan    

نِْ..ع ل ىَِٰ ي ش اءِ ..م  =dilediğine    

ِعب اِدهِِ..ِمنِْ =kullarından    ِْوا..أ ن أ ْنِذر  =uyarın..ki    

ه ِ    yoktur=لِ     muhakkak=أ نَه ِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ق ونِِف اتَِ    benden=أ ن ا =benden..korkun 

Allah «Benden 
başka ilah yoktur, 
sırf benden korku-
nuz» uyarısını, 
mesajını insanlara 
duyursunlar diye 
dilediği kullarına 
kendi iradesi ile 
vahiy eşliğinde 
melekler gönderir. 

O, kullarından 
dilediğine kendi 
emrinden melek-
leri ruh ile indirir 
ki; Ben´den baş-
ka tanrı yoktur, 
Ben´den sakı-
nın, diye uyar-
sınlar. 

O (ki,) kullarından di-
lediğine: (bütün in-
sanları) uyarın ki, 
Benden başka tanrı 
yok, öyleyse Bana 
karşı kendinizi uyanık 
bir bilinç ve duyarlık 
içinde tutun! buyru-
ğunu ulaştırmaları 
için melekleri vahiyle 
indirir. 

16. 
3 

,, ل قِ  اتِِ    yarattı=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ِِ     ve,,yeri=و  ق      hak,,ile=بِاْلح 

    yücedir=ت ع ال ىَِٰ

ي ْشِرك ونِ ,,ع َما =ortak,,koştuklarından 

Allah, gökleri ve 
yeri haklı bir ge-
rekçe uyarınca ya-
rattı; O, onların 
kendisine yakıştır-
dıkları ortaklardan 
uzaktır. 

Gökleri ve yeri 
hak ile yaratmış-
tır. Onların ortak 
koştukları şey-
den münezzeh-
tir. 

O (ki,) gökleri ve yeri 
(içsel) bir gerçeklik, 
(şaşmaz bir düzen) 
üzere yaratmıştır; in-
sanların tanrısal nite-
likler yakıştırarak 
kendisine ortak koş-
tukları her şeyin, her-
kesin üstünde, öte-
sindedir O. 

16. 
4 

.. ل قِ  ْنس انِ     yarattı=خ      insanı=اْْلِ

ن ْطف ةِ ..ِمنِْ =nutfeden    ف إِذ ا=birden     ِه و=o..(insan)    

ِصيمِ  بِينِ     bir..hasım..olup..çıktı=خ   apaçık=م 

O insanı bir meni 
damlacığından ya-
rattı; fakat o bir-
denbire pervasız 
bir tartışmacıya 
dönüştü. 

İnsanı, bir damla 
sudan yarattı. 
Öyleyken o, na-
sıl da apaçık bir 
hasım kesilmiş-
tir. 

O, insanı (sadece) bir 
sperm damlasından 
yarattı; ama yeri ge-
lince, bu aynı yaratık, 
düşünme ve karşı 
çıkma gücüyle dona-
tılmış olduğunu he-
men ortaya koyuyor! 

16. 
5 

,, اْْل ْنع امِ  اِ     hayvanları,,da=و  ل ق ه      yarattı=خ 

ا    sizin,,için,,vardır=ل ك مِْ     ısınma=ِدْفءِ     onlarda=فِيه 

ن افِعِ  م  ا    ve,,birçok,,yararlar=و  ِمْنه      ve,,onlardan=و 

 yersiniz=ت أْك ل ونِ 

Allah hayvanları 
da yarattı. Bunlar 
size soğuktan ko-
ruyucu yünler, kıl-
lar ile başka birçok 
yararlar sağlarlar 
ve etlerini de yer-
siniz. 

Hayvanları da 
yaratmıştır. On-
larda sizi ısıta-
cak şeyler ve 
birçok faydalar 
vardır. Ve onlar-
dan yersiniz. 

Ve evcil hayvanları 
da yarattı O: o hay-
vanlar ki, kendilerin-
den, pek çok yararları 
yanında, sizi ısıtan 
giysiler, besleyen yi-
yecekler elde ediyor-
sunuz: 

16. 
6 

ل ك مِْ.. ا    ve..sizin..için..vardır=و      onlarda=فِيه 

الِ  م      zaman=ِحينِ     bir..güzellik=ج 

ونِ      akşamleyin..getirdiğiniz=ت ِريح 

ِحينِ      ve..zaman=و 

ونِ  ح   sabahleyin..götürdüğünüz=ت ْسر 

Bu hayvanlar, on-
ları sabahleyin ot-
lağa salarken ve 
akşam geri getirir-
ken, size göz zevki 
sağlarlar. 

Akşamleyin geti-
rir, sabah salar-
ken onlarda sizin 
için bir güzellik 
vardır 

akşam eve getirirken, 
sabah otlağa çıkarır-
ken onlarda bir güzel-
lik bulursunuz. 

16. 
7 

,, ت ْحِملِ      ağırlıklarınızı=أ ثْق ال ك مِْ    e,,taşırlar=و 

ب ل دِ ,,إِل ىَِٰ =öyle,,(uzak),,şehirlere    

ب اِلِغيهِِ,,ت ك ون وا,,ل مِْ =varamadığınız    

بِِشق ِِ,,إِلَِ =büyük,,zahmetler,,çekmeden    

    doğrusu=إِنَِ    canlar(ınız)=اْْل ْنف ِس ِ

بَك مِْ ء وفِ     Rabbiniz=ر      çok,,şefkatli=ل ر 

ِحيمِ   çok,,acıyandır=ر 

Bu hayvanlar, an-
cak ağır sıkıntıya 
katlanarak varabi-
leceğiniz uzaklık-
taki beldelere yük-
lerinizi taşırlar. Hiç 
kuşkusuz Rabbiniz 
pek şefkatli ve 
merhametlidir. 

Kendi kendinize 
zor varacağınız 
memleketlere 
yüklerinizi taşır-
lar. Muhakkak ki 
Rabbınız; 
Rauf´tur, Ra-
him´dir. 

Kendinizi büyük sı-
kıntılara sokmadan 
varamayacağınız ni-
ce yerlere yükünüzü 
onlar taşır. Rabbiniz 
gerçekten çok şefkat-
li, çok merhametlidir. 

16. 
8 

.. ْيلِ  اْلخ  اْلبِغ الِ     atları=و      katırları=و 

ِميرِ  اْلح      binmeniz..için=ِلت ْرك ب وه ا    ve..merkepleri=و 

ِزين ةًِ  ي ْخل قِ     ve..süs..için=و      yaratmaktadır=و 

ا ونِ ت ْعل ِ..لِ ..م  م  =daha..sizin..bilmediklerinizi 

Allah atları, katırla-
rı, eşekleri, binek 
ve süs hayvanı 
olarak yarattı. O 
sizin bilmediğiniz 
daha nice canlıları 
yarattı. 

Atları, katırları 
ve merkebleri de 
sizin için binek 
ve süs hayvanı 
olarak yaratmış-
tır. Bilmediğiniz 
daha nice şeyleri 
de yaratır. 

Ve binmeniz için atla-
rı, katırları, merkeple-
ri, (hayatı süsleyen) 
nakışlar, bezekler 
olarak O yarattı; O, 
bilmediğiniz daha ne-
ler neler yaratmakta-
dır. 

16. 
9 

,, ع ل ى اّلَلِِ,,و  =Allah’a,,aittir    ِ ق ْصد=doğru    

ا    yolu=الَسبِيلِِ ِمْنه      ama,,onun,,vardır=و 

ائِر ِ  ل وِْ    eğrisi,,de=ج  ش اءِ ,,و  =dileseydi    

د اك مِْ ِعينِ     doğru,,yola,,iletirdi=ل ه   hepinizi=أ ْجم 

Yolun doğrusunu 
göstermek Allah´ın 
tekelindedir. Kimi 
yollar eğridir. Eğer 
o dileseydi, hepini-
zi doğru yola iletir-
di. 

Yolun doğrusu-
nu göstermek 
Alla´a aittir. On-
dan sapan da 
vardır. O, dile-
seydi; hepinizi 
birlikte doğru yo-
la iletirdi. 

Ve (sizin yaratıcınız 
O olduğu için) size 
yolun doğrusunu gös-
termek de Allah'a dü-
şer; çünkü o yoldan 
sapıp da yolunu kay-
beden (çok insan) 
var. Oysa, Allah dile-
seydi sizin hepinizi 
doğru yola çıkarırdı. 

16. 
10 

.. الَِذي..ه وِ  =O’dur     ِل     indiren=أ ْنز 

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten     ِاًء     sizin..için=ل ك مِْ    bir..su=م 

ابِ     ondandır=ِمْنه ِ     içeceğ(iniz)=ش ر 

ِمْنه ِ رِ     ve..ondandır=و      ağaç=ش ج 

ونِ ..فِيهِِ ت ِسيم  =hayvanları..otlattığınız 

Size gökten su in-
diren O´dur ve 
hayvan otlattığınız 
çayırlar O´nun sa-
yesinde gelişir. 

O´dur size se-
madan su indi-
ren, ondan içer-
siniz. Ve hay-
vanları otlattığı-
nız bitki de 
onunla biter. 

O'dur gökten suyu in-
diren; öyle ki, hem siz 
içersiniz o sudan, 
hem de, hayvanları-
nızı otlattığınız çayır 
çimen; 

16. 
11 

,,     onunla=بِهِِ    size=ل ك مِْ    bitirmektedir=ي ْنبِتِ 

الَزْيت ونِ     ekin=الَزْرعِ      zeytin=و 

النَِخيلِ  اْْل ْعن ابِ     hurma=و      üzümler=و 

ِمنِْ ك ل ِِ,,و  =ve,,her,,çeşitten     ِاِت ر      meyvalar=الثَم 

ِلكِ ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda    ًِي ة     ibret,,vardır=ْل 

ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ   düşünen=ي ت ف َكر 

Allah su aracılığı 
ile sizin için ekin-
ler, zeytinler, hur-
malar, üzümler ve 
çeşit çeşit meyva-
lar bitirmektedir. 
Bunda düşünen 
kimseler için ibret 
dersi vardır. 

Onunla size 
ekinler, zeytin ve 
hurma ağaçları, 
üzümler ve türlü 
türlü ürünler biti-
rir. Düşünen bir 
kavim için bunda 
ayetler vardır. 

onunla Allah sizin için 
ekin(ler), zeytin ve 
hurma ağaçları, 
üzümler ve her tür-
den (daha) nice ürün-
ler bitirmektedir: dik-
kat edin, bütün bun-
larda, düşünen insan-
lar için mutlaka bir 
ders vardır! 

16. 
12 

.. س َخرِ      sizin=ل ك مِ     hizmetinize..verdi=و 

ارِ     geceyi=اللَْيلِ  النَه      ve..gündüzü=و 

الَشْمسِ  ر ِ     ve..güneşi=و  اْلق م      ve..ay’ı=و 

ومِ  النُّج      yıldızlar..da=و 

اتِ  س َخر      boyun..eğdirilmiştir=م 

    şüphesiz=إِنَِ    O’nun..emriyle=بِأ ْمِرِهِ 

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda     ِي ات     ibretler..vardır=ْل 

ِقل ونِ ي عِْ    bir..toplum..için=ِلق ْومِ  =aklını..kullanan 

Allah gece ile gün-
düzü, güneş ile ayı 
yararınıza sundu. 
Yıldızlar da O´nun 
buyruğu ile canlıla-
ra hizmet sunmak-
tadırlar. Bunlarda 
düşünen kimseler 
için ibret dersi var-
dır. 

Geceyi, gündü-
zü, güneşi ve ayı 
sizin buyruğunu-
za verdi. Yıldız-
lar da O´nun 
buyruğu ile mü-
sahhar kılınmış-
tır. Muhakkak ki 
bunda, akleden 
bir kavim için 
ayetler vardır. 

Ve geceyi gündüzü 
sizin (yararlanmanız) 
için (koyduğu yasala-
ra) boyun eğdirmiştir 
O; güneş ve ay ve 
bütün yıldızlar, hepsi 
O'nun buyruğuna bo-
yun eğmişlerdir: dik-
kat edin, bütün bun-
larda, şüphesiz, aklını 
kullanan kimseler için 
çıkarılacak dersler 
vardır! 

16. 
13 

,, ا م  أ ِ,,و  ذ ر  =yarattıklarında,,da,,vardır    ِْل ك م=sizin,,için    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    ْخت ِلفًا     çeşitli=م 

ان ه ِ      şüphesiz=إِنَِ    renklerdeki=أ ْلو 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda    ًِي ة     ibret,,vardır=ْل 

ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ   öğüt,,alan=ي ذََكر 

O yeryüzünde ya-
rattığı çeşitli türde-
ki varlıkları da sizin 
yararınıza sundu. 
Bunda öğüt alan 
kimselere ibret 
dersi vardır. 

Yeryüzünde 
rengarenk şeyle-
ri de sizin için O, 
yaratmıştır. Mu-
hakkak ki öğüt 
alan bir kavim 
için bunda ayet-
ler vardır. 

Ve sizin için yeryü-
zünde yarattığı bütün 
o rengarenk (güzel) 
şeyler: işte bunlarda 
da anıp da hatırda 
tutmasını bilen kim-
seler için elbette çıka-
rılacak bir ders/bir 
mesaj vardır! 

16. 
14 

.. ه وِ  س َخرِ ..الَِذي    O’dur=و  =hizmetinize..veren    

    ondan=ِمْنه ِ    yemeniz..için=ِلت أْك ل وا    denizi=اْلب ْحرِ 

    taptaze=ط ِريًّا    et=ل ْحًما

O denizi de yararı-
nıza sundu ki, ora-
dan elde edilen ta-
ze etler yiyesiniz 
ve diplerinden süs 
olarak kullanaca-

Taze et yeme-
niz, giyineceği-
niz süs eşyanızı 
çıkarmanız ve 
Allah´ın bol ni-
metinden istifa-

Ve yemek için taze 
et, takınmak için de-
ğerli taşlar çıkarası-
nız diye denizi; ve 
denizin üstünde sula-
rı yararak yol aldığını 
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وا ت ْست ْخِرج      ondan=ِمْنه ِ    ve..çıkarmanız..için=و 

ا    süsler=ِحْلي ةًِ     kuşanacağınız=ت ْلب س ون ه 

ى ت ر      gemiler=اْلف ْلكِ     görüyorsun..ki=و 

اِخرِ  و      denizi..yara..yara..gitmektedir=م 

ِلت ْبت غ وا    onun..içinde=فِيهِِ     aramanız..için=و 

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ =O’nun..lütfunu    ِْل ع لَك م     ve..olur..ki=و 

ونِ   şükredersiniz..diye=ت ْشك ر 

ğınız takılar çıka-
rasınız; gemilerin, 
dalgaları yara yara 
denizde süzüldük-
lerini görürsün. 
Nimetlerini araştı-
rasınız ve ola ki, 
kendisine şükre-
desiniz diye Allah, 
denizi yararınıza 
sundu. 

de etmeniz için; 
denizi müsahhar 
kılan O´dur. 
Gemilerin onu 
yara yara gittiği-
ni görürsün, 
O´nun lutfunu 
aramanız ve 
şükretmeniz 
içindir, belki şük-
redersiniz artık. 

gördüğünüz gemileri, 
O'nun cömertliğinden 
belki bir pay ararsınız 
ve şükredersiniz diye 
(koyduğu tabii yasa-
lara) bağlı kılan 
O'dur. 

16. 
15 

,, أ ْلق ىَِٰ اْْل ْرِضِ,,فِي    attı=و  =arza    

اِسيِ  و      dağlar=ر 

بِك مِْ,,ت ِميد ِ,,أ نِْ =sizi,,sarsmaması,,için    

اًرا أ ْنه  س ب ًَلِ    ve,,ırmaklar=و      ve,,yollar=و 

مِْل ع لَكِ  =umulur,,ki     ِت ْهت د ون=doğru,,yolu,,bulursunuz 

Allah, yeryüzünde 
sarsılmayasınız 
diye köklü dağlar, 
yolunuzu şaşırma-
yasınız diye nehir-
ler ve yollar mey-
dana getirdi. 

Yeryüzünde sar-
sılmayasınız di-
ye sabit dağlar, 
nehirler ve yollar 
koymuştur ki 
onunla, doğru 
yolu bulasınız. 

Ve sizi sarsmasın di-
ye arza yerinden oy-
natılmaz dağlar; ve 
yolunuzu bulasınız 
diye nehirler, yollar 
yerleştirdi; 

16. 
16 

.. ات ِ  م  ع َل  بِالنَْجمِِ    ve..işaretler..de=و      yıldız(lar)la=و 

 yol..bulurlar=ي ْهت د ونِ     onlar=ه مِْ

Çeşitli yol işaretleri 
de varetti. İnsanlar 
yıldızlar aracılığı 
ile de yönlerini be-
lirler. 

İşaretler de. Yıl-
dızlarla da, onlar 
yollarını bulurlar. 

ve daha (nice) işaret-
ler: (söz gelimi) yıl-
dızlar (ki, onlar)la da 
insanlar yollarını 
bulmaktadırlar. 

16. 
17 

,, نِْأ ِ ي ْخل قِ ,,ف م  =yaratan    ِْن     ?gibi,,midir=ك م 

ي ْخل ق ِ ,,لِ  =yaratmayan    

ِ ونِ ,,أ ف َل  ت ذ َكر  =düşünmüyor,,musunuz? 

Yaratan, yarata-
mayan gibi olur 
mu? Hiç düşün-
müyor musunuz? 

Yaratan; yarat-
mayan gibi midir 
hiç? Artık öğüt 
almaz mısınız? 

O halde, (düşünün, 
bütün bunları) yara-
tan (Allah), hiçbir şey 
yaratamayan her-
hangi bir (varlıkla) kı-
yaslanabilir mi? Hala 
aklınızı başınıza top-
lamayacak mısınız? 

16. 
18 

إِنِْ.. ة ِ    saysanız=ت ع دُّوا    eğer=و      nimetini=نِْعم 

اِ ..لِ     Allah’ın=اّلَلِِ ت ْحص وه  =sayamazsınız    

    çok..bağışlayan=ل غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ    doğrusu=إِنَِ

ِحيمِ   çok..esirgeyendir=ر 

Eğer Allah´ın ni-
metlerini sayacak 
olursanız bitire-
mezsiniz. Hiç kuş-
kusuz Allah bağış-
layıcıdır, merha-
metlidir. 

Allah´ın nimetini 
sayacak olursa-
nız; bitiremezsi-
niz. Muhakkak ki 
Allah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Allah'ın nimetlerini 
saymaya kalksanız, 
asla böyle bir işin al-
tından kalkamazsınız! 
Gerçek şu ki, çok 
acıyan çok esirgeyen 
gerçek bağışlayıcı el-
bette Allah'tır; 

16. 
19 

اّلَل ِ,,     her,,şeyi,,bilir=ي ْعل مِ     Allah=و 

ا ونِ ,,م  ت ِسرُّ =gizlediğiniz    

ا م  ت ْعِلن ونِ ,,و  =ve,,açığa,,vurduğunuz 

Allah, gizledikleri-
nizi de açığa vur-
duklarınızı da bilir. 

Allah; gizledikle-
rinizi de, açığa 
vurduklarınızı da 
bilir. 

Çünkü neyi ki gizliyor 
ve neyi ki açığa vuru-
yorsanız, hepsini bi-
len Allah'tır. 

16. 
20 

.. الَِذينِ  ي ْدع ونِ ..و  =taptıkları    ِْد ونِِ..ِمن =başka    

ي ْخل ق ونِ ..لِ     Allah’tan=اّلَلِِ =yaratamazlar    

ْيئًا ه مِْ    hiçbir..şey=ش      zaten..onlar=و 

 yaratılmaktadırlar=ي ْخل ق ونِ 

Müşriklerin Allah´ı 
bir yana bırakarak 
taptıkları düzmece 
ilahlar hiçbir şey 
yaratamazlar: ter-
sine kendileri birer 
yaratıktırlar. 

Allah´tan başka 
taptıkları; hiç bir 
şey yaratamaz-
lar. Çünkü onla-
rın kendileri ya-
ratılmıştır. 

Allah'tan başka o yal-
varıp yakardıklarınıza 
gelince -bunların 
kendileri yaratılmış 
varlıklar olduklarına 
göre- hiçbir şey yara-
tamazlar; 

16. 
21 

,, اتِ  ْيرِ     onlar,,ölüdürler=أ ْمو      değildirler=غ 

ا    diri=أ ْحي اء ِ  م  ونِ ,,و  ي ْشع ر  =bilmezler    

 dirileceklerini=ي ْبع ث ونِ     ne,,zaman=أ يَانِ 

Onlar cansızdırlar, 
canları yoktur. 
Kendilerine tapan-
ların ne zaman 
yeniden diriltile-
ceklerini bilmezler. 

Onlar; diri değil, 
ölüdürler. Ne 
zaman dirilecek-
lerini de fark 
edemezler. 

hayatı hiç tatmamış 
ölülerdir onlar; ne 
zaman diriltilecekleri-
ni de bilmezler. 

16. 
22 

.. هِ 
ك مِْإِل َٰ =tanrınız    ِ ه     tanrıdır=إِل َٰ

اِحد ِ      bir..tek=و 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ     ama=ف الَِذينِ  =inanmayanların    

ةِِ مِْ    ahirete=بِاْْلِخر      kalbleri=ق ل وب ه 

ة ِ ْنِكر  ه مِْ    inkârcıdır=م      ve..onlar=و 

ونِ  ْست ْكبِر   büyüklük..taslarlar=م 

İlahınız tek ilahtır. 
Ahirete inanma-
yanların kalpleri 
inkârcıdır, onlar 
gerçeğe set çevir-
miş, kendini be-
ğenmişlerdir. 

İlahınız; tek bir 
ilahtır. Ahirete 
inanmayanların 
kalbleri inkar 
edicidir ve onlar 
büyüklük tasla-
yanlardır. 

Sizin tanrınız Tek 
Tanrıdır; ne var ki, 
ahirete inanmayanla-
rın kalpleri bu (gerçe-
ği), boş bir kibir yü-
zünden, kabule ya-
naşmıyor. 

16. 
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,, مِ ,,لِ  ر  ج  =gizli,,kalmaz    َِأ ن=gerçekten    ِ اّلَل=Allah’a    

ا    bilir=ي ْعل مِ  ونِ ,,م  ي ِسرُّ =onların,,gizlediklerini    

ا م  ي ْعِلن ون ِ ,,و  =açığa,,vurduklarını,,da    

ي ِحبُِّ,,لِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ =sevmez    

ْست ْكبِِرينِ   büyüklük,,taslayanları=اْلم 

Hiç kuşkusuz Al-
lah, onların gizli 
tuttuklarını da, 
açığa vurduklarını 
da bilir; O gerçeğe 
sırt çeviren kendini 
beğenmişleri ke-
sinlikle sevmez. 

Şüphesiz Allah; 
onların gizledik-
lerini de, açığa 
vurduklarını da 
bilir. Ve O; bü-
yüklük taslayan-
ları sevmez. 

Hiç kuşkusuz, onların 
gizlediklerini de, açı-
ğa vurduklarını da Al-
lah tastamam bilmek-
tedir: kesin olan şu ki 
O, kendini büyüklük 
duygusuna kaptıran-
ları asla sevmez! 

16. 
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إِذ ا.. مِْ    dendiği=قِيلِ     zaman=و  اذ ا    onlara=ل ه      ne=م 

لِ  ْمِ     indirdi=أ ْنز  بُّك      derler=ق ال وا    Rabbiniz=ر 

 evvelkilerin=اْْل َوِلينِ     masalları=أ س اِطيرِ 

Kendilerine «Rab-
biniz ne indirdi» 
diye sorulduğunda 
«Bunlar eskilerin 
masallarıdır» dedi-
ler. 

Onlara: Size 
Rabbınız ne in-
dirdi? denildiği 
zaman; geçmiş-
lerin masallarını, 
derler. 

Böylelerine: Rabbiniz 
ne indirdi! diye sorul-
sa, Eskilerin masalla-
rını/efsanelerini! der-
ler. 

16. 
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    yüklenmeleri,,için=ِلي ْحِمل وا,,

ا ه مِْأ ْوز  ر  =kendi,,günahlarını    ًِك اِمل ة=tam,,olarak    

    günü=ي ْومِ 
ِةِ  ِمنِْ    kıyamet=اْلِقي ام      ve,,bir,,kısmını=و 

ارِِ     günahlarının=أ ْوز 

ي ِضلُّون ه مِْ,,الَِذينِ  =saptırdıkları,,kimselerin    

ِعْلم ِ ,,بِغ ْيرِِ =bilgisizce     ِأ ل=bak    

امِ ,,س اءِ  =ne,,kötü,,şey     ِون  yükleniyorlar=ي ِزر 

Böylece kıyamet 
günü hem kendi 
günahlarını tümü 
ile, hem de hiçbir 
bilgiye dayanmak-
sızın sapıklığa sü-
rükledikleri kimse-
lerin günahlarının 
bir bölümünü yük-
lenirler. Hey! Ne 
fena bir yükün altı-
na giriyorlar! 

Bununla onlar; 
kıyamet günü 
kendilerinin bü-
tün yüklerini ta-
şıdıktan başka, 
bilgisizlikle baş-
tan çıkardıkları-
nın yüklerinden 
bir kısmını da 
sırtlarlar. Dikkat 
edin; yüklendik-
leri yük, ne kö-
tüdür. 

Böyle yapmakla, Kı-
yamet Günü'nde 
kendi günahlarının 
yükünü bütünüyle, 
yoldan çıkardıkları 
bilgisiz kimselerin yü-
künü de kısmen üzer-
lerine almış olurlar. 
Bir bilseniz, bu yük-
lendikleri ne kötü bir 
yüktür! 

16. 
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ك رِ     kuşkusuz=ق دِْ..     tuzak..kurmuşlardı=م 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..öncekiler..de    

    binalarını=ب ْني ان ه مِْ    Allah=اّلَل ِ    yıktı..(söktü)=ف أ ت ى

اِعدِِ..ِمنِ  اْلق و  =temellerinden    َِر     çökmüştü=ف خ 

ل ْيِهمِ      tavan=الَسْقفِ     başlarına=ع 

ف ْوقِِهمِْ..ِمنِْ =üstlerindeki    

أ ت اه مِ      azab=اْلع ذ ابِ     ve..onlara..gelmişti=و 

ْيثِ حِ ..ِمنِْ =yerden     ِونِ ..ل ي ْشع ر  =ummadıkları 

Onlardan öncekiler 
de peygamberleri-
ne tuzaklar kurdu-
lar da, Allah kur-
dukları yapının 
temellerini çökerte-
rek tavanını başla-
rına indirdi; Al-
lah´ın azabı, hiç 
ummadıkları taraf-
tan başlarına ini-
verdi. 

Kendilerinden 
öncekiler de dü-
zen kurmuşlardı. 
Bunun üzerine 
Allah; binalarını 
temellerinden 
çökertti de üstle-
rindeki tavanları 
başlarına yıkıldı. 
Hem bu azab; 
onlara hissede-
meyecekleri ta-
raftan gelmişti. 

Onlardan önce gelip 
geçenler de birtakım 
zındıkça düzenler 
kurmuşlardı; ama iş-
te, Allah onların kur-
duğu yapıları temelle-
rinden çökertti; öyle 
ki, tavanları başlarına 
yıkıldı ve nereden 
geldiğini daha anla-
madan azap apansız 
yakalayıverdi onları. 

16. 
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ةِِ    günü=ي ْومِ     sonra=ث مَِ,,     kıyamet=اْلِقي ام 

ي ق ولِ     onları,,rezil,,eder=ي ْخِزيِهمِْ     ve,,derki=و 

ك ائِيِ     ?hani,,nerede=أ ْينِ      ortaklarım=ش ر 

ك ْنت مِْ,,الَِذينِ  =ettiğiniz     ِت ش اقُّون=düşmanlık    

    derler=ق الِ     haklarında=فِيِهْمِ 

أ وت وا,,الَِذينِ  =verilmiş,,olanlar     ِاْلِعْلم=ilim    

    bugün=اْلي ْومِ     rezillik=اْلِخْزيِ     şüphesiz=إِنَِ

السُّوءِ  اْلك افِِرينِ ,,ع ل ى    ve,,kötülük=و  =kâfirleredir 

Sonra kıyamet gü-
nü, Allah onlara 
«Uğurlarında pey-
gamberler ile ça-
tıştığınız ortakla-
rım hani nerede?» 
diyerek kendilerini 
rezil eder. Bilgi sa-
hipleri de «Bugün 
rezillik ve kötü akı-
bet, kâfirleri ku-
şatmıştır» derler. 

Sonra da kıya-
met gününde 
onları rezil eder 
ve der ki: Hakla-
rında tartıştığınız 
Benim ortakla-
rım nerede? 
Kendilerine bilgi 
verilmiş olanlar 
derler ki: Doğru-
su bugün, rezillik 
ve zillet kafirle-
redir. 

Sonra Kıyamet Gü-
nü'nde (Allah), Hani 
nerede, o uğruna 
(doğru yoldan) ayrı 
düştüğünüz düzmece 
tanrılarınız! diyerek 
onları(n hepsini) rüs-
vay edecektir. Kendi-
lerine (dünya haya-
tında) bilgi verilmiş 
olanlar: Bugün diye-
cekler, rüsvaylık da, 
bedbahtlık da hakkı 
inkar edenler içindir; 

16. 
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.. فَاه مِ ..الَِذينِ  ت ت و  =canlarını..aldığı..kimseler    

ئِك ة ِ َل      zulmederlerken=ظ اِلِمي    meleklerin=اْلم 

Kendilerine zul-
mederken canları 
alınan kâfirler «Biz 
hiçbir kötülük 

Melekler; kendi-
lerine zulmetmiş 
olanların canını 
alırken: Biz, hiç 

onlar ki, kendi kendi-
lerine zulüm hali için-
deyken melekler can-
larını almıştı! Böylele-
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ا    nefislerine=أ ْنف ِسِهْمِ      diyerek=ف أ ْلق و 

    teslim..olurlar=الَسل مِ 

ا لِ ن ..ك نَا..م  ْعم  =biz..yapmıyorduk    

س وء ِ ..ِمنِْ =hiçbir..kötülük    َِٰب ل ى=hayır    

ِليمِ     Allah=اّلَل ِ    Muhakkak=إِنَِ     biliyor=ع 

ا ل ونِ ..ك ْنت مِْ..بِم  ت ْعم  =sizin..yaptıklarınızı 

yapmamıştık» di-
yerek ölüm melek-
lerine kolayca tes-
lim olurlar. «Hayır, 
öyle değil. Allah 
sizin neler yaptık-
larınızı bilir.» 

bir kötülük yap-
mıyorduk, diye-
rek teslim olur-
lar. Hayır, Allah 
sizin neler yaptı-
ğınızı bilir. 

ri nihayet (hesap 
vermeye çağırıldıkla-
rında): Kötü bir şey 
yapma(k iste-
me)miştik biz! (diye-
rek) boyun eğme tav-
rı takınacaklar. (Fakat 
onlara;) Hayır! (diye 
karşılık verilecek,) 
Muhakkak ki, yapıp 
ettiğiniz her şeyi Allah 
eksiksiz biliyor! 

16. 
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ل وا,, ابِ     onun,,için,,girin=ف اْدخ      kapılarına=أ ْبو 

نَمِ  ه  اِلِدينِ     cehennemin=ج      sürekli,,kalmak,,üzere=خ 

اِ  ى    ne,,kötüdür=ف ل بِئْسِ     içinde=فِيه  ثْو      yeri=م 

ب ِِرينِ  ت ك   kibirlenenlerin=اْلم 

Bunun için ebedi 
olarak cehennem-
de kalmak üzere 
oranın kapıların-
dan içeri giriniz. 
Kendini beğenmiş-
lerin barınağı ne 
kötü bir yerdir. 

Haydi cehenne-
min kapılarından 
girin. Orada te-
melli kalacaksı-
nız. Büyüklenen-
lerin durağı ne 
kötüdür. 

Haydi, girin kapıların-
dan bakalım, içinde 
kalıp duracağınız ce-
hennemin! Gerçekten 
de, ne kötü olacak (o 
gün), kendilerini boş 
yere büyüklük duygu-
suna kaptırmış olan-
ların düştüğü durum! 

16. 
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.. قِيلِ  اتَق ْوا..ِللَِذينِ     dendi=و  =korunanlara..da    

اذ ا لِ ..م  أ ْنز  =ne..indirdi?     ِْم بُّك      Rabbiniz=ر 

ْيًراِ     dediler=ق ال وا     hayr=خ 

أ ْحس ن وا..ِللَِذينِ  =güzel..iş..yapanlara    

ِذهِِ..فِي الدُّْني ا..ه َٰ =bu..dünyada    

ِ
ن ة   س  ل د ارِ     güzellik..vardır=ح      yurdu..ise=و 

ةِِ ْير ِ     ahiret=اْْلِخر      daha..hayırlıdır=خ 

ل نِْعمِ      yurdu=د ارِ     ne..güzeldir=و 

تَِقينِ   korunanların=اْلم 

Kötülükten sakı-
nanlara «Rabbiniz 
ne indirdi?» diye 
sorulduğunda «İyi-
lik indirdi» derler. 
Bu dünyada iyi 
davrananlar iyilik 
görürler. Ahiret ise 
onlar için daha ha-
yırlıdır. Kötülükten 
sakınanların yurdu 
ne güzel bir yerdir. 

Müttakilere: 
Rabbınız ne in-
dirdi? denildiği 
vakit: Hayır in-
dirdi, derler. Bu 
dünyada ihsan 
edenlere iyilik 
vardır, ahiret 
yurdu ise daha 
hayırlıdır. Mütta-
kilerin yurdu ne 
de güzeldir. 

Ama Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci taşı-
yanlara: Rabbiniz ne 
indirdi? diye soruldu-
ğunda, onlar: Katıksız 
iyiliği! diye cevap ve-
rirler. İyilikte devamlı 
olanlar bu dünyada 
iyilik bulacaklardır; 
böylelerinin öte dün-
yada tutacakları yurt 
çok daha hayırlı ola-
caktır. Ne güzel bir 
yurt, Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci taşı-
yanların yurdu! 

16. 
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,, نَاتِ      adn=ع ْدنِ     cennetlerine=ج 

ا ل ون ه      akan=ت ْجِري    girerler=ي ْدخ 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِ ار     ırmaklar=اْْل ْنه 

مِْ ا    onlar,,için,,vardır=ل ه      orada=فِيه 

ا ي ش اء ون ِ ,,م  =diledikleri,,her,,şey     ِِلك     işte,,böyle=ك ذ َٰ

    Allah=اّلَل ِ    mükâfatlandırır=ي ْجِزي

تَِقينِ   korunanları=اْلم 

Onların girecekleri 
yer, altından çeşitli 
ırmaklar akan Adn 
cennetleridir. Ora-
da diledikleri her 
şey kendilerine ve-
rilir. İşte Allah kö-
tülükten sakınanla-
rı böyle ödüllendi-
rir. 

Adn cennetlerine 
girerler. Onların 
altlarından ır-
maklar akar. 
Orada diledikleri 
kendilerinindir. 
Ve işte Allah; 
müttakileri böyle 
mükafatlandırır. 

İçlerinde derelerin, 
ırmakların çağıldadığı 
ebedi mutluluk, esen-
lik bahçelerine gire-
cekler ve orada gö-
nüllerinin çektiği her 
şeyi bulabilecekler. 
Allah, Kendisine so-
rumluluk bilinciyle 
bağlananları işte böy-
le ödüllendirecektir. 

16. 
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.. فَاه مِ ..الَِذينِ  ت ت و  =canlarını..aldıklarına    

ئِك ة ِ َل      iyi..insanlar..olarak=ط ي ِبِين ِ     melekler=اْلم 

مِ     derler=ي ق ول ونِ  ل ْيك مِ     selam=س َل      size=ع 

ل وا نَة ِ    girin=اْدخ  ا    cennete=اْلج      karşılık=بِم 

ل ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعم  =yaptıklarınıza 

Melekler iyi kulla-
rın canlarını alır-
ken kendilerine 
«Selam üzerinize 
olsun, yapmış ol-
duğunuz iyiliklerin 
karşılığı olarak 
cennete giriniz» 
derler. 

Onlar; melekle-
rin, güzel güzel 
canlarını alacak-
ları kimselerdir. 
Selam size, yap-
tıklarınıza karşı-
lık haydi girin 
cennete, derler. 

Onlar ki, bir arınmış-
lık hali içindeyken 
melekler, Size selam 
olsun, (hayattayken) 
yaptıklarınızdan ötürü 
girin cennete! diyerek 
canlarını alırlar. 

16. 
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,, ونِ ,,ه لِْ ي ْنظ ر  =mi,,bekliyorlar?    َِإِل=ille    

مِ ,,أ نِْ ت أْتِي ه  =kendilerine,,gelmesini    

ئِك ة ِ َل      gelmesini=ي أْتِيِ     yahut=أ وِْ    meleklerin=اْلم 

ب ِك ِ     emrinin=أ ْمرِ  ِلكِ     Rabbinin=ر      öyle=ك ذ َٰ

    yapmıştı=ف ع لِ 

ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =onlardan,,öncekiler,,de    

ا م  مِ ,,و  ه  ظ ل م  =onlara,,zulmetmedi    ِ اّلَل=Allah    

ِكنِْ ل َٰ     fakat=و 

مِْ,,ك ان وا أ ْنف س ه  =onlar,,kendi,,kendilerine    

ونِ   zulmediyorlardı=ي ْظِلم 

Kâfirler, kendileri-
ne ölüm melekleri-
nin gelmesinden 
ya da Rabbinin ani 
azabına uğramak-
tan başka bir şey 
mi bekliyorlar. 
Kendilerinden ön-
cekiler de öyle 
yapmışlardı. Allah 
onlara zulmetmiş 
değildi, tersine on-
lar kendi kendileri-
ne zulmetmişlerdi. 

Onlar, kendileri-
ne meleklerin 
veya Rabbının 
emrinin gelme-
sini mi bekliyor-
lar? Onlardan 
öncekiler de 
böyle yapmış-
lardı. Allah onla-
ra zulmetmedi, 
fakat onlar ken-
dilerine zulmedi-
yorlardı. 

(Hakkı inkar edenler) 
yalnızca meleklerin 
kendilerine görünme-
sini ya da Allah'ın ni-
hai yargısının gerçek-
leşmesini mi bekliyor-
lar? Onlardan önce 
gelip geçen (günah-
kar) toplumlar da 
böyle yaptı; ve (helak 
edildikleri zaman) on-
lara zulmeden Allah 
değildi; tersine onlar 
kendi kendilerine 
zulmettiler: 

16. 
34 

مِْ.. اب ه      nihayet..onlara..ulaştı=ف أ ص 

ي ِئ اتِ  ا    kötülükleri=س  ع ِمل وا..م  =yaptıklarının    

اقِ  ح  ا    onları=بِِهمِْ    ve..kuşattı=و      şey=م 

ي ْست ْهِزئ ونِ ..بِهِِ..ك ان وا =alay..ettikleri 

Sonunda yaptıkları 
kötülüklerin acı 
akıbeti ile yüzyüze 
geldiler, alay ko-
nusu ettikleri ilahi 
azabın pençesine 
düştüler. 

Bunun için işle-
dikleri kötülükle-
re uğradılar ve 
alay ettikleri şey 
onları kuşattı. 

Öyle ki, işledikleri kö-
tülükler kendi başla-
rına yıkılmış, alay 
edip durdukları şey 
onları çepeçevre ku-
şatmıştı. 
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,, ق الِ  ك وا,,الَِذينِ     dediler=و  أ ْشر  =ortak,,koşanlar    

    Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     eğer=ل وِْ

ا ع ب ْدن ا,,م  =tapmazdık    ِْد ونِهِِ,,ِمن =O’ndan,,başka    

ءِ ش يِْ,,ِمنِْ =bir,,şeye     ِن ْحن=ne,,biz    

لِ  ن ا,,و  آب اؤ  =ne,,de,,atalarımız    

لِ  َرْمن ا,,و  ح  =ve,,haram,,kılmazdık    

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’nsuz    ِْش ْيء ِ ,,ِمن =hiçbir,,şeyi    

ِلكِ      yapmıştı=ف ع لِ     böyle=ك ذ َٰ

ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =onlardan,,öncekiler,,de    

لِْ س لِِ,,ع ل ى    ?değil,,midir=ف ه  الرُّ =elçilere,,düşen    

غ ِ    yalnız=إِلَِ بِينِ     tebliğ,,etmek=اْلب َل   açıkça=اْلم 

Allah´a ortak ko-
şanlar «Eğer Allah 
dileseydi, ne biz ve 
ne de atalarımız 
O´nun dışında hiç-
bir ilaha tapmaz ve 
O´nun izni olmak-
sızın hiçbir şeyi 
yasak saymazdık» 
derler. Kendilerin-
den önceki müşrik-
ler de böyle yap-
mışlardı. Peygam-
berlerin, ilahi me-
sajı açıkça duyur-
maktan başka bir 
görevleri mi var ki? 

Şirk koşanlar 
dediler ki: Allah 
dileseydi; ne biz 
ne de babaları-
mız O´ ndan 
başka bir şeye 
tapınırdık. O´nun 
emri dışında hiç 
bir şeyi haram 
kılmazdık. On-
lardan öncekiler 
de şöyle yap-
mışlardı. Pey-
gambere apaçık 
tebliğden başka 
ne düşer? 

Allah'tan başkalarına 
tanrısal nitelikler ya-
kıştıran kimseler: 
Eğer Allah dileseydi, 
diyorlar, ne biz, ne de 
atalarımız O'ndan 
başka hiçbir şeye kul-
luk etmez, O'nun buy-
ruğu hilafına hiçbir 
şeyi yasaklamazdık. 
Onlardan önce gelip 
geçen (inkarcılar) da 
tıpkı böyle demişlerdi; 
peki, bu durumda el-
çilere, (kendilerine 
indirilen mesajı) açık 
açık bildirmekten 
başka ne düşer? 

16. 
36 

ل ق دِْ..     içinde=فِي    biz..gönderdik=ب ع ثْن ا    andolsun=و 

س ولًِ    millet=أ َمةِ     her=ك ل ِِ     bir..elçi=ر 

اْعب د وا..أ نِِ =kulluk..edin..diye    ِ اّلَل=Allah’a    

اْجت نِب وا     tagutdan=الَطاغ وت ِ     ve..kaçının=و 

مِْف مِِ ْنه  =onlardan    ِْن     hidayet..etti=ه د ى    kimine=م 

مِْ    Allah=اّلَل ِ ِمْنه  نِْ    onlardan=و      kimine..de=م 

قَتِْ ع ل ْيهِِ..ح  =hak..oldu    ِ
ل ة       sapıklık=الَضَل 

وا اْْل ْرِضِ..فِي    işte..gezin=ف ِسير  =yeryüzünde    

وا فِ ك يِْ    ve..bakın=ف اْنظ ر  =nasıl     ِك ان=olmuş    

بِينِ     sonu=ع اقِب ة ِ ك ذ ِ  yalanlayanların=اْلم 

Biz her millete «Al-
lah´a kulluk ediniz, 
tağuta (şeytana) 
tapmaktan sakını-
nız» diyen bir pey-
gamber gönderdik. 
Kimini Allah doğru 
yola iletti, kimi de 
sapıklığı haketti. 
Yeryüzünde gezi-
niz de peygamber-
lerini yalanlayanla-
rın sonunun ne ol-
duğunu görünüz. 

Andolsun ki; her 
ümmete: Allah´a 
ibadet edin ve 
putlardan kaçı-
nın, diye pey-
gamberler gön-
dermişizdir. Al-
lah, içlerinden 
kimini hidayete 
erdirdi. Kimi de 
sapıklığı hak etti. 
Şimdi yeryüzün-
de gezin de; 
peygamberleri 
yalanlayanların 
sonunun nasıl 
olduğunu görün. 

Gerçek şu ki, Biz her 
toplumun içinden, Al-
lah'a kulluk edin, şer 
güçlerden kaçının! 
(mesajıyla gönderdi-
ğimiz) bir elçi çıkar-
dık. O (geçmiş ne-
sil)lerden bir kısmını 
Allah hidayetiyle doğ-
ru yola yöneltti; bir 
kısmı da sapıklık 
içinde bırakılmaya 
müstehak oldular: O 
halde, şimdi, yeryü-
zünde dolaşın ve 
hakkı yalanlayanların 
sonunun nasıl oldu-
ğunu görün! 

16. 
37 

,, ت ْحِرصِْ,,إِنِْ =ne,,kadar,,istesen,,de    

ه د اه مِْ,,ع ل ىَِٰ =onların,,yola,,gelmelerini    

    Allah=اّلَل ِ    kuşkusuz=ف إِنَِ

ي ْهِدي,,لِ  =yola,,getirmez    

ْني ِضلُّي ِضلُِّ     şaşırttığını=م 

ا م  ل ه مِْ,,و  =ve,,onların,,olmaz    

Ey Muhammed, 
sen onların doğru 
yola gelmelerini ne 
kadar ısrarla iste-
sen de Allah, sap-
tırdığı kimseleri 
kesinlikle doğru 
yola iletmez. Onlar 
hiçbir yardımcı bu-
lamazlar. 

Onların hidayeti 
bulmalarına ne 
kadar hırs gös-
tersen; muhak-
kak ki Allah da-
lalete sapanı hi-
dayete erdirmez. 
Ve onların yar-
dımcıları da yok-
tur. 

İmdi, sen (o hakkı in-
karda ısrarlı olanla-
rın) doğru yola eriş-
melerini tutkuyla iste-
sen de, (bil ki,) Allah, 
sapıklık içinde kalma-
larına hükmettiği kim-
seleri doğru yola eriş-
tirmez; ve böyleleri 
(Kıyamet Günü'nde) 
kendilerine yardımcı 
da bulamayacaklar-
dır. 
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ن اِصِرينِ ,,ِمنِْ =yardımcıları,,da 

16. 
38 

.. أ ِ واو  ْقس م  =yemin..ettiler    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ْهد ِ انِِهْمِ     bütün..şiddetiyle=ج      yeminlerinin=أ ْيم 

ي ْبع ثِ ..لِ  =diriltmez..diye    ِ اّلَل=Allah    

نِْ ..م 
وت ِ  ي م  =ölen..kimseyi    َِٰب ل ى=hayır    

ْعدًا ل ْيهِِ    verdiği..sözdür=و      O’nun..onlara=ع 

قًّا ِكنَِ    gerçek..olarak=ح  ل َٰ     çoğu=أ ْكث رِ     ama=و 

ونِ ..لِ     insanların=النَاِسِ ي ْعل م  =bilmezler 

Onlar en pekiştirici 
ifadeleri kullanarak 
«Allah, ölüleri ye-
niden diriltmez» 
diye yemin ettiler. 
Hayır, öyle değil. 
Ölüleri diriltmek, 
Allah´ın üstlendiği 
kesin bir vaaddir. 
Fakat çoğu insan-
lar bunu bilmezler. 

Onlar: Ölen kim-
seyi Allah dirilt-
mez, diye olanca 
güçleriyle yemin 
ettiler. Hayır öyle 
değil. Bu, O´nun 
dosdoğru bir va-
adidir. Ancak in-
sanların çoğu 
bilmezler. 

Üstelik, bunlar en 
ciddi yeminlerle, Al-
lah'ın ismini anarak, 
Allah ölüyü asla di-
riltmeyecektir! diye 
and içiyorlar. Hayır, 
gerçekten bu O'nun, 
gerçekleşmesini ken-
di üzerine aldığı bir 
vaaddir; ne var ki, in-
sanların çoğu bunu 
bilmez. 

16. 
39 

,, مِ     açıklasın=ِلي ب ي ِنِ      onlara=ل ه 

ي ْخت ِلف ونِ ,,ِذيالَِ =ihtilaf,,ettiklerini    ِِفِيه=hakkında    

ِلي ْعل مِ      ve,,bilsinler=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler,,de    ِْم     onların=أ نَه 

 yalancı=ك اِذبِينِ     olduklarını=ك ان وا

İnsanlar arasındaki 
tartışmalı konular 
Allah tarafından 
açıklığa kavuştu-
rulsun ve kâfirler, 
yalan söylediklerini 
öğrensinler diye 
ölüler tekrar dirilti-
lecektir. 

Üzerinde ihtilafa 
düştükleri şeyi 
onlara açıklasın 
ve küfredenler 
gerçekten ya-
lancı olduklarını 
bilsinler diye, di-
riltecektir. 

(Oysa, Allah ölüleri 
diriltecektir) ki, üze-
rinde ayrılığa düştük-
leri gerçeği onlara bü-
tün açıklığıyla göster-
sin ve o hakkı inkara 
kalkışanlar da kendi-
lerinin yalancı olduk-
larını görüp de anla-
yabilsinler. 

16. 
40 

ا..     söyleyeceğimiz..söz=ق ْول ن ا    biz=إِنَم 

ْدن اه ِ    zaman=إِذ ا    bir..şeyi=ِلش ْيءِ      istediğimiz=أ ر 

    ol=ك نِْ    ona=ل ه ِ    dememizdir=ن ق ولِ     sadece=أ نِْ

 derhal..oluverir=ف ي ك ونِ 

Biz bir şeyin olma-
sını isteyince söy-
leyeceğimiz tek 
söz ona «ol» de-
memizdir, o da 
hemen oluverir. 

Bir şeyin olma-
sını istediğimiz 
zaman ona, sö-
zümüz sadece; 
ol, demektir ve 
o, hemen oluve-
rir. 

Biz, ne zaman bir şe-
yin olmasını istesek, 
ona sadece Ol! deriz 
ve o (şey hemen) 
oluverir. 

16. 
41 

,, الَِذينِ  وا,,و  ر  ه اج  =göç,,edenleri    فِي=uğrunda    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    Allah=اّلَلِِ =sonra    

ا وا,,م  ظ ِلم  =kendilerine,,zulmedildikten    

ئ نَه مِْ ِ الدُّْني ا,,فِي    yerleştireceğiz=ل ن ب و  =dünyada    

ن ةًِ  س  ْل  ْجرِ     güzelce=ح      mükâfatı,,ise=و 

ةِِ     keşke=ل وِْ    daha,,büyüktür=أ ْكب ر ِ     ahiret=اْْلِخر 

ونِ ,,ك ان وا ي ْعل م  =bilselerdi 

Zulme uğratıldık-
tan sonra Allah uğ-
runa hicret edenle-
ri dünyada güzel 
yurtlara yerleştire-
ceğiz. Ahirette ala-
cakları ödül ise 
daha büyüktür. 
Keşke bunu bilse-
ler! 

Zulmedildikten 
sonra, Allah yo-
lunda hicret 
eden kimseleri, 
andolsun ki; 
dünyada güzel 
bir yere yerleşti-
ririz. Ahiret mü-
kafatı ise daha 
büyüktür. Şayet 
bilselerdi. 

İmdi, (benimsediği 
dinden ötürü) zulme 
uğradıktan sonra Al-
lah yolunda zulüm di-
yarını terk edenlere 
gelince; Biz onları, 
şüphesiz, bu dünya-
da güzel bir yere yer-
leştireceğiz; ama on-
ların ahirette hak et-
tikleri ödül daha da 
büyük olacaktır. 
(Hakkı inkar edenler 
böylece) bir anlaya-
bilselerdi, 

16. 
42 

.. وا    onlar..ki=الَِذينِ  ب ر      sabrettiler=ص 

ع ل ىَِٰ ب ِِهمِْ    ve..sadece=و      Rablerine=ر 

َكل ونِ   dayanmaktadırlar=ي ت و 

Onlar ki, sabreder-
ler ve sırf Allah´a 
dayanırlar. 

Onlar sabreden 
ve yalnız Rabb-
larına tevekkül 
edenlerdir. 

güçlüklere göğüs ge-
rip, yalnızca Rableri-
ne güven bağlayan 
kimseleri (bekleyen 
bu bahtiyarlığı)!... 

16. 
43 

,, ا م  ْلن ا,,و  أ ْرس  =biz,,göndermedik    

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önce    َِإِل=başkasını    

الًِ     vahyettiğimiz=ن وِحي    erkeklerden=ِرج 

    ehline=أ ْهلِ     sorun=ف اْسأ ل وا    kendilerine=إِل ْيِهْمِ 

ْكرِِ     eğer=إِنِْ    zikir=الذ ِ

ونِ ,,لِ ,,ك ْنت مِْ ت ْعل م  =bilmiyorsanız 

Senden önceki 
peygamberlerimiz 
de kendilerine va-
hiy indirdiğimiz bi-
rer insandı. Eğer 
bilmiyorsanız, da-
ha önce kendileri-
ne kitap verilenlere 
sorunuz. 

Senden önce de 
ancak kendileri-
ne vahyeder ol-
duğumuz adam-
lar gönderdik. 
Öyleyse bilmi-
yorsanız zikir 
ehline sorun. 

(Ey Muhammed,) Biz 
senden önceki çağ-
larda da, kendilerine 
vahyettiğimiz (ölümlü) 
adamlardan başka 
kimseyi (elçi olarak) 
göndermedik; bu ko-
nuda yeterli bilgiye 
sahip değilseniz, 
vahyedilmiş önceki 
kitaplara bağlı kimse-
lere sorun, 

16. 
44 

ب ِرِ     açık..kanıtları=بِاْلب ي ِن اتِِ.. الزُّ     ve..Kitapları=و 

ْلن ا أ ْنز  ْكرِ     sana..da=إِل ْيكِ     indirdik=و      Zikr’i=الذ ِ

    insanlara=ِللنَاِسِ    açıklayasın=ِلت ب ي ِنِ 

ا لِ ..م  ن ز ِ =indirileni    ِْإِل ْيِهم=kendilerine    

مِْ ل ع لَه  ونِ ..و  ي ت ف َكر  =ta..ki..düşünüp..öğüt..alsınlar 

O peygamberleri 
açık deliller ile ve 
kitaplar ile gön-
dermiştik. Sana 
da, insanlara indiri-
len ilahi mesajı 
açıklayasın da ola 
ki, düşünürler diye 
Kur´an´ı indirdik. 

Kitablar ve apa-
çık delillerle. 
Sana da insanla-
ra indirileni açık-
layasın diye bu 
zikri indirdik. 
Belki düşünürler. 

(Onlar size, kendileri-
ni) apaçık delillerle ve 
hikmet dolu ilahi ki-
taplarla (destekledi-
ğimiz peygamberlerin 
ölümlü adamlardan 
başka kimseler olma-
dığını söyleyecekler-
dir). Ve biz sana da 
bu uyarıcı kitabı in-
dirdik ki, insanlara, 
başından beri indiri-
legelen mesajın aslını 
olanca açıklığıyla 
ulaştırasın ve onlar 
da böylece belki dü-
şünürler. 

16. 
45 

,,     ?emin,,midirler=أ ف أ ِمنِ 

وا,,الَِذينِ  ك ر  م  =yapmayı,,kuranlar    

    kötülükler=الَسي ِئ اتِِ

ي ْخِسفِ ,,أ نِْ =geçirmeyeceğinden    ِ اّلَل=Allah’ın    

    yahut=أ وِْ    yer(in,,dibin)e=اْْل ْرضِ     kendilerini=بِِهمِ 

مِ      kendilerine,,gelmeyeceğinden=ي أْتِي ه 

ْيثِ ,,ِمنِْ    azabın=اْلع ذ ابِ  ح  =bir,,yerden    

ونِ ,,لِ  ي ْشع ر  =hiç,,ummadıkları 

Peygamber´e iğ-
renç tuzak kuran-
lar, Allah´ın kendi-
lerini yerin dibine 
geçirmeyeceğin-
den ya da bekle-
medikleri taraftan 
gelecek ilahi bir 
azaba uğramaya-
caklarından emin 
midirler? 

Kötü işler düzen-
leyenler; Allah´ın 
kendilerini yere 
batırmasından, 
yahut haberleri 
yokken üzerleri-
ne ansızın azab 
gelmesinden 
emin mi bulunu-
yorlar? 

Peki öyleyse, (şu) şer 
düzenleri geliştiren 
kimseler, Allah'ın 
kendilerini yerin dibi-
ne geçirmeyeceğine 
yahut azabın, nere-
den geldiğini bileme-
yecekleri bir tarzda 
başlarında kopmaya-
cağına dair tamamen 
güvenlik içinde mi gö-
rüyorlar kendilerini? 

16. 
46 

    yahut=أ وِْ..

ذ ه مِْ     ?kendilerini..yakalamayacağından=ي أْخ 

ت ق لُّبِِهمِْ..فِي =dönüp..dolaşırlarken    ا     değillerdir=ف م 

ْعِجِزينِ ..ه مِْ بِم  =onlar..engel..olacak..da 

Ya da ilahi azabın 
gezilerinden biri sı-
rasında kendilerini 
yakalamayacağın-
dan emin midirler? 
Onların Allah´ın 
yapacağını engel-
lemeleri sözkonu-
su değildir. 

Yahut onlar dö-
nüp dolaşırken 
kendilerini yaka-
lamasından mı? 
Allah´ı aciz bıra-
kacak değillerdir. 

Yahut dönüp durur-
ken hiçbir şekilde en-
gel olamayacakları 
(bir azapla O'nun) 
kendilerini (apansız) 
yakalamayacağına, 

16. 
47 

    yahut=أ وِْ,,

ذ ه مِْ     ?kendilerini,,yakalamayacağından=ي أْخ 

فِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ وُّ     doğrusu=ف إِنَِ    bir,,korku=ت خ 

بَك مِْ ء وفِ     Rabbiniz=ر      çok,,şefkatli=ل ر 

ِحيمِ   çok,,acıyandır=ر 

Ya da ilahi azabın 
korkulu bir bekle-
yiş halindelerken 
başlarına gelme-
yeceğinden emin 
midirler? Hiç şüp-
hesiz Rabbiniz, 
şefkatli ve merha-
metlidir. 

Yahut yok olmak 
endişesindeyken 
yakalamasından 
mı? Muhakkak ki 
Rabbın, 
Rauf´tur, Ra-
mim´dir. 

ya da onları içten içe 
çürütüp (sonunda) 
tepelemeyeceğine 
dair?... Ama bilin ki, 
Rabbiniz gerçekten 
de çok şefkatli, çok 
merhametlidir! 

16. 
48 

.. ل مِْ ْوا..أ و  ي ر  =görmediler..mi?    َِٰا..إِل ى م  =şeyleri    

ل قِ      Allah’ın=اّلَل ِ    yarattığı=خ 

ش ْيءِ ..ِمنِْ =her..şeyden    ِ ي ت ف يَأ=döndüğünü    

ل ه ِ اْلي ِمينِِ..ع نِِ    gölgelerinin=ِظَل  =sağdan    

ائِلِِ الَشم      secde..ederek=س َجدًا    ve..soldan=و 

ِِ ه مِْ    Allah’a=ّلِلَ ونِ ..و  د اِخر  =sürünerek 

Kâfirler, Allah´ın 
yarattığı her şeyin 
gölgesinin uzayıp 
kısalarak sağdan 
sola döndüğünü ve 
böylece O´na bo-
yun eğerek secde 
ettiğini görmüyor-
lar mı? 

Allah´ın yarattığı 
şeylerin gölgele-
rinin sağa sola 
vurarak boyun 
eğip Allah´a 
secde ettiklerini 
görmüyorlar mı? 

Öyleyse, (hakkı inkar 
edenler) Allah'ın ya-
rattığı nesneleri gör-
müyorlar mı? Onların 
gölgeleri, (Allah'ın 
iradesine) bütünüyle 
boyun eğerek bir sa-
ğa bir sola dönüp Al-
lah için saygı ve ta-
zimle (nasıl) yere ka-
panmaktadırlar. 

16. 
49 

,,ِِ ّلِلَ د ِ    Allah’a=و  ا    secde,,ederler=ي ْسج      ne,,varsa=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve,,ne,,varsa=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yerde    ِْد ابَةِ ,,ِمن =canlılardan    

ئِك ة ِ َل  اْلم  ه مِْ    ve,,meleklerden=و      ve,,onlar=و 

ونِ ,,لِ  ي ْست ْكبِر  =asla,,büyük,,taslamazlar 

Göklerde ve yerde 
bulunan bütün 
canlılar ve melek-
ler, büyüklük tas-
lamaksızın, Allah´a 
secde ederler. 

Göklerde ve 
yerde bulunan 
canlılar ve me-
lekler, büyüklük 
taslamaksızın 
Allah´a secde 
ederler. 

Ayrıca göklerde ve 
yerde olan herşey -
bütün canlı-
lar/hayvanlar ve me-
lekler- kendilerini bü-
yüklük duygusuna 
kaptırmadan Allah 
için saygı ve tazimle 
yere kapanmaktadır-
lar: 
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16. 
50 

.. اف ونِ  مِْ    korkarlar=ي خ  بَه      Rablerinden=ر 

ف ْوقِِهمِْ..ِمنِْ =üstlerindeki     ِي ْفع ل ون     ve..yaparlar=و 

ا ونِ ..م  ر  ي ْؤم  =emredildikleri..şeyi 

Çünkü onlar üstle-
rindeki Rabblerin-
den korkarlar ve 
kendilerine emre-
dileni yaparlar. 

Üstlerinden, 
Rabblarından 
korkarlar ve em-
rolundukları şey-
leri yaparlar. 

Üstlerinde (egemen) 
bulunan Rablerinden 
korkuyor ve kendile-
rine ne buyurmuşsa 
onu yapıyorlar. 

16. 
51 

,, ق الِ  ت تَِخذ وا,,لِ     Allah=اّلَل ِ    dedi=و  =edinmeyin    

هِ 
ْينِِإِل َٰ =tanrı     ِاثْن ْيِن=iki    ا     O=ه وِ     şüphesiz=إِنَم 

ه ِ     Tanrıdır=إِل َٰ
اِحد ِ      yalnız,,benden=ف إِيَايِ     tek=و 

 korkun=ف اْره ب ونِِ

Allah «iki ilah 
edinmeyiniz, o tek 
bir ilahtır, yalnız 
benden korkunuz» 
dedi. 

Allah buyurdu ki: 
İki ilah edinme-
yin. O, ancak bir 
tek ilahtır. Yalnız 
Ben´den korkun. 

Ve hani, Allah: İki (ya 
da daha fazla) tanrı 
edinmeyin! demişti, 
Çünkü O'dur tek ve 
biricik Tanrı; bunun 
içindir ki, benden, 
yalnızca benden kor-
kun! 

16. 
52 

ل ه ِ.. ا    hepsi..O’nundur=و      ne..varsa=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve..yerde=و 

ل ه ِ ينِ     ve..O’nundur=و      din..(kulluk)=الد ِ

اِصبًاِ      ?başkasından..mı=أ ف غ ْيرِ     daima=و 

 korkuyorsunuz=ت تَق ونِ     Allah’tan=اّلَلِِ

Göklerde ve yerde 
ne varsa 
O´nundur. İtaat 
mercii sürekli ola-
rak hep O´dur. Siz 
Allah´dan başka-
sından mı korku-
yorsunuz? 

Göklerde ve 
yerde ne varsa 
hepsi O´nundur. 
Din de sürekli 
olarak O´nundur. 
Yoksa Allah´tan 
başkasından mı 
sakınıyorsunuz? 

Göklerde ve yerde ne 
varsa, hepsi O'nun-
dur; (o halde,) kulluk 
ve itaat de daima 
O'na olmalıdır: hal 
böyleyken, tutup yine 
de, Allah'tan başka-
sına mı saygı ve du-
yarlık göstereceksi-
niz? 

16. 
53 

,, ا م  بِك مِْ,,و  =size,,ulaşan    ِْةِ ,,ِمن نِْعم  =her,,nimet    

اّلَلِِ ,,ف ِمنِ  =Allah’tandır    َِث م=sonra    إِذ ا=zaman    

َسكِ  مِ م  =size,,dokunduğu    ُِّر     bir,,sıkıntı=الضُّ

ونِ     yalnız,,O’na=ف إِل ْيهِِ  yalvarırsınız=ت ْجأ ر 

Yararlandığınız 
her nimet Al-
lah´dandır. Sonra 
başınıza bir sıkıntı 
gelince yalnız 
O´na yalvarırsınız. 

Sizdeki her ni-
met, Al-
lah´tandır. Sonra 
bir sıkıntıya uğ-
radığınızda yal-
nız O´na sığınır-
sınız. 

Hem, payınıza düşen 
her nimet Allah'tandır; 
(nitekim) ne zaman 
başınıza darlık çökse, 
hemen O'na yakarır-
sınız, 

16. 
54 

    kaldırdığı=ك ش فِ     zaman=إِذ ا    sonra=ث مَِ..

    hemen=إِذ ا    sizden=ع ْنك مِْ    o..sıkıntıyı=الضُّرَِ

    içinizden=ِمْنك مِْ    bir..grup=ف ِريقِ 

ب ِِهمِْ  ortak..koşarlar=ي ْشِرك ونِ     Rablerine=بِر 

Arkasından sıkın-
tınızı giderince, 
içinizden bazıları 
hemen Rabblerine 
ortak koşarlar. 

Sonra sıkıntınızı 
giderince de içi-
nizden bir grup; 
Rabblarına şirk 
koşarlar. 

sonra, üzerinizden 
darlığı giderir gider-
mez, içinizden bazıla-
rı hemen Rablerinin 
uluhiyetinden başka 
güçlere de bir pay 
yakıştırır, 

16. 
55 

وا,, ا    nankörlük,,etmek,,için=ِلي ْكف ر      karşı=بِم 

ْمِ      kendilerine,,verdiğimize=آت ْين اه 

تَع واِ      yakında=ف س ْوفِ     öyleyse,,eğlenin=ف ت م 

ونِ   bileceksiniz=ت ْعل م 

Böylece, kendileri-
ne verdiğimiz ni-
metlere karşı nan-
körlük ederler. 
«Dünya nimetleri 
ile oyalanın baka-
lım, yakında ger-
çeği öğreneceksi-
niz.» 

Kendilerine ver-
diğimize nankör-
lük etmeleri için. 
Geçinin bakalım, 
yakında bilecek-
siniz. 

(adeta) kendilerine 
bahşettiğimiz nimetler 
için nankörlüklerini 
gösterircesine! (Bu 
geçici) dünya haya-
tıyla böylece avunun 
bakalım: nasıl olsa 
(gerçeği) er geç öğ-
reneceksiniz! 

16. 
56 

.. ي ْجع ل ونِ  ا    ayırıyorlar=و      şeylere=ِلم 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmedikleri    ن ِصيبًا=pay    

ْمِ ..ِمَما ْقن اه  ز  ر  =verdiğimiz..rızıktan    

    Allah’a..andolsun..ki=ت اّلَلِِ

    şeylerden=ع َما    siz..mutlaka..sorulacaksınız=ل ت ْسأ ل نَِ

ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْفت ر  =uydurduğunuz 

Kendilerine verdi-
ğimiz rızıktan bil-
mediklerine hisse 
çıkarırlar. Allah’a 
andolsun ki uydu-
rup durduğunuz 
şeylerden muhak-
kak suale çekile-
ceksiniz. 

Kendilerine ver-
diğimiz rızıktan, 
bilmediklerine 
pay ayırırlar. Al-
lah´a andolsun 
ki; uydurup dur-
duğunuz şeyler-
den muhakkak 
sorguya çekile-
ceksiniz. 

Üstelik bir de, kendi-
lerine verdiğimiz rı-
zıktan, hakkında hiç-
bir şey bilmedikleri 
şeylere de bir pay 
ayırırlar. Allah tanıktır 
ki, bütün o uydurup 
durduğunuz şeyler-
den ötürü mutlaka 
sorguya çekileceksi-
niz! 

16. 
57 

,, ي ْجع ل ونِ وِ  =isnad,,ediyorlar    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

    kızları=اْلب ن اتِِ
ان ه ِ      şanı,,yüce,,olan=س ْبح 

مِْ ل ه  ا    kendilerine,,de=و  ي ْشت ه ونِ ,,م  =hoşlandıklarını 

Onlar, Allah´a kız 
çocuklarını mal 
ederler ki, O bu 
yakıştırmadan 
uzaktır, canlarının 
istediği erkek ço-
cuklarını ise kendi-
lerine ayırırlar. 

Onlar; Allah´a 
kızlar isnad 
ederler. O´nun 
sanı yücedir. 
Hoşlandıkları da 
kendilerinindir. 

Ayrıca, kızları Allah'a 
yakıştırırken -oysa O 
tüm beşeri bağlardan 
uzaktır, yücedir- ken-
dileri için (sanki buna 
güçleri yetermiş gibi) 
hoşlarına gideni 
(seçmek isterler): 

16. 
58 

إِذ ا.. رِ     zaman=و      müjdelendiği=ب ش ِ

د ه مِْ     kız..çocuğu=بِاْْل ْنث ىَِٰ    onlardan..birine=أ ح 

ه ِ    kapkara=ظ لَِ ْجه  دًّا    yüzü=و  ْسو      kesilir=م 

ه وِ  ك ِظيمِ ..و  =içi..öfkeyle..dolarak 

Onlardan birine kız 
çocuğu olduğu 
müjdesi verildiğin-
de, üzüntüden yü-
zü simsiyah kesilir. 

Onlardan birine 
bir kızı olduğu 
müjdelenirse; içi 
öfkeyle dolarak 
yüzü simsiyah 
kesilir. 

(O kadar ki,) ne za-
man birine bir kız ço-
cuğu olduğu müjdesi 
verilse hemen yüzü 
kararır, içi öfkeyle do-
lar; 

16. 
59 

,, ىَِٰ ار  اْلق ْومِِ,,ِمنِ     gizlenir=ي ت و  =kavminden    

س وءِِ,,ِمنِْ =kötülüğünden,,dolayı    

ا رِ ,,م  بِِهِ ,,ب ش ِ =ona,,verilen,,müjdenin    

ه ونِ ,,ع ل ىَِٰ    ?onu,,tutsun,,mu=أ ي ْمِسك ه ِ =hakaretle    

د سُّه ِي ِ    yoksa=أ مِْ =onu,,gömsün,,mü?    

اِبِ ,,فِي التُّر  =toprağa     ِأ ل=bak     ِس اء=ne,,kötü    

ا ونِ ,,م  ي ْحك م  =hüküm,,veriyorlar 

Aldığı kara haber-
den dolayı tanıdık-
larına görünmek-
ten kaçınır. Aşağı-
lanmaya katlana-
rak onu alıkoysun 
mu, yoksa toprağa 
mı gömsün diye 
düşünür. Baksana, 
ne kötü hüküm ve-
riyorlar! 

Kendisine veri-
len kötü müjde 
yüzünden halk-
tan gizlenmeye 
çalışır. Utana 
utana onu tutsun 
mu, yoksa top-
rağa mı göm-
sün? Bakın ne 
kötü hükmedi-
yorlar. 

kendisine verilen bu 
kötü müjdeden ötürü 
-bu zillete/bu küçük 
düşmeye rağmen, 
şimdi onu acaba tut-
sun mu, yoksa topra-
ğa mı gömsün (diye 
düşünerek)- kıyı bu-
cak insanlardan ka-
çar. Yazıklar olsun, 
izledikleri düşünce 
tarzı ne kadar kötü! 

16. 
60 

.. ي ْؤِمن ونِ ..لِ     içindir=ِللَِذينِ  =inanmayanlar    

ةِِ ث لِ     ahirete=بِاْْلِخر      en..kötü=الَسْوِءِ     sıfat=م 

ِِ ّلِلَ ث لِ     Allah’ındır=و  ِ     sıfat=اْلم      en..yüce=اْْل ْعل ىَٰ

ه وِ      azizdir=اْلع ِزيزِ     ve..O=و 

ِكيمِ   hikmet..sahibidir=اْلح 

Ahirete inanma-
yanlar her konuda 
kötülüğün örneğini 
oluştururlar. Allah 
ise yüceliğin örne-
ğidir. O üstün ira-
delidir ve her işi 
yerindedir. 

Ahirete inanma-
yanlar kötülük 
örneğidirler. En 
yüce örnek ise 
Allah´ındır. O; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

(Bunun içindir ki,) kö-
tü niteleme(ler) ahire-
te inanmayanlara ya-
kışır; en yüce nitele-
me(ler) ise Allah'a. 
Çünkü, doğru hüküm 
ve hikmetle edip ey-
leyen en yüce iktidar 
sahibi O'dur! 

16. 
61 

ل وِْ,, اِخذ ِ    eğer=و      Allah=اّلَل ِ    cezalandırsaydı=ي ؤ 

    insanları=النَاسِ 

    yaptıkları,,(her),,haksızlıkla=بِظ ْلِمِهمِْ

ا كِ ,,م  ت ر  =bırakmazdı    ا ل ْيه      yeryüzünde=ع 

د ابَةِ ,,ِمنِْ =tek,,canlı    ِِْكن ل َٰ     fakat=و 

ه مِْ ر  خ ِ     onları,,erteler=ي ؤ 

لِ ,,إِل ىَِٰ أ ج  =bir,,süreye,,kadar     ِى س مًّ     takdir,,edilen=م 

اءِ     zaman=ف إِذ ا مِْ    geldiği=ج  ل ه      süreleri=أ ج 

ونِ ,,لِ  ي ْست أِْخر  =ne,,geri,,kalırlar    

    bir,,saat,,dahi=س اع ةًِ 

لِ  ونِ ,,و  ي ْست ْقِدم  =ne,,de,,ileri,,geçerler 

Eğer Allah, zalim-
ce davranışların-
dan ötürü insanla-
rın, hemen yaka-
sına yapışsa yer-
yüzünde bir tek 
canlıyı sağ bırak-
mazdı. Fakat o in-
sanlara belirli bir 
sürenin sonuna 
kadar mühlet tanır. 
Süreleri dolunca 
onu, ne bir an erte-
leyebilirler ve ne 
de öne alabilirler. 

Şayet Allah, zu-
lümlerinden do-
layı insanları ya-
kalayacak ol-
saydı; yeryü-
zünde bir tek 
canlı bırakmaz-
dı. Fakat onları 
belli bir müddete 
kadar tehir eder. 
Müddetleri do-
lunca onu ne bir 
an geciktirebilir-
ler, ne de bir an 
öne alabilirler. 

İmdi, eğer Allah, (bu 
dünyada) yaptıkları 
kötülüklerden ötürü, 
insanları (hemen) te-
peleyecek olsaydı, 
yeryüzünde tek bir 
canlı bırakmazdı. Ne 
var ki, onları, belir-
lenmiş bir sürenin 
sonuna kadar erteli-
yor. Süreleri dolduğu 
zaman, sonlarını bir 
an olsun ne gecikti-
rebilirler, ne de öne 
alabilirler. 

16. 
62 

.. ي ْجع ل ونِ  ِِ    isnad..ediyorlar=و      Allah’a=ّلِلَ

ا ه ونِ ..م  ي ْكر  =hoşlanmadıkları..şeyi    

ت ِصفِ  مِ     uyduruyorlar=و      dilleri=أ ْلِسن ت ه 

    mutlaka=أ نَِ    yalan=اْلك ِذبِ 

مِ      kendilerinin..olacağına=ل ه 

 ِ ْسن ىَٰ     en..güzel..sonuç=اْلح 

مِ ..لِ  ر  ج  =hiç..şüphe..yok..ki    َِأ ن=mutlaka    

مِ  مِْ    ateş=النَارِ     onlara..vardır=ل ه  أ نَه      ve..onlar=و 

ط ونِ  ْفر   ona..sürüleceklerdir=م 

Hoşlarına gitme-
yen şeyleri Allah´a 
yakıştırırlar. Buna 
rağmen en güzel 
akıbet kendilerinin 
olacak diye asılsız 
kuruntular geveler-
ler. Oysa, hiç kuş-
ku yok ki, yerleri 
cehennemdir, ora-
ya öncelikle gire-
ceklerdir. 

Hoşlanmadıkla-
rını Allah´a mal 
ederler. Dilleri 
de güzel şeylerin 
kendilerinde ol-
duğunu yalan 
yere söyler du-
rur. Şüphesiz 
cehennem onla-
rındır. Ve onlar, 
gerçekten aşırı 
gidenlerdir. 

Ve bir de, hoşlanma-
dıkları şeyi (önce) Al-
lah'a yakıştırırlar; 
sonra da kalkıp bunu 
dile getirirken, sanki 
en güzel, en erdemli 
olan neyse onu hak 
etmişler gibi, gerçek 
dışı, yalan açıklama-
larda bulunurlar. As-
lında, onlar sadece 
ateşi hak etmektedir-
ler ve şüphesiz kendi-
leri (Allah'ın rahme-
tinden) uzak tutula-
caklar! 
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16. 
63 

    Allah’a,,andolsun,,ki=ت اللَِهل ق ْدل ق دِْ,,

ْلن اأ ِ ْرس  =elçi,,gönderdik    َِٰمِ ,,إِل ى أ م  =milletlere,,de    

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önceki     ِيَن     süsledi=ف ز 

مِ      şeytan=الَشْيط انِ     onlara=ل ه 

مِْ ال ه  وِ     yaptıkları,,işleri=أ ْعم      O=ف ه 

مِ  ِليُّه      bugün,,de=اْلي ْومِ     onların,,dostudur=و 

مِْ ل ه   acı=أ ِليمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ     onlar,,için,,vardır=و 

Allah´a andolsun 
ki, senden önce de 
çeşitli ümmetlere 
de peygamberler 
gönderdik. Şeytan 
onlara yaptıkları 
kötülükleri güzel 
gösterdi. O, bugün 
de onların dostu-
dur. Onları acıklı 
bir azap bekliyor. 

Allah´a andolsun 
ki; senden önce-
ki ümmetlere de 
elçiler gönder-
dik. Şeytan onla-
ra yaptıklarını 
güzel gösterdi. 
Bugün de onla-
rın dostu odur. 
Ve onlar için 
elim bir azab 
vardır. 

Allah tanıktır ki, (ey 
Peygamber,) senden 
önceki çağlarda da 
(muhtelif) toplumlara 
elçiler gönderdik: fa-
kat Şeytan onlara 
(da) yapıp ettiklerini 
güzel gösterdi(ği için 
hakkı inkara şartlan-
mış olanlar mesajla-
rımızı dinlemeyi hep 
reddettiler); Şeytan 
(geçmişte olduğu gi-
bi) bugün de onlarla 
sıkı fıkı; bu yüzden 
de onları zorlu bir 
azap bekliyor. 

16. 
64 

.. ا م  ْلن ا..و  أ ْنز  =indirmedik     ِل ْيك     sana=ع 

    açıklaman=ِلت ب ي ِنِ     dışında=إِلَِ    Kitabı=اْلِكت ابِ 

مِ  اْخت ل ف وا..الَِذي    onlara=ل ه  =ayrılığa..düştükleri..şeyi    

ه دًى    hakkında=فِيِهِ      ve..yol..gösterici=و 

ةًِ ْحم  ر      bir..kavim..için=ِلق ْومِ     ve..rahmet=و 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ 

Biz sana bu kitabı, 
insanlara anlaş-
mazlığa düştükleri 
meseleleri açıkla-
yasın, mü´minlere 
ise yol gösterici ve 
rahmet kaynağı ol-
sun diye indirdik. 

Sana kitabı; sırf 
ihtilafa düştükleri 
şeyleri onlara 
açıklaman için 
ve inananlar top-
luluğuna hidayet 
ve rahmet olmak 
üzere indirdik. 

Sana bu ilahi kelamı 
yalnızca, üzerinde 
çekişip durdukları 
(dini) sorunları onlara 
açıklayasın ve inan-
maya eğilimli olan 
kimselere de onu 
doğru yol bilgisi ve 
rahmet olarak (ulaştı-
rasın) diye indirdik. 

16. 
65 

اّلَل ِ,, لِ     Allah=و  اءِِ,,ِمنِ     indirdi=أ ْنز  الَسم  =gökten    

اءًِ     onunla=بِهِِ    diriltti=ف أ ْحي ا    bir,,su=م 

اِ     sonra=ب ْعد ِ    yeri=اْْل ْرضِ  ْوتِه      ölümünden=م 

ِلكِ ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda,,vardır    ًِي ة     ibret=ْل 

ع ونِ     bir,,millet,,için=ِلق ْومِ   işiten=ي ْسم 

Allah gökten su in-
direrek, onunla ye-
ri, ölümünden son-
ra diriltti. Gerçekle-
ri işitebilecek ku-
lakları olanlar için 
bunda ibret dersi 
vardır. 

Allah; gökten su 
indirir de onunla 
yeryüzünü öl-
dükten sonra 
tekrar diriltir. 
Muhakkak ki 
bunda, dinleyen 
topluluklar için 
ayet vardır. 

Gökten su indirip 
onunla, kuruyup katı-
laştıktan sonra topra-
ğa yeniden hayat ve-
ren Allah'tır. Şüphesiz 
bu olguda dinlemeye 
niyetli olanlar için bir 
ders vardır. 

16. 
66 

إِنَِ..     sizin..için=ل ك مِْ    ve..şüphesiz=و 

اْْل ْنع امِِ..فِي =hayvanlarda..da    
ةًِ      ibret..vardır=ل ِعْبر 

    size..içiriyoruz=ن ْسِقيك مِْ

ب ط ونِهِِ..فِي..ِمَما =onların..karınlarından    

ب ْينِِ..ِمنِْ =arasından     ِف ْرث=fışkı     ِد م     ile..kan=و 

اِلًصا    süt=ل ب نًا     lezzetli=س ائِغًا    halis=خ 

 içenler..için=ِللَشاِربِينِ 

Sizin için süt hay-
vanlarında da ibret 
dersi vardır. Onla-
rın karınlarındaki 
(bağırsaklarındaki) 
posa ile kan ara-
sından size halis 
ve tatlı içimli bir 
besin kaynağı olan 
sütü içiririz. 

Sizin için hay-
vanlarda da ibret 
vardır. Onların 
karınlarındaki 
fışkı ile kan ara-
sından; size, 
içenlerin boğa-
zından kolaylıkla 
geçen dupduru 
bir süt içiririz. 

Ve muhakkak ki, sizin 
için (sağmal) hayvan-
larda da (çıkarılacak) 
bir ders vardır: hay-
vanın karnında, (be-
deninden) atılacak ar-
tıklarla kan arasından 
(salgılanan) ve içen-
lere lezzet ve ferahlık 
veren katıksız süt içi-
riyoruz size. 

16. 
67 

,, ِمنِْ اتِِ,,و  ر  ث م  =meyvalarından    

    hurma,,ağaçlarının=النَِخيلِِ

اْْل ْعن ابِِ     ve,,üzümlerden=و 

    onlardan=ِمْنه ِ    elde,,edersiniz=ت تَِخذ ونِ 

ِرْزقًا    sarhoşluk=س ك ًرا نًاِ     ve,,rızık=و  س      güzel=ح 

ِلكِ ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda    ًِي ة     ibret,,vardır=ْل 

 aklını,,kullanan=ي ْعِقل ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ 

Hurma ağaçlarının 
meyvaları ile 
üzümlerden içki ve 
yararlı besin elde 
edersiniz. Düşü-
nenler için bunda 
ibret dersi vardır. 

Hurma ağaçları-
nın meyvelerin-
den ve üzümler-
den; şerbet, şıra 
ve güzel rızık el-
de edersiniz. Ak-
leden bir kavim 
için bunda bir 
ayet vardır. 

Ve hurma ağaçlarının 
ve asmaların ürünün-
den hem sarhoş edici 
içkiler, hem de güzel, 
temiz rızıklar elde 
edersiniz: işte bunda 
da, aklını kullanan 
kimseler için bir ders 
vardır! 

16. 
68 

.. ىَِٰ أ ْوح  بُّكِ     şöyle..vahyetti=و      Rabbin=ر 

النَْحلِِ..إِل ى =bal..arısına    ِِاتَِخِذي..أ ن =edin    

اْلِجب الِِ..ِمنِ  =dağlardan    ب ي وتًا=evler    

ِمنِ  رِِ..و  الَشج  =ağaçlardan    

ِمَما ي ْعِرش ونِ ..و  =ve..kurdukları..çardaklardan 

Rabbin bal arısına 
ilham etti ki; «Dağ 
oyuklarında, ağaç 
kovuklarında ve 
asma yaprakları 
arasında petek 
ör.» 

Ve Rabbın bal 
arısına vahyetti 
ki: Dağlarda, 
ağaçlarda ve 
hazırlanmış ko-
vanlarda yuva 
edin. 

Ve bir de, Rabbinin 
arıya: Dağlarda, 
ağaçlarda ve (insan-
ların) hazırladıkları 
kovanlarda kendine 
yuva edin diye vah-
yetti(ğini) 

16. 
69 

ك ل ِِ,,ِمنِْ    ye=ك ِلي    sonra=ث مَِ,, =her,,çeşit    

اتِِ ر      yürü=ف اْسل ِكي    meyvalardan=الثَم 

ب ِكِِ    yollarında=س ب لِ      Rabbinin=ر 

جِ     boyun,,eğerek=ذ ل ًَلِ      çıkar=ي ْخر 

ا,,ِمنِْ ب ط ونِه  =onun,,karınlarından    

ابِ  ْخت ِلفِ     bir,,içecek=ش ر      çeşit,,çeşit=م 

ان ه ِ     şifa=ِشف اءِ     onda,,vardır=فِيهِِ    renkleri=أ ْلو 

    şüphesiz=إِنَِ    insanlara=ِللنَاِس ِ

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır    ًِي ة     ibret=ْل 

ونِ     bir,,millet,,için=ِلق ْومِ   düşünen=ي ت ف َكر 

Sonra her meyva-
dan ye, Rabbinin 
önüne açtığı bütün 
yolları aş.» Arının 
karnından değişik 
renkli ve insanlar 
için şifa kaynağı 
olan bir içecek 
(bal) çıkar. Bu 
olayda düşünen 
kimseler için ibret 
dersi vardır. 

Sonra her tür 
üründen ye. 
Sonra da Rab-
bının işlemen 
için gösterdiği 
yoldan yürü. Ka-
rınlarından in-
sanlara şifa 
olan, renkleri 
çeşit çeşit bir 
içecek çıkar. 
Bunda düşünen 
bir kavim için 
şüphesiz bir ayet 
vardır. 

ve (ona) sonra her 
türlü üründen ye; ve 
Rabbinin senin için 
öngördüğü yolları 
mutlak bir boyun eğ-
mişlikle izle (diye bu-
yurduğunu düşünün!) 
(İşte bunun içindir ki,) 
onların karınlarından, 
içinde insan sağlığına 
yarayışlı unsurlar bu-
lunan değişik renk-
lerde/tadlarda bir sıvı 
çıkar. Şüphesiz bun-
da da, düşünen kim-
seler için mutlaka bir 
ders vardır! 

16. 
70 

اّلَل ِ.. ل ق ك مِْ    Allah=و      sonra=ث مَِ    sizi..yarattı=خ 

ْمِ  فَاك  ِمْنك مِْ    öldürür=ي ت و  نِْ    içinizden=و      kimi..de=م 

دُِّ أ ْرذ لِِ..إِل ىَِٰ    itilir=ي ر  =en..reziline    ِِر     ömrün=اْلع م 

ي ْعل مِ ..لِ     diye=ِلك يِْ =hiçbir..şeyi..bilmez..olsun    

ْيئًاِ     bilgiden=ِعْلمِ     sonra=ب ْعد ِ     biraz=ش 

ِليمِ     Allah=اّلَل ِ    doğrusu=إِنَِ     bilendir=ع 

 kadirdir=ق ِديرِ 

Allah sizi yarattı, 
sonra canınızı alır; 
kiminizin ömrü en 
rezil, en güçsüz 
yaşlara kadar uza-
tılır da adam vak-
tiyle bildiklerinin 
hiçbirini bilmez 
olur. Hiç şüphesiz 
Allah her şeyi bilir 
ve her şeyi yapabi-
lir. 

Allah sizi yarat-
mıştır, sonra da 
öldürecektir. İçi-
nizden bir kısmı 
ömrünün en fe-
na zamanına 
ulaştırılır ki bilir-
ken bilmez olur. 
Muhakkak Allah 
Alim´dir, Ka-
dir´dir. 

Ve sizi Allah yarattı, 
günü gelince de öldü-
recek; ve içinizden 
kimileri, ömrün o en 
düşkün çağına, (in-
sanın) bildiği şeyi de 
bilmez olduğu yaşa 
kadar alıkonulurlar. 
Gerçek şu ki Allah, 
her zaman kudretli 
olan yegane ilim sa-
hibidir! 

16. 
71 

اّلَل ِ,, ك مِْ    üstün,,kıldı=ف َضلِ     Allah=و      kiminizi=ب ْعض 

ِ,,ع ل ىَِٰ ب ْعض  =kiminizden    ْزِقِ ,,فِي الر ِ =rızıkta    

ا ل وا,,الَِذينِ ,,ف م  ف ض ِ =üstün,,kılınanlar    

اد ِي     kendi,,rızıklarını=ِرْزقِِهمِْ    verip,,de=بِر 

ا,,ع ل ىَِٰ ل ك تِْ,,م  م  =altında,,bulunanlara    

ان ه مِْ مِْ    ellerinin=أ ْيم      onda=فِيهِِ    onlar=ف ه 

اء ِ  ةِِ    eşit,,olmuyorlar=س و      ?nimetini,,mi=أ ف بِنِْعم 

د ونِ     Allah’ın=اّلَلِِ  inkâr,,ediyorlar=ي ْجح 

Allah rızık alanın-
da bir bölümünüzü 
diğerlerinizden üs-
tün kıldı. Üstün 
konumdakiler rızık-
larını, buyrukları 
altındaki yoksullar-
la paylaşmıyorlar 
ki, herkes eşit ge-
çim düzeyine ka-
vuşsun. Acaba Al-
lah´ın nimetlerini 
inkar mı ediyorsu-
nuz? 

Allah; rızık hu-
susunda kiminizi 
kiminizden üstün 
kıldı. Üstün kılı-
nanlar buyrukları 
altında bulunan-
ların rızıklarını 
vermezler. Hal-
buki bunda hep-
si eşittir. Yoksa 
Allah´ın nimetini 
bile bile inkar mı 
ediyorlar? 

Rızık konusunda, ki-
minize kiminizden 
fazla veren Allah'tır: 
hal böyleyken, kendi-
sine fazla verilmiş 
olanlar, rızıklarını -bu 
bakımdan aralarında 
eşitlik olsun diye- sağ 
ellerinin malik olduğu 
kimselerle paylaş-
makta isteksiz davra-
nıyorlar. Peki, (böyle 
yapmakla) Allah'ın 
nimetini (bile bile) in-
kara mı kalkışıyorlar? 

16. 
72 

اّلَل ِ.. ع لِ     Allah=و      size=ل ك مِْ    yarattı=ج 

أ ْنف ِسك مِْ..ِمنِْ =kendi..nefislerinizden    اًجا     eşler=أ ْزو 

ع لِ  ج      size=ل ك مِْ    ve..yarattı=و 

اِجك مِْ..ِمنِْ أ ْزو  =eşlerinizden     ِب نِين=oğullar    

ف د ةًِ ح  ق ك مِْ    ve..torunlar=و  ز  ر      ve..sizi..besledi=و 

الَطي ِب اِتِ ..ِمنِ  =güzel..rızıklarla    

    inanıp..da=ي ْؤِمن ونِ     ?batıla..hala..mı=أ ف بِاْلب اِطلِِ

تِِوِ  بِنِْعم  =nimetine    ِِاّلَل=Allah’ın    

ونِ ..ه مِْ ي ْكف ر  =nankörlük..ediyorlar 

Allah size kendi tü-
rünüzden eşler 
sundu; bu eşleri-
nizden size çocuk-
lar, torunlar verdi, 
size temiz rızıklar 
bağışladı. Durum 
böyleyken, onlar 
batıla inanıp Al-
lah´ın nimetlerini 
inkâr mı ediyorlar? 

Allah sizin için 
kendinizden eş-
ler yarattı. Eşle-
rinizden de sizin 
için oğullar, to-
runlar varetti. 
Temiz şeylerden 
size rızık verdi. 
Böyleyken batıla 
inanıyorlar da 
Allah´ın nimetine 
nankörlük mü 
ediyorlar? 

Size kendi cinsiniz-
den eşler takdir eden; 
eşlerinizden de size 
çocuklar, torunlar ve-
ren; ve sizi(n hepinizi) 
temiz ve hoş şeylerle 
rızıklandıran Allah'tır. 
Hal böyleyken, insan-
lar kalkıp yine de 
asılsız, boş şeylere 
inanıp, Allah'ın nime-
tine karşı nankörlük 
mü yapacaklar? 
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16. 
73 

,, ي ْعب د ونِ  د ونِِ,,ِمنِْ    tapıyorlar=و  =başka    

ا    Allah’tan=اّلَلِِ ي ْمِلكِ ,,لِ ,,م  =veremeyecek    

مِْ     hiçbir,,rızık=ِرْزقًا    kendileri,,için=ل ه 

اتِِ,,ِمنِ  او  الَسم  =göklerden    

اْْل ْرِضِ ْيئًا    ve,,yerden=و      şeylere=ش 

لِ  ي ْست ِطيع ونِ ,,و  =ve,,bunu,,asla,,yapamayacak,,olan 

Onlar Allah´ı bıra-
kıp kendilerine 
göklerden ya da 
yerden hiçbir rızık 
veremeyen buna 
asla gücü yetme-
yen düzmece ilah-
lara taparlar. 

Onlar; Allah´ı bı-
rakarak, gökler-
den ve yerden 
kendilerine ve-
recek rızıkları 
olmayan, olsa 
bile veremeyen 
şeylere mi tapı-
nıyorlar? 

Allah'ı bırakıp, onlar 
için göklerden veya 
yerden herhangi bir 
rızık sağlayamayan 
ve zaten buna gücü 
de olmayan şeylere 
mi tapınıp duracak-
lar? 

16. 
74 

.. ِ ت ْضِرب وا..ف َل  =benzetmeler..yapmayın    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

ْمث ال ِ اْْل ِ =meseller    َِإِن=çünkü    ِ اّلَل=Allah    

أ ْنت مِْ    bilir=ي ْعل مِ  ونِ ..لِ     siz..ise=و  ت ْعل م  =bilmezsiniz 

Allah´a benzerler 
yakıştırmaya kal-
kışmayınız. Çünkü 
Allah bilir, siz bil-
mezsiniz. 

Allah´a benzer-
ler koşmaya 
kalkmayın. Şüp-
hesiz Allah bilir, 
siz bilmezsiniz. 

Öyleyse, sakın Al-
lah'la (başkaları ara-
sında) herhangi bir 
benzerlik kurmaya 
kalkmayın! Çünkü, 
Allah (her şeyin aslı-
nı) biliyor, ama siz 
bilmiyorsunuz. 

16. 
75 

,, بِ  ر  ث ًَلِ    Allah=اّلَل ِ    misal,,verir=ض      misaliyle=م 

ْبدًا ْمل وًكا    bir,,köle=ع      başkasının,,malı,,olan=م 

ي ْقِدرِ ,,لِ  =gücü,,yetmeyen    َِٰش ْيءِ ,,ع ل ى =hiçbir,,şeye    

نِْ م  ْقن اه ِ    ve,,kimseyi=و  ز      rızıklandırdığımız=ر 

نًا    rızık,,ile=ِرْزقًا    katımızdan=ِمنَا س      güzel=ح 

وِ  ي ْنِفقِ ,,ف ه  =infak,,edeni    ِ ِمْنه=ondan    ا     gizli=ِسرًّ

ْهًراِ  ج      ve,,açık=و 

ون ِ ,,ه لِْ ي ْست و  =hiç,,bunlar,,bir,,olurlar,,mı?    

ْمد ِ ِِ     Hamd=اْلح      fakat=ب لِْ    Allah’adır=ّلِلَ

ه مِْ ونِ ,,لِ     çokları=أ ْكث ر  ي ْعل م  =bilmezler 

Allah, özgürlüğün-
den yoksun, hiçbir 
şey yapmaya gücü 
yetmeyen, bir köle 
ile kendisine ba-
ğışladığımız güzel 
nimetlerin bir bö-
lümünü başkaları-
na veren kimseyi 
size örnek veriyor. 
Hiç bunlar bir olur 
mu? Allah´a ham-
dolsun ki, gerçek 
meydana çıktı. Fa-
kat onların çoğu 
bunu bilmez. 

Allah, size bir 
misal verir: Baş-
kasının malı 
olan ve hiç bir 
şeye gücü yet-
meyen bir köle 
ile tarafımızdan 
güzel bir rızka 
nail olup gizli 
veya açık infak 
eden; hiç bir olur 
mu? Hamd, Al-
lah´a mahsustur. 
Fakat onların 
çoğu bilmezler. 

Allah (işte size iki in-
san) örneği veriyor: 
(biri) hiçbir şeye gücü 
yetmeyen, başkasına 
bağımlı bir köle; (di-
ğeri de) kendisine ka-
tımızdan (bir arma-
ğan olarak) güzel bir 
rızık bahşettiğimiz 
(özgür) bir insan ki, o 
rızıktan gizli açık 
(gönlünce, doğru yol-
da) harcamalar yapı-
yor. İmdi, (düşünün), 
bu iki insan hiç bir tu-
tulabilir mi? Bütün 
övgüler Allah'a yakı-
şır: ama onların çoğu 
bunu bilmezler. 

16. 
76 

.. بِ  ر  ض      Allah=اّلَل ِ    ve..misal..verir=و 

ث ًَلِ ل ْينِِ    misaliyle=م  ج      şu..iki..adamı..da=ر 

ا د ه م      dilsizdir=أ ْبك مِ     birisi=أ ح 

ي ْقِدرِ ..لِ  =gücü..yetmez    َِٰش ْيءِ ..ع ل ى =hiçbir..şeye    

ه وِ      üzerine=ع ل ىَِٰ    bir..yüktür=ك لِ     ve..o=و 

ه ِ ْول  ا    efendisinin=م      nereye=أ ْين م 

ْهه ِ ج ِ ي أْتِِ..لِ     onu..gönderse=ي و  =getirmez    

ْير ِ  ي ْست ِوي..ه لِْ    bir..hayır=بِخ  =gibi..olur..mu?    

نِْ    bu..(adam)=ه وِ  م  رِ     kimse=و      emreden=ي أْم 

ه وِ     adaleti=بِاْلع ْدِلِ      bu..(adam)=و 

اطِ ..ع ل ىَِٰ ِصر  =yolda..giden     ِْست ِقيم  doğru=م 

Allah bir de şu iki 
adamı örnek verir: 
Adamlardan biri 
dilsizdir, hiçbirşey 
yapamaz efendisi-
ne yüktür, gönde-
rildiği hiçbir yerden 
başarı ile dönmez. 
Şimdi bu adam hiç 
doğru yolda olan 
ve adalete uygun 
emirler veren bir 
kimse ile bir olur 
mu? 

Allah; iki kişiyi 
de misal veriyor: 
Biri hiç bir şeye 
gücü yetmez bir 
dilsizdir ki, efen-
disine yüktür. 
Nereye gönder-
se bir hayır ge-
tirmez. Bununla; 
doğru yolda olup 
adaletle emre-
den bir olur mu 
hiç? 

Ve yine Allah (size 
başka) iki insan ör-
neği veriyor: Onlar-
dan biri, hiçbir iş elin-
den gelmeyen bir dil-
siz ki, efendisinin sır-
tında gerçek bir yük; 
öyle ki, beriki onu 
hangi işe koşsa olum-
lu bir sonuç alamıyor. 
Peki, işte böyle biri, 
doğru ve hakça ola-
nın yapılmasını em-
reden ve kendisi de 
dosdoğru bir yolda 
yürüyen (bilge bir) 
kimseyle hiç bir tutu-
labilir mi? 

16. 
77 

,,ِِ ّلِلَ     gaybı=غ ْيبِ     Allah’a,,aittir=و 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve,,yerin=و 

ا م  أ ْمرِ ,,و  =işi    ِِالَساع ة=saatin,,(kıyametin)    

    açıp,,yumma,,gibi=ك ل ْمحِِ    ancak=إِلَِ

    yahut=أ وِْ    bir,,göz=اْلب ص رِِ

,,ه وِ 
ب ِ  أ ْقر  =daha,,yakın(kısa)dır    َِإِن=şüphesiz    

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ =her,,şeye    

 gücü,,yetendir=ق ِديرِ 

Göklere ve yere 
ilişkin bilinmezlerin 
bilgisi Allah´ın te-
kelindedir. Kıya-
met olayı, yakınlığı 
bakımından bir 
göz kırpması gibi-
dir ya da bundan 
bile daha yakındır. 
Hiç şüphesiz, Al-
lah´ın gücü her 
şeye yeter. 

Göklerin ve yerin 
gaybı Al-
lah´ındır. Saat 
hadisesi ise an-
cak bir göz 
kırpma gibi veya 
daha yakındır. 
Şüphesiz ki Al-
lah; her şeye 
Kadir´dir 

Ve (bilin ki) göklerin 
ve yerin bilinmeyen 
gerçekleri (yalnızca) 
Allah'a aittir. Ve o 
Son Saat'in gelip 
çatması ancak bir 
göz kırpması kadar 
yahut bundan da kısa 
(bir an içinde) olup bi-
tecektir. Çünkü, şüp-
he yok, Allah'ın her 
şeye gücü yeter. 

16. 
78 

اّلَل ِ.. ك مِْ    Allah=و  ج      sizi..çıkardı=أ ْخر 

ب ط ونِِ..ِمنِْ =karınlarından    ِْاتِك م     annelerinizin=أ َمه 

ونِ ..لِ  ت ْعل م  =bilmezken    ْيئًا     hiçbir..şey=ش 

ع لِ  ج      işitme=الَسْمعِ     size=ل ك مِ     ve..verdi=و 

ارِ  اْْل ْبص  اْْل ْفئِد ة ِ     gözler=و      ve..gönüller=و 

ونِ     umulur..ki=ل ع لَك مِْ  şükredersiniz=ت ْشك ر 

Allah sizi, hiçbir 
şey bilmez halde, 
analarınızın karın-
larından çıkardı, 
size kendisine şük-
redesiniz diye işit-
me duyusu, gözler 
ve kalpler verdi. 

Sizi, annelerini-
zin karnından Al-
lah çıkardı. Hiç 
bir şey bilmezdi-
niz. Ve size ku-
laklar, gözler ve 
gönüller verdi ki 
şükredesiniz. 

Ve sizi analarınızın 
karnından, hiçbir şey 
bilmez bir halde çıka-
rıp size, şükredesiniz 
diye işitme duyusu, 
görme duyusu, duy-
ma, düşünme yetisi 
bahşeden Allah'tır. 

16. 
79 

,, ْوا,,أ ل مِْ ي ر  =bakmadılar,,mı?    الَطْيرِِ,,إِل ى =kuşlara    

اتِ  س َخر      O’nun,,emrine,,boyun,,eğdirilmiş=م 

و ِِ,,فِي ج  =boşluğunda    ِِاء     göğün=الَسم 

ا ي ْمِسك ه نَِ,,م  =onları,,tutan,,yoktur    َِإِل=başka    

    şüphesiz=إِنَِ    Allah’tan=اّلَل ِ 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ayetler=ْل 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     bir,,kavim,,için=ِلق ْومِ 

Onlar gök boşlu-
ğunda, süzülen 
kuşları görmüyor-
lar mı? Onları 
dengede tutan Al-
lah´dan başkası 
değildir. Bu olayda 
mü´minler için bir-
çok ibret dersleri 
vardır. 

Göğün boşlu-
ğunda; Allah´ın 
buyruğuna bo-
yun eğerek uçan 
kuşlara bakmı-
yorlar mı? Onları 
Allah´tan başka 
kimse tutmaz. 
İnanan bir kavim 
için muhakkak ki 
bunda ayetler 
vardır. 

Peki, (hakkı inkar 
edenler), göğün orta-
sında, boşlukta, (Al-
lah'ın yarattığı yasa-
lara uyarak) uçup du-
ran kuşlara bakıp dü-
şünmüyorlar mı hiç? 
Elbette, Allah'tan 
başka kimse yok, on-
ları yukarıda tutan. 
Şüphesiz bunda 
inanmaya eğilim du-
yanlar için çıkarılacak 
dersler var! 

16. 
80 

اّلَل ِ.. ع لِ     Allah=و      sizin..için=ل ك مِْ    yaptı=ج 

ب ي وتِك مِْ..ِمنِْ =evlerinizi    نًا     oturma..yeri=س ك 

ع لِ  ج      sizin..için=ل ك مِْ    ve..yaptı=و 

ل ودِِ..ِمنِْ ج  =derilerinden    ِِاْْل ْنع ام=hayvan    

    evler=ب ي وتًا

ا     kolayca..kullanacağınız..hafif=ت ْست ِخفُّون ه 

    göç=ظ ْعنِك مِْ    gününüzde=ي ْومِ 

ي ْومِ  ْمِ     ve..gününüzde=و  تِك      ikamet=إِق ام 

ِمنِْ ا..و  افِه  أ ْصو  =ve..yünlerinden    

أ ْوب اِره ا     ve..yapağılarından=و 

أ ْشع اِره ا     ve..kıllarından=و 

    giyilecek,..döşenecek..eşya=أ ث اثًا

ت اًعا م  ِحينِ ..إِل ىَِٰ    ve..geçimlik=و  =bir..süreye..kadar 

Allah, evlerinizi si-
ze barınak yaptı. 
Süt hayvanların-
dan gerek geziye 
çıktığınız ve ge-
rekse beldeleriniz-
de oturduğunuz 
günlerde kolayca 
taşıyabileceğiniz 
çadırlar yaptı. Bu 
hayvanların yünle-
rinden, tüylerinden 
ve kıllarından ya-
şama sürenizin bi-
timine kadar yarar-
lanabileceğiniz çe-
şitli giyim ve kulla-
nım eşyası yap-
manızı sağladı. 

Allah evlerinizi 
sizin için bir hu-
zur ve sükun ye-
ri yaptı ve size 
hayvan derile-
rinden; gerek 
göç gününde ge-
rek konduğunuz 
günde hafifçe 
taşıyacağınız 
evler; yünlerin-
den, yapağıla-
rından, kılların-
dan bir zamana 
kadar giyimlik, 
döşemelik ve ti-
caret kumaşı 
verdi. 

Ve size, dinlenme ye-
ri olarak kendinize ev 
(yapma imkan ve ye-
teneğini) veren; size, 
hayvanların derilerin-
den, konup göçerken 
kolayca taşıyabilece-
ğiniz barınaklar; (ka-
ba) yünlerinden, ince 
yumuşak yünlerinden 
ve kıllarından daya-
nıklı ev eşyası ve da-
ha kısa süreli kulla-
nımlar için başka eş-
yalar (yapma imkan 
ve becerisini) bahşe-
den de Allah'tır. 

16. 
81 

اّلَل ِ,, ع لِ     Allah=و      sizin,,için=ل ك مِْ    yaptı=ج 

ل قِ ,,ِمَما خ  =yarattıklarından    ًِل     gölgeler=ِظَل 

ع لِ  ج      sizin,,için=ل ك مِْ    ve,,var,,etti=و 

اْلِجب الِِ,,ِمنِ  =dağlarda    

ع لِ     oturulacak,,barınaklar=أ ْكن انًا ج      ve,,var,,eyledi=و 

ابِيلِ     sizin,,için=ل ك مِْ     elbiseler=س ر 

رَِ    sizi,,koruyan=ت ِقيك مِ      sıcaktan=اْلح 

ابِيلِ  س ر      sizi,,koruyan=ت ِقيك مِْ    ve,,elbiseler=و 

ْمِ  ِلكِ     savaşta=ب أْس ك      tamamlıyor=ي تِمُِّ    böyle=ك ذ َٰ

Allah, yarattıkla-
rından size gölge-
ler sağladı; dağ-
larda sığınacağınız 
mağaralar varetti; 
size sıcaktan ko-
ruyucu elbiseler ile 
düşmanlarınızın 
darbelerinden ko-
ruyucu zırhlar sağ-
ladı. Böylece size 
yönelik nimetlerini 
tamama erdiriyor 
ki, ola ki buyrukla-
rına uyasınız. 

Allah; yaratıkla-
rından sizin için 
gölgeler yapmış, 
dağlarda sığına-
cağınız barınak-
lar var etmiş, sizi 
sıcaktan koruya-
cak elbiseler, 
harbde muhafa-
za edecek zırh-
lar vermiştir. 
Müslüman ola-
sınız diye, size 
olan nimetini işte 
böylece tamam-
lamıştır. 

Ve yarattığı bütün 
öteki şeyler arasında, 
size (çeşit çeşit) göl-
gelikler, sığınaklar 
ayıran; dağlarda giz-
lenme, saklanma yer-
leri bahşeden ve sizi 
sıcağa (ve soğuğa) 
karşı koruyacak elbi-
seler; (karşılıklı) sal-
dırılarınıza karşı ko-
ruyacak (savaş) giysi-
leri (yapma imkan ve 
becerisini) veren (de) 
Allah'tır. O size bah-
şettiği nimeti işte böy-
le her yönden tam 
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ت ه ِ ل ْيك مِْ    nimetini=نِْعم      umulur,,ki,,siz=ل ع لَك مِْ    size=ع 

ونِ   teslim,,(Müslüman),,olursunuz=ت ْسِلم 

tutmaktadır ki belki 
O'na boyun eğer de 
kurtulursunuz. 

16. 
82 

لَْوا    eğer..yine=ف إِنِْ..     yüz..çevirirlerse=ت و 

ا ل ْيكِ     artık=ف إِنَم      senin..üzerine..düşen=ع 

غ ِ بِينِ     duyurmaktır=اْلب َل   açık..bir..şekilde=اْلم 

Eğer onlar sana 
sırt çevirirlerse se-
nin görevin, buy-
ruklarımızı onlara 
açıkça duyurmak-
tan ibarettir. 

Eğer yüz çevirir-
lerse; sana dü-
şen, ancak açık-
ça tebliğdir. 

Fakat, (ey Peygam-
ber, eğer senden) 
yüz çevirirlerse, 
unutma ki, senin gö-
revin sadece, (sana 
vahyolunan) mesajı 
açıkça duyurmaktan 
ibarettir. 

16. 
83 

,, تِ     bilirler=ي ْعِرف ونِ      Allah’ın=اّلَلِِ    nimetini=نِْعم 

ا    sonra,,da=ث مَِ ون ه      bunu,,inkâr,,ederler=ي ْنِكر 

ه مِ  أ ْكث ر  ونِ     ve,,çokları,,da=و   inkâr,,ederler=اْلك افِر 

Onlar Allah´ın ni-
metlerini hem bilir-
ler, hem de sonra 
onları inkâr eder-
ler, onların çoğu 
kâfirdir. 

Allah´ın nimetini 
hem bilirler, hem 
de inkar ederler. 
Zaten onların 
çoğu kafirdirler. 

Aslında Allah'ın nime-
tinin pekala farkında-
lar ama, yine de onu 
tanıyıp doğrulamaya 
yanaşmıyorlar; çünkü 
onların çoğu onmaz 
biçimde küfre batmış 
bulunuyor. 

16. 
84 

.. ي ْومِ  ك ل ِِ..ِمنِْ    getirdiğimiz=ن ْبع ثِ     gün=و  =her    

    artık=ث مَِ    bir..şahid=ش ِهيدًا    ümmetten=أ َمةِ 

ي ْؤذ نِ ..لِ  =izin..verilmez    

وا..ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    

لِ  ي ْست ْعت ب ونِ ..ه مِْ..و  =ve..özür..dilemeleri..de..istenmez 

O gün her ümmet-
ten bir tanık kar-
şımıza getiririz. 
Ondan sonra artık 
kâfirlere ne itiraz 
izni verilir ve ne de 
Rabblerinden özür 
dilemeleri istenir. 

Her ümmetten 
birer şahit gön-
dereceğimiz 
gün; inkar eden-
lere itiraz için 
izin verilmez, 
özürleri de din-
lenmez. 

Ama Biz gün gelecek 
her ümmetten bir ta-
nık çıkaracağız: o 
Gün, hakkı inkara 
şartlanmış olanlardan 
(bilgisizlik gibi) bir 
mazeret kabul edil-
meyecek, af dileme-
leri de asla kale alın-
mayacaktır. 

16. 
85 

إِذ ا,, أ ى    zaman=و      gördükleri=ر 

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenler     ِاْلع ذ اب=azabı    

ِ فَفِ ,,ف َل  ي خ  =artık,,hafifletilmez    ِْم     onlardan=ع ْنه 

لِ  ونِ ,,ه مِْ,,و  ي ْنظ ر  =ve,,onlara,,fırsat,,da,,verilmez 

Zalimler, azapla 
yüzyüze geldikle-
rinde, artık ne 
azapları hafifletilir 
ve ne de kendileri-
ne mühlet verilir. 

O zalimler azabı 
görünce; onlar-
dan ne hafifleti-
lir, ne de mühlet 
verilir. 

Ve kötülüğe, haksız-
lığa şartlanmış olan-
lar (o gün kendilerini 
bekleyen) azabı kar-
şılarında buldukların-
da, o azabın kendileri 
için (hiçbir mazeretle) 
hafifletilmeye(ceğini) 
ve kendilerine artık 
zaman da verilmeye-
ceğini (hemen anla-
yacaklar). 

16. 
86 

إِذ ا.. أ ى    zaman=و      gördükleri=ر 

ك وا..الَِذينِ  أ ْشر  =ortak..koşanlar    

ه مِْ ك اء  ل واق ا    ortak..koştuklarını=ش ر  =derler    

بَن ا ءِِ    Rabbimiz=ر  ل  ؤ      işte=ه َٰ

ن ا ك اؤ      ortaklarımız=ش ر 

ن ْدع و..ك نَا..الَِذينِ  =taptığımız    

د ونِك ِ ..ِمنِْ =senden..başka    ف أ ْلق ْوا=söz..atarlar    

    siz=إِنَك مِْ    şu..sözle=اْلق ْولِ     onlara=إِل ْيِهمِ 

نِ ل ك اِذب و =tamamen..yalancılarsınız 

Allah´a ortak ko-
şanlar, koştukları 
ortakları gördükle-
rinde «Ey Rabbi-
miz, seni bırakıp 
kendilerine yalvar-
dığımız ortaklar 
bunlardı» derler. 
Koşulan ortaklar 
ise onlara «Sizler 
kesinlikle yalancı-
sınız» diye hemen 
cevap yetiştirirler. 

Allah´a şirk ko-
şanlar; şirk koş-
tuklarını gördük-
lerinde derler ki: 
Rabbımız; işte 
şunlar, seni bı-
rakıp da kendile-
rine yalvardığı-
mız şeriklerimiz-
dir. Bunlar da 
onlara: Doğrusu 
siz yalancılarsı-
nız, diyerek söz 
atarlar. 

Ve Allah'tan başkala-
rına tanrılık yakıştı-
ranlar, (Hesap Günü) 
bu tanrı yerine koy-
dukları (düzmece) 
varlıkları karşılarında 
bulduklarında, Ey 
Rabbimiz! diyecekler, 
(Evet) bunlar bizim 
sana ortak tanrılar 
olarak gördüğümüz 
ve seni bırakıp kendi-
lerine yalvarıp yakar-
dığımız varlıklardır! 
Bunun üzerine (o var-
lıklar, onların hak et-
tikleri) sözü yüzlerine 
çarparlar: Sizler (bu 
konuda birbirine) dü-
pedüz yalan söyleyen 
kimselerdiniz! 

16. 
87 

أ ْلق ْوا,, اّلَلِِ,,إِل ى    olmuşlardır=و  =Allah’a    

ئِذِ      teslim=الَسل م ِ     o,,gün=ي ْوم 

لَِ ض  مِْ    ve,,sapıp,,gitmiştir=و      kendilerinden=ع ْنه 

ا ونِ ,,ك ان وا    şeyler=م  ي ْفت ر  =uydurup,,durdukları 

O gün müşrikler, 
çaresizlik içinde 
Allah´a teslim olu-
verirler ve uydur-
ma ilahları tarafın-
dan yüzüstü bıra-
kılırlar. 

O gün Allah´a 
arz-ı teslimiyet 
ederler. Uydur-
dukları şeyler 
onlardan uzak-
laşıp gitmiştir. 

Ve (işte bu günahı iş-
lemiş olan kimseler) o 
Gün (iş işten geçtik-
ten sonra) Allah'a tes-
limiyetlerini bildirirler; 
ve uydurdukları 
(düzmece tanrılar) da 
yüzüstü bırakır onları. 

16. 
88 

.. وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

دُّوا ص  س بِيلِِ..ع نِْ    ve..engel..olanlar=و  =yoluna    

    azab=ع ذ ابًا    katarız=ِزْدن اه مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ

ا    azaplarının=اْلع ذ ابِِ    üstüne=ف ْوقِ      dolayı=بِم 

ي ْفِسد ونِ ..ك ان وا =bozgunculuklarından 

Onlar ki, kâfir oldu-
lar ve başkalarını 
da Allah yolundan 
alıkoydular, onların 
azaplarını katlaya-
rak arttırırız. 

Küfredip de Al-
lah yolundan alı-
koyanlara; boz-
gunculuk yaptık-
larından dolayı 
azab üstüne 
azabı artırdık. 

Hakkı inkara kalkışan 
ve başkalarını Al-
lah'ın yolundan çevi-
ren kimselerin üzeri-
ne, çıkardıkları boz-
gunculuktan ötürü, 
azap üstüne azap yı-
ğacağız. 

16. 
89 

,, ي ْومِ      içinde=فِي    getireceğimiz=ن ْبع ثِ     gün=و 

    bir,,şahid=ش ِهيدًا    ümmet=أ َمةِ     her=ك ل ِِ

ل ْيِهمِْ أ ْنف ِسِهْمِ ,,ِمنِْ    üzerlerine=ع  =kendi,,aralarından    

ِجئْن ا     şahid=ش ِهيدًا    seni,,de=بِكِ     getireceğiz=و 

ِءِ     üzerine=ع ل ىَِٰ ل  ؤ  ن َزْلن ا    bunların=ه َٰ     indirdik=و 

ل ْيكِ      açıklayan=تِْبي انًا    bu,,Kitabı=اْلِكت ابِ     sana=ع 

ش ْيءِ ,,ِلك ل ِِ =her,,şeyi    

ه دًى     ve,,yol,,gösterici,,olarak=و 

ةًِ ْحم  ر      ve,,rahmet,,olarak=و 

ىَِٰ ب ْشر      ve,,müjde,,olarak=و 

ْسِلِمينِ   Müslümanlara=ِلْلم 

Her ümmetin aley-
hinde kendilerin-
den bir şahit gös-
tereceğimiz günde 
seni de onların 
aleyhinde şahit tu-
tarız. Sana bu ki-
tabı her şeyi açık-
layan bir bilge, bir 
doğru yol rehberi, 
bir rahmet kaynağı 
ve müslümanlara 
yönelik bir müjde 
olarak indirdik. 

Her ümmette bir 
kişiyi aleyhlerine 
şahid gönderdi-
ğimiz gün; seni 
de onların üzeri-
ne tastamam 
şahid olarak ge-
tirdik. Sana; her 
şeyi açıklayan, 
hidayet ve rah-
met, müslüman-
lara da bir müjde 
olan kitabı indir-
dik. 

Ve gün gelecek her 
toplum içinden kendi 
aleyhlerine bir şahit 
çıkaracağız. Ve seni 
de (ey Peygamber, 
mesajının ulaşabile-
ceği) kimseler üze-
rinde şahit kıldık; ni-
tekim sana adım 
adım her şeyi olduğu 
gibi açıklayan, bir 
doğru yol bilgisi, bir 
rahmet ve Allah'a yü-
rekten boyun eğenle-
re müjde olarak bu 
ilahi kelamı indirdik. 

16. 
90 

رِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..     emreder=ي أْم 

ْحس انِِ    adaleti=بِاْلع ْدلِِ اْْلِ     ve..ihsanı=و 

إِيت اءِِ اْلق ْرب ىَِٰ..ِذي    ve..vermeyi=و  =akrabaya    

ي ْنه ىَِٰ اْلف ْحش اءِِ..ع نِِ    meneder=و  =edepsizlikten    

ْنك رِِ اْلم  اْلب ْغيِِ     ve..fenalıktan=و      ve..azgınlıktan=و 

    size..böyle..öğüt..verir=ي ِعظ ك مِْ

ونِ ..ل ع لَك مِْ ت ذ َكر  =öğüt..almanız..için 

Allah size adaleti, 
iyiliği, akrabalara 
yardım etmeyi em-
reder. Çirkin dav-
ranışları ve iğrenç-
likleri yasaklar. 
Sözünü tutasınız 
diye O, size öğüt 
verir. 

Muhakkak ki Al-
lah; adaleti, ih-
sanı, yakınlara 
vermeyi emre-
der. Hayasızlığı, 
fenalığı ve taş-
kınlığı ise yasak-
lar. Tezekkür 
edesiniz diye si-
ze öğüt verir. 

Gerçek şu ki, Allah 
adaleti ve iyilik yap-
mayı, yakınlara karşı 
cömert olmayı emre-
dip utanç verici ve ar-
sızca olanı, akıl ve 
sağduyuya aykırı 
olanı ve azgınlığı, 
taşkınlığı yasaklıyor; 
ve size (böyle tekrar 
tekrar) öğüt veriyor ki, 
böylece (bütün bunla-
rı) belki aklınızda tu-
tarsınız. 

16. 
91 

أ ْوف وا,,     ahdini=بِع ْهدِِ    tam,,yerine,,getirin=و 

    zaman=إِذ ا    Allah’ın=اّلَلِِ

    andlaşma,,yaptığınız=ع اه ْدت مِْ

لِ  وا,,و  ت ْنق ض  =bozmayın     ِان     yeminleri=اْْل ْيم 

ق دِْ    pekiştirdikten=ت ْوِكيِده ا    sonra=ب ْعد ِ     çünkü=و 

ع ْلت مِ      üzerinize=ع ل ْيك مِْ    Allah’ı=اّلَل ِ    yaptınız=ج 

ِفيًَلِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    kefil,,(şahid)=ك 

ا    bilir=ي ْعل مِ  ت ْفع ل ونِ ,,م  =yaptıklarınızı 

Allah´a söz verdi-
ğinizde verdiğiniz 
sözü tutunuz. Pe-
kiştirdiğiniz yemin-
lerinizi bozmayı-
nız. Çünkü söyle-
diklerinize Allah´ı 
şahit tutmuş olu-
yorsunuz. Hiç 
şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızı bilir. 

Ahidleştiğiniz 
zaman; Allah´ın 
ahdini yerine ge-
tirin. Pekiştirdi-
ğiniz yeminleri 
bozmayın. Çün-
küAllah´ı üzeri-
nize kefil yap-
mışsınızdır. Mu-
hakkak ki Allah; 
yaptıklarınızı bi-
lir. 

Bir de, bir sözleşme 
yaparak bağlanma 
içine girdiğinizde Al-
lah'la olan sözleşme-
nize sadakat göste-
rin; ve yeminlerinizi, 
iyi niyetinize Allah'ı 
tanık tutarak iyice pe-
kiştirdikten sonra 
bozmayın; unutmayın 
ki, yaptığınız her şeyi 
Allah mutlaka biliyor. 

16. 
92 

.. لِ  ت ك ون وا..و  =olmayın    ك الَتِي=gibi    

ا    çözen..kadın=ن ق ض تِْ     ipliğini=غ ْزل ه 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra     ِق َوة=kuvvetli    أ ْنك اثًا=büktükten    

تَِخذ ونِ ت ِ =bir..vasıta..yaparak    ِْان ك م     yeminlerinizi=أ ْيم 

ًَلِ     aranızda=ب ْين ك مِْ    bozucu=د خ 

ت ك ونِ ..أ نِْ =olduğu..için    ِ أ َمة=bir..topluluk    

Taraflardan biri di-
ğerinden daha ka-
labalık, daha güç-
lüdür diye yeminle-
rinizi birbirinize 
karşı hile aracı ola-
rak kullanmayınız, 
böylece eğirdiği 
yünü sağlam iplik 
haline getirdikten 
sonra tekrar tel tel 
çözen kadın gibi 

İpliğini iyice eği-
rip katladıktan 
sonra, söküp 
bozan kadın gibi 
olmayın. Bir 
ümmetin diğe-
rinden daha çok 
olmasından ötü-
rü yeminlerinizi 
aranızda aldat-
ma vasıtası ya-
pıyorsunuz. Al-

Ve sakın yeminlerini-
zi, sırf içinizden bir 
grubun diğerinden 
daha güçlü olmasına 
dayanarak aranızda 
bir aldatma aracı ola-
rak ele alıp da ipliğini 
iyice büküp berkittik-
ten sonra onu çözüp 
koparan kadın gibi 
olmayın. Allah bütün 
bunlarla sizi sadece 
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أ ْرب ىَِٰ..ِهيِ  =daha..çok    

..ِمنِْ
أ َمة ِ  =diğer..bir..topluluktan    ا     çünkü=إِنَم 

وك مِ ي ْبل ِ =sizi..dener    ِ اّلَل=Allah     ِبِِه=bununla    

ل ي ب ي ِن نَِ     günü=ي ْومِ     size=ل ك مِْ    açıklayacaktır=و 

ةِِ ا    kıyamet=اْلِقي ام  ك ْنت مِْ..م  =şeyleri    ِِفِيه=hakkında    

 ayrılığa..düştüğünüz=ت ْخت ِلف ونِ 

olmayınız. Çünkü 
Allah sizi bu yolla 
sınavdan geçirir. 
Kıyamet günü ara-
nızdaki anlaşmaz-
lık konularını size 
açıklayacaktır. 

lah, onunla sizi 
imtihan eder. Kı-
yamet günü ihti-
laf ettiğiniz şey-
leri elbette size 
beyan edecektir. 

sınavdan geçiriyor ki, 
üzerinde çekişip dur-
duğunuz her şeyi Kı-
yamet Günü'nde bü-
tün açıklığıyla karşı-
nıza koysun. 

16. 
93 

ل وِْ,,     Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     şayet=و 

ع ل ك مِْ     ümmet=أ َمةًِ    hepinizi,,yapardı=ل ج 

اِحد ةًِ ِكنِْ    bir,,tek=و  ل َٰ     şaşırtır=ي ِضلُِّ    fakat=و 

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    ي ْهِدي     doğru,,yola,,iletir=و 

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

ل ت ْسأ ل نَِ     ve,,siz,,mutlaka,,sorulacaksınız=و 

ل ونِ ,,ك ْنت مِْ    şeylerden=ع َما ت ْعم  =yaptığınız,, 

Allah dileseydi, 
hepinizi tek bir 
ümmet yapardı. 
Fakat O, dilediğini 
saptırır, dilediğini 
de doğru yola iletir. 
Sizler yaptığınız iş-
lerden kesinlikle 
sorguya çekilecek-
siniz. 

Allah dileseydi; 
sizi bir tek üm-
met yapardı. 
Ama O; istediği-
ni saptırır, iste-
diğini doğru yola 
iletir. İşledikleri-
nizden muhak-
kak sorumlu tu-
tulacaksınız. 

Çünkü, Allah dilesey-
di şüphesiz hepinizi 
bir tek ümmet yapar-
dı; ama (sapmak) is-
teyeni saptırıp, (doğ-
ru yola ulaşmak) iste-
yeni de doğru yola 
yöneltiyor; Ve şüphe-
siz, yaptığınız her 
şeyden ötürü sorguya 
çekileceksiniz! 

16. 
94 

.. لِ  ت تَِخذ وا..و  =yapmayın    ِْان ك م     yeminlerinizi=أ ْيم 

ًَلِ     kayar=ف ت ِزلَِ    aranızı=ب ْين ك مِْ    bozan..bir..şey=د خ 

ا    sonra=ب ْعد ِ    ayak=ق د مِ      sağlam..bastıktan=ث ب وتِه 

ت ذ وق وا     kötülüğü=السُّوءِ     ve..tadarsınız=و 

ا د ْدت مِْ    dolayı=بِم      engel..olduğunuzdan=ص 

س بِيلِِ..ع نِْ =yoluna     ِِاّلَل=Allah’ın    

ل ك مِْ     bir..azab=ع ذ ابِ     ve..sizin..için..vardır=و 

 büyük=ع ِظيمِ 

Yeminlerinizi birbi-
rinize karşı hile 
aracı kullanmayı-
nız. Yoksa yere 
sağlam basan 
ayaklarınız kayıyor 
ve başkalarının Al-
lah yoluna girmele-
rine engel olmanı-
zın sonucu olarak 
ızdırap çekersiniz, 
ayrıca ahirette de 
büyük bir azaba 
çarpılırsınız. 

Yeminlerinizi 
aranızda hile ve 
bozgun vesilesi 
yapmayın. Çün-
kü bu yüzden 
sağlamca yere 
basmakta olan 
ayak, kayabilir. 
Allah yolundan 
alıkoyduğunuz 
için kötü bir azab 
tadarsınız. Ve 
sizin için büyük 
bir azab vardır. 

(Bunun içindir ki,) 
yeminlerinizi aranızda 
bir aldatma aracı ola-
rak kullanmayın; yok-
sa ayağ(ınız), sağ-
lamca basmış oldu-
ğunuz halde, kayar 
ve böylece Allah yo-
lundan dönüp uzak-
laşmanızın kötü (so-
nuçlarını) tatmak zo-
runda kalırsınız; ayrı-
ca bu takdirde sizi 
(öte dünyada da) çok 
büyük bir azap bekli-
yecektir. 

16. 
95 

,, لِ  وات ْشت ِ,,و  ر  =satmayın    ِِبِع ْهد=verdiğiniz,,sözü    

نًا    Allah’a=اّلَلِِ     az=ق ِليًَلِ     bir,,paraya=ث م 

ا     Allah’ın=اّلَلِِ    yanında,,olan=ِعْند ِ    şüphesiz=إِنَم 

ْيرِ ,,ه وِ  خ  =daha,,hayırlıdır    ِْل ك م=sizin,,için    ِْإِن=eğer    

و,,ك ْنت مِْ نِ ت ْعل م  =bilirseniz 

Allah´a vermiş ol-
duğunuz sözü bir-
kaç paraya satma-
yınız. Çünkü ger-
çeğin bilincindey-
seniz, Allah´ın ka-
tındaki ödül sizin 
için daha hayırlıdır. 

Allah´ın ahdini 
az bir pahaya 
değişmeyin. 
Eğer bilirseniz; 
Allah katında 
olan, sizin için 
daha hayırlıdır. 

Öyleyse, Allah'la yap-
tığınız sözleşmeyi az 
bir pahayla değişme-
yin! Bir bilseniz, Allah 
katında (bulacağınız 
paha) sizin için elbet-
te en iyisidir: 

16. 
96 

.. ا ِعْند ك مِْ..م  =sizin..yanınızda..bulunan    
    tükenir=ي ْنف د ِ 

ا م  ِعْند ِ..و  =yanında..bulunan..ise    ِِاّلَل=Allah’ın    

ل ن ْجِزي نَِ    kalıcıdır=ب اق ِ      elbette..vereceğiz=و 

وا..الَِذينِ  ب ر  ص  =sabredenlerin    

ه مِْ     en..güzeliyle=بِأ ْحس نِِ    karşılığını=أ ْجر 

ا ك ان وا..م  =olduklarının     ِل ون  yapmış=ي ْعم 

Sizin yanınızdaki 
tükenir, fakat Al-
lah´ın katındaki ka-
lıcıdır, süreklidir. 
Biz sabredenleri, 
yaptıkları iyiliklerin 
en güzel karşılıkla-
rı ile ödüllendire-
ceğiz. 

Sizin yanınızdaki 
tükenir. Allah´ın 
katında olanlar 
ise sonsuzdur. 
Sabredenlere 
mükafatlarını, 
yaptıklarının da-
ha güzeli ile 
ödeyeceğiz. 

(Çünkü) sizin katınız-
daki tükenir gider, 
ama Allah katındaki 
kalıcıdır. Ve kesin 
olan şu ki: güçlüklere 
göğüs gerenleri yap-
tıkları en iyi şey ney-
se ona göre ödüllen-
direceğiz. 

16. 
97 

نِْ,, اِلًحا    bir,,iş,,yaparsa=ع ِملِ     her,,kim=م      iyi=ص 

ذ ك رِ ,,ِمنِْ =erkekten    ِْأ و=veya    َِٰأ ْنث ى=kadından    

ه وِ  ْؤِمنِ ,,و  م  =inanmış,,olarak    

ي اةًِ    onu,,yaşatırız=ف ل ن ْحيِي نَه ِ     bir,,hayatla=ح 

ي ِب ةًِ  ل ن ْجِزي نَه مِْ    hoş=ط      veririz=و 

ه مِْ     en,,güzeliyle=بِأ ْحس نِِ    onların,,ücretini=أ ْجر 

ا ك ان وا,,م  =olduklarının     ِل ون  yapmış=ي ْعم 

İman etmiş olan 
hangi erkek ya da 
kadın, eğer iyi 
amel işlerse, ona 
dünyada mutlu bir 
hayat yaşatırız, 
böylelerini ahirette 
de yaptıkları iyilik-
lerin en güzel kar-
şılığı ile ödüllendi-
ririz. 

Kadın olsun, er-
kek olsun; her 
kim, inanmış 
olarak iyi amel 
işlerse; ona hoş 
bir hayat yaşa-
tacağız. Müka-
fatlarını yaptıkla-
rından daha gü-
zeli ile ödeyece-
ğiz. 

Erkek ya da kadın, 
inanmış olması ya-
nında bir de dürüst ve 
erdemli davranan 
kimseye hiç şüphesiz 
arı duru, hoş bir ha-
yat tattıracağız; ve 
yine şüphesiz böyle-
lerini, yapageldikleri 
en güzel şey neyse 
ona göre ödüllendire-
ceğiz. 

16. 
98 

أْتِ     zaman=ف إِذ ا..     Kur’an=اْلق ْرآنِ     okuduğun=ق ر 

    Allah’a=بِاّلَلِِ    sığın=ف اْست ِعذِْ

الَشْيط انِِ..ِمنِ  =şeytandan    ِِالَرِجيم=kovulmuş 

Ey Muhammed, 
Kur´an okuyacağı-
nız zaman, kovul-
muş şeytandan Al-
lah´a sığın. 

Kur´an okuya-
cağın zaman; 
kovulmuş şey-
tandan Allah´a 
sığın. 

İmdi, Kuran okuyaca-
ğın zaman, hemen o 
kovulmuş şeytana 
karşı Allah'a sığın. 

16. 
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    o(şeyta)nın=ل ه ِ    yoktur=ل ْيسِ     çünkü=إِنَه ِ,,

    üzerinde=ع ل ى    bir,,gücü=س ْلط انِ 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlar    َِٰع ل ى     ve,,üzerinde=و 

ب ِِهمِْ َكل ونِ     Rablerine=ر   dayananlar=ي ت و 

Çünkü şeytanın, 
Rabblerine sığınan 
mü´minler üzerin-
de hiçbir nüfuzu, 
hiçbir etkinliği yok-
tur. 

Doğrusu inanan-
lar ve yalnız 
Rabblarına gü-
venenler üzerin-
de, onun bir nü-
fuzu yoktur. 

Gerçekte, onun, ima-
na erişenlerin ve 
Rablerine güven bağ-
lamış olanların üze-
rinde bir nüfuzu/etkisi 
yoktur: 

16. 
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ا.. ه ِس ْلط ان ِ    sadece=إِنَم  =onun..gücü    

لَْون ه ِ..الَِذينِ     üzerinde=ع ل ى ي ت و  =onu..dost..tutanlar    

الَِذينِ  ْشِرك ونِ ..بِهِِ..ه مِْ..و  م  =onu..ortak..koşanlaradır 

Şeytanın, sadece 
onu dost edinenler 
ve Allah´a ortak 
koşanlar üzerinde, 
nüfuzu ve etkinliği 
vardır. 

Onun nüfuzu; 
sadece onu dost 
edinenler ve Al-
lah´a şirk koşan-
lar üzerindedir. 

Onun yalnızca kendi-
sini izlemeye istekli 
olanlar üzerinde ve 
bir de ona tanrısal ni-
telikler yakıştıranlar 
üzerinde etkisi vardır. 

16. 
101 

إِذ ا,,     başka,,getirdiğimiz=ب دَْلن ا    zaman=و 

ك انِ     bir,,ayetin=آي ةًِ     yerine=م 
    bir,,ayet=آي ة ِ 

اّلَل ِ     bilirken=أ ْعل مِ     ve,,Allah=و 

ا لِ ,,بِم  ي ن ز ِ =ne,,indirdiğini    ق ال وا=derler    

ا ْفت ر ِ     sen=أ ْنتِ     şüphesiz=إِنَم      iftira,,ediyorsun=م 

ه مِْ    hayır=ب لِْ     onların,,çokları=أ ْكث ر 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmiyorlar 

Biz herhangi bir 
ayeti başka bir 
ayetle değiştirdi-
ğimiz zaman kâfir-
ler sana «Sen bu-
nu yalandan uydu-
ruyorsun» derler. 
Oysa Allah kulları-
na ne mesaj indi-
receğini herkesden 
iyi bilir. Aslında on-
ların çoğu gerçeği 
bilmiyorlar. 

Biz, bir ayetin 
yerine başka bir 
ayet getirdiğimiz 
zaman; Allah ne 
indirdiğini gayet 
iyi bilirken, onlar: 
Sen sadece uy-
duruyorsun, der-
ler. Hayır onların 
çoğu bunu bil-
mezler. 

Biz bir ayetin yerine 
bir başka ayeti getir-
diğimizde -ki Allah 
adım adım ne indirdi-
ğini bütünüyle bilmek-
tedir- (hakkı inkar 
edenler), Sen sadece 
uyduruyorsun! derler. 
Oysa onların çoğu 
bilmeyen, anlamayan 
kimselerdir! 

16. 
102 

    onu..indirdi=ن َزل ه ِ    de..ki=ق لِْ..

وحِ  اْلق د ِسِ..ر  =Ruhu’l-Kudüs    

ب ِكِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinden    ِِ ق     gerçek..olarak=بِاْلح 

    sağlamlaştırmak..için=ِلي ث ب ِتِ 

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananları    ه دًى     ve..yol..gösterici=و 

ىَِٰ ب ْشر      ve..müjde..olarak=و 

ْسِلِمينِ   Müslümanlara=ِلْلم 

Onlara de ki; «Bu 
Kur´an´ı, Ruh´ül-
Kudüs (Cebrail) 
Rabbinin katından 
hakka dayalı ola-
rak indirdi. Amacı, 
mü´minlerin inan-
cını pekiştirmek, 
müslümanlara 
doğru yol kılavuzu 
ve müjde kaynağı 
olmaktır. 

De ki: Onu Ruh-
el Kudüs, 
mü´minlerin 
imanını pekiş-
tirmek, müslü-
manlara hidayet 
ve müjde olmak 
üzere Rabbın 
katından hak ile 
indirmiştir. 

Onun, apaçık bir ger-
çeklik ve sarsılmayan 
bir doğruluk keyfiyeti 
içinde, imana erişen-
leri(n durumunu) güç-
lendirmek ve Allah'a 
yürekten bağlanıp 
boyun eğenlere bir 
doğru yol bilgisi, bir 
müjde olmak üzre 
Rabbinden safha 
safha Kutsal İlham 
yoluyla indirildiğini 
söyle. 

16. 
103 

ل ق دِْ,, مِْ    biliyoruz=ن ْعل مِ     elbette=و      onların=أ نَه 

ا    dediklerini=ي ق ول ونِ      muhakkak,,ona=إِنَم 

ه ِ     dili=ِلس انِ     bir,,insan=ب ش ر ِ     öğretiyor=ي ع ل ِم 

ي ْلِحد ونِ ,,الَِذي =nisbet,,ettikleri,,şahsın    ِِإِل ْيه=ona    

ِميِ  ذ ا    acemi,,(yabancıdır)=أ ْعج  ه َٰ     bu,,ise=و 

بِيِ     bir,,dildir=ِلس انِ  بِينِ     Arapça=ع ر   apaçık=م 

Onların «Bu 
Kur´an´ı, Muham-
med´e biri öğreti-
yor» dediklerini 
kesinlikle biliyoruz. 
Bu asılsız yakış-
tırmayı ileri sürer-
ken kastettikleri ki-
şinin dili yabancı-
dır, Arapça değil-
dir; oysa Kur´an´ın 
dili fasih bir Arap-
ça´dır. 

Andolsun ki; ona 
mutlaka bir in-
san öğretiyor, 
dediklerini biliyo-
ruz. Kasdettikleri 
kişinin dili ya-
bancıdır. Kur´an 
ise apaçık arap-
çadır. 

Hiç kuşkusuz onların, 
Ona (bütün) bunları 
mutlaka bir insan öğ-
retiyor! dediklerini 
pekala biliyoruz. Oy-
sa, onların karalamak 
amacıyla ima ettikleri 
kimsenin dili bütünüy-
le yabancı bir dil ol-
duğu halde, bu mesaj 
(hem kendisi) açık 
olan, (hem de gerçe-
ğin özünü) apaçık 
gösteren Arapça bir 
söylemdir. 

16. 
104 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =inanmayanları    
Allah´ın ayetlerine 
inanmayanları O 

Muhakkak ki Al-
lah´ın ayetlerine 

Gerçek şu ki, Allah'ın 
mesajlarına inanma-
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    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerine=بِآي اتِِ

ي ْهِديِهمِ ..لِ  =doğru..yola..iletmez    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ل ه   acı=أ ِليمِ     bir..azab=ع ذ ابِ     onlar..için..vardır=و 

doğru yola iletmez. 
Onları acıklı bir 
azap beklemekte-
dir. 

inanmayanları; 
Allah, doğru yola 
eriştirmez. Onla-
ra elim bir azab 
vardır. 

yanları Allah doğru 
yola yöneltmez; ve 
onların (öte dünyada-
ki) payları da zorlu bir 
azap olacaktır. 

16. 
105 

ا,,     uydurur=ي ْفت ِري    şüphesiz,,ancak=إِنَم 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ     yalanı=اْلك ِذبِ  =inanmayanlar    

ئِكِ     Allah’ın=اّلَلِِ     ayetlerine=بِآي اتِِ أ ول َٰ     işte=و 

 yalancılar=اْلك اِذب ونِ     onlardır=ه مِ 

Yalanı, ancak Al-
lah´ın ayetlerine 
inanmayanlar uy-
durur. Onlar ise 
yalancıların ta 
kendileridirler. 

Allah´ın ayetleri-
ne inanmayan-
lar; sadece ya-
lan uydururlar. 
Ve işte onlar ya-
lancıların kendi-
leridir. 

Yalnızca, Allah'ın 
ayetlerine inanmaya-
cak olanlar bu yalanı 
uydurmaktadırlar; işte 
asıl böyleleridir yalan 
söyleyen! 

16. 
106 

.. نِْ ك ف رِ ..م  =inkâr..eden    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ِِانِه     değil=إِلَِ    inandıktan=إِيم 

نِْ أ ْكِره ِ..م  =(inkâra)..zorlanan    ِ ق ْلب ه     kalbi=و 

ئِنِ  ْطم  انِِ    mutmain..olduğu..halde=م  يم      imanla=بِاْْلِ

ِكنِْ ل َٰ نِْ    fakat=و  حِ ..م  ش ر  =açan..kimselere    

ْدًرا    küfre=بِاْلك ْفرِِ     göğsünü=ص 

بِ     üzerlerin..iner=ف ع ل ْيِهمِْ     bir..gazab=غ ض 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    ِْم ل ه      ve..onlar..için..vardır=و 

 büyük=ع ِظيمِ     bir..azab=ع ذ ابِ 

iman ettikten sonra 
kâfir olanlar, Al-
lah´ın gazabına 
uğrarlar, onun için 
büyük bir azap 
vardır. Yalnız bu 
hüküm, kalpleri 
kesin bir imanın 
hazzı ile donanmış 
olduğu halde baskı 
altında kalanlar 
için değil, fakat 
gönüllerinin kapı-
sını inkârcılığa 
açanlar için geçer-
lidir. 

Kalbi imanla do-
lu olduğu halde 
zorlananların dı-
şında, her kim; 
imanından sonra 
Allah´ı tanımayıp 
küfre göğüs 
açarsa; işte Al-
lah´ın gazabı on-
ların üzerinedir. 
Ve onlar için bü-
yük bir azab 
vardır. 

İmana eriştikten son-
ra Allah'ı inkar eden 
kimseye gelince -ki, 
bundan kasıt, kalbi 
imanla dolu olduğu 
halde baskı altında 
inkar etmiş görünen 
kimse değil, fakat 
kalbini bile isteye 
hakkın inkarına açan 
kimsedir- işte böylele-
rinin üzerine Allah ka-
tından bir hışım çö-
kecek ve onların pa-
yına çok büyük bir 
azap düşecektir: 

16. 
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,, ِلكِ  مِ     bu,,böyledir=ذ َٰ     şüphesiz,,onların=بِأ نَه 

بُّوا ي اة ِ    tercih,,etmelerindendir=اْست ح      hayatını=اْلح 

دُّْني اال =dünya    ةِِ,,ع ل ى اْْلِخر  =ahirete    

أ نَِ     Allah’ın=اّلَل ِ    ve,,şüphesiz=و 

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmeyeceğindendir    

 inkâr,,eden=اْلك افِِرينِ     kavmi=اْلق ْومِ 

Çünkü onlar dünya 
hayatını ahirete 
tercih etmişlerdir 
ve çünkü Allah, 
kâfirleri doğru yola 
iletmez. 

Bu, dünya haya-
tını ahirete tercih 
etmeleri ve Al-
lah´ın da kafirler 
topluluğunu hi-
dayete eriştir-
memesinden 
ötürü, böyledir. 

bütün bunlar, onların 
dünya hayatını ahire-
te yeğlemelerinden 
ve Allah'ın da hakkı 
inkar eden kimseleri 
doğru yola yönelt-
memesinden ötürü-
dür. 

16. 
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.. ئِكِ  ب عِ ..الَِذينِ     onlar=أ ول َٰ ط  =mühürlediği..kimselerdir    

ق ل وبِِهمِْ..ع ل ىَِٰ    Allah’ın=اّلَل ِ =kalblerini    

س ْمِعِهمِْ اِرِهْمِ     ve..kulaklarını=و  أ ْبص      ve..gözlerini=و 

ئِكِ  أ ول َٰ  gafiller=اْلغ افِل ونِ     onlardır=ه مِ     ve..işte=و 

Bunlar var ya; Al-
lah onların kalple-
rini, kulaklarını, 
gözlerini mühürle-
miştir; onlar gafille-
rin, (aymazların) ta 
kendileridirler. 

Onlar; Allah´ın 
kalblerini, kulak-
larını ve gözleri-
ni mühürlediği 
kimselerdir. Ve 
gafiller de işte 
bunlardır. 

İşte, Allah'ın kalpleri-
ni, işitme ve görme 
duyularını mühürledi-
ği kimseler bunlardır; 
işte, umursamazlık 
içinde dalıp giden 
kimseler bunlardır! 

16. 
109 

,, مِ ,,لِ  ر  ج  =hiç,,şüphe,,yok,,ki    ِْم     elbette,,onlar=أ نَه 

ةِِاْْلِخرِ ,,فِي =ahirette     ِه م=onlar    

ونِ  اِسر   ziyana,,uğrayacaklardır=اْلخ 

Hiç kuşkusuz, ahi-
rette hüsrana uğ-
rayanlar olacaklar-
dır. 

Şüphesiz ki ahi-
ret gününde de 
hüsrana uğraya-
caklar işte bun-
lardır. 

Hiç şüphe yok, ahiret-
te kaybedecek olan-
lar da bunlardır! 

16. 
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بَكِ     şüphesiz=إِنَِ    sonra=ث مَِ..     Rabbin=ر 

وا    yanındadır=ِللَِذينِ  ر      hicret..edenlerin=ه اج 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ا ف تِن وا..م  =işkenceye..uğratıldıktan    

اه د وا    sonra=ث مَِ     cihad..edenlerin=ج 

وا ب ر  ص      elbette=إِنَِ    ve..sabredenlerin=و 

بَكِ  ب ْعِده ا..ِمنِْ    Rabbin=ر  =bun(lar)dan..sonra    

ِحيمِ     bağışlayandır=ل غ ف ورِ   esirgeyendir=ر 

Buna karşılık din-
lerinden dönsünler 
diye çeşitli işken-
celere uğratıldık-
tan sonra göç 
edenler, arkasın-
dan cihad edenler 
ve karşılaştıkları 
zorluklara sabırla 
katlananlar da var. 
Hiç kuşkusuz 
Rabbin, tüm bu 
olup bitenlerden 
sonra onlar hak-
kında affedicidir, 
merhametlidir. 

Hem Rabbın; iş-
kenceye uğratıl-
dıktan sonra hic-
ret eden, sonra 
Allah yolunda 
savaşan ve sab-
redenlerle birlik-
tedir. Muhakkak 
ki Rabbın; bun-
dan sonra da 
Gafur´dur, Ra-
him´dir. 

Ve yine bil ki, Rabbin, 
kötülüğün ayartısını 
gördükten sonra 
onun hüküm sürdüğü 
bölgeyi terk edenlerin 
ve o günden bu yana 
(Allah yolunda) üstün 
çabalar gösterip güç-
lüklere göğüs geren-
lerin yanındadır; işte 
böyle bir dönüşüm-
den sonra çok acıyıp 
esirgeyen gerçek ba-
ğışlayıcı elbette senin 
Rabbindir! 

16. 
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,, ِ,,ك لُِّ    gelir=ت أْتِي    o,,gün=ي ْومِ  ن ْفس  =herkes    

اِدلِ      uğraşır=ت ج 

ا,,ع نِْ ن ْفِسه  =kendi,,canını,,kurtarmak,,için    

فَىَِٰ ت و  ِ,,ك لُِّ    ve,,tam,,karşılığı,,verilir=و  ن ْفس  =herkese    

ا ع ِمل تِْ,,م  =yaptığının    ِْه م     onlara=و 

ونِ ,,لِ  ي ْظل م  =asla,,haksızlık,,edilmez 

O gün herkes gelip 
kendini savunur ve 
hiç kimseye hak-
sızlık yapılmaksı-
zın herkese yaptık-
larının karşılığı 
tam olarak verilir. 

O gün herkes öz 
nefsi için uğra-
şacaktır. Herkes 
ne yaptıysa 
kendisine eksik-
siz olarak verile-
cek, onlar; asla 
haksızlığa uğra-
tılmayacaklardır. 

(Öyleyse, haberiniz 
olsun,) o Gün herkes 
kendi başının çaresini 
aramaya çabalaya-
cak ve herkese yapıp 
ettiğinin karşılığı tam 
olarak ödenecek; 
kimseye haksızlık 
yapılmayacaktır. 

16. 
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.. بِ  ر  ض  ث ًَلِ    Allah=اّلَل ِ    misal..verir=و      misaliyle=م 

    güven=آِمن ةًِ    idi=ك ان تِْ    bir..kenti=ق ْري ةًِ

ئِنَةًِ ْطم  ا    huzur..içinde=م      kendisine..geliyordu=ي أْتِيه 

ا غ دًا    rızkı=ِرْزق ه  ك ل ِِ..ِمنِْ    bol..bol=ر  =her    

ك انِ  تِْ    yerden=م      fakat..nankörlük..etti=ف ك ف ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ    nimetlerine=بِأ ْنع مِِ

ا     Allah=اّلَل ِ    ona..tattırdı..(bunun..üzerine)=ف أ ذ اق ه 

وعِِ    elbisesi=ِلب اسِ      açlık=اْلج 

ْوفِِ اْلخ  ا    ve..korku=و      ötürü=بِم 

ي ْصن ع ونِ ..ك ان وا =yaptıklarından 

Allah size bir bel-
deyi örnek veriyor. 
Bu belde güven ve 
huzur içinde yaşı-
yordu, her yandan 
kendisine bol rızık 
akıyordu. Fakat 
halkı, Allah´ın ni-
metlerine karşı 
nankörce davran-
dı. Bunun üzerine 
bu tutumları yü-
zünden Allah, sırt-
larına açlık ve kor-
ku elbisesi giydirdi. 

Allah; size, hu-
zur ve güven 
içinde bir kasa-
bayı misal olarak 
verir. Her yan-
dan oraya bol 
bol rızık geliyor-
du. Ama Allah´ın 
nimetine nankör-
lük ettiler de 
yaptıklarından 
dolayı Allah on-
lara açlık ve kor-
ku belasını tat-
tırdı. 

İşte, Allah (size) bir 
örnek veriyor: güven-
lik ve refah içinde bir 
şehir (düşünün ki) 
oraya (ahalisinin) rız-
kı her yandan bolca 
akıp duruyordu; ama 
ahalisi tutup Allah'ın 
nimetine karşı yakış-
maz bir biçimde nan-
körlük etti ve bunun 
üzerine Allah da onla-
ra, inatla yapageldik-
leri (kötülüklerden) 
ötürü kuşatıcı bir aç-
lık ve korku felaketi 
tattırdı. 

16. 
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ل ق دِْ,, ه مِْ    andolsun=و  اء      onlara,,geldi=ج 

س ولِ  مِْ    bir,,elçi=ر      kendilerinden=ِمْنه 

    onu,,yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ

ذ ه مِ      azab=اْلع ذ ابِ     onları,,yakalayıverdi=ف أ خ 

ه مِْ ونِ     onlar=و   zulümlerine,,devam,,ederken=ظ اِلم 

Gerçi onlara kendi 
ırklarından pey-
gamber gelmişti, 
fakat onu yalanla-
dılar. Bunun üzeri-
ne zalimlikleri yü-
zünden azap yaka-
larına yapıştı. 

Andolsun ki; on-
lara, kendilerin-
den bir peygam-
ber gelmişti de 
onu yalanlamış-
lardı. Zulüm 
ederken kendile-
rini azab yakala-
yıvermişti. 

Kaldı ki, onlara arala-
rından bir elçi de 
gelmişti; ama onlar 
o'nu yalanladılar. Ve 
onlar böylece zulüm 
ve haksızlıklarına de-
vam edip giderken 
azap kendilerini kıs-
kıvrak yakaladı. 

16. 
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ق ك مِ ..ِمَما    yiyin=ف ك ل وا.. ز  ر  =size..verdiği..rızıktan    

لًِ    Allah’ın=اّلَل ِ َل      ve..hoş..olarak=ط ي ِبًا    helal=ح 

وا اْشك ر  تِ نِْعمِ     ve..şükredin=و  =nimetine    

    ediyorsanız=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    Allah’ın=اّلَلِِ

 kulluk=ت ْعب د ونِ     O’na=إِيَاه ِ

Eğer kulluğunuzu 
Allah´a sunuyor-
sanız, O´nun size 
bağışlamış olduğu 
helal ve temiz rı-
zıklardan yiyiniz ve 
O´nun nimetlerine 
şükrediniz. 

Artık Allah´ın si-
ze rızık olarak 
verdiği şeyler-
den helal ve te-
miz olarak yeyin. 
Eğer O´na kulluk 
edecekseniz; Al-
lah´ın nimetine 
şükredin. 

Bunun içindir ki, Al-
lah'ın size rızık olarak 
bahşettiği temiz ve 
meşru şeylerden pa-
yınızı alın ve eğer 
yalnızca O'na kulluk 
ediyorsanız, o zaman 
nimetinden ötürü Al-
lah'a şükrünüzü gös-
terin. 

16. 
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ا,, َرمِ     şüphesiz=إِنَم  ل ْيك مِ     haram,,kıldı=ح      size=ع 

ْيت ة ِ الدَمِ     ölüyü=اْلم  ل ْحمِ     ve,,kanı=و      ve,,etini=و 

ا    domuz=اْلِخْنِزيرِِ م  أ ِهلَِ,,و  =ve,,kesileni    

ْيرِِِلغ  =başkasının    ِِاّلَل=Allah’tan     ِبِِه=adına    

نِِ     mecbur,,kalırsa=اْضط رَِ    kim=ف م 

ْيرِ  ب اغ ِ,,غ  =saldırmadan    

لِ  ع ادِ ,,و  =ve,,sınırı,,da,,aşmadan    َِف إِن=şüphesiz    

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

Allah size sadece, 
leşi, kanı, domuz 
etini ve Allah´dan 
başkası adına bo-
ğazlanmış hayvan-
ları yasakladı. Kim 
çaresiz kalır da 
başkasının payına 
el uzatmaksızın ve 
zorunluluk sınırını 
aşmaksızın bu ya-
sak etlerden yerse, 
hiç kuşkusuz Allah 
affedicidir, mer-
hametlidir. 

O; size ancak 
ölüyü, kanı, do-
muz etini, bir de 
Allah´tan başka-
sı için kesilmiş 
olanı haram kıl-
dı. Mecbur olan; 
saldırmamak ve 
haddi aşmamak 
şartıyla bunun 
dışındadır. Şüp-
hesiz Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Allah size sadece le-
şi, kanı, domuz etini 
ve Allah'tan başkası-
nın adı anıla(rak bo-
ğazlanan hayva)nı 
yasaklamıştır; fakat 
zorunluluk durumuna 
düşen kimse, aşırı 
gidip ihtiyacının öte-
sine geçmemek şar-
tıyla bu yasaklamanın 
dışındadır; çünkü Al-
lah, şüphesiz çok 
acıyan, esirgeyen 
gerçek bağışlayıcıdır. 
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ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

16. 
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.. لِ  ت ق ول وا..و  =demeyin    

ا ت ِصفِ ..ِلم  =nitelendirmesinden..ötürü    

    yalan=اْلك ِذبِ     dillerinizin=أ ْلِسن ت ك مِ 

ذ ا لِ ..ه َٰ َل  ح  =şu..helaldir    ذ ا ه َٰ امِ ..و  ر  ح  =şu..haramdır    

وا     karşı=ع ل ى    sonra..uydurmuş..olursunuz=ِلت ْفت ر 

    şüphesiz=إِنَِ    yalan=اْلك ِذب ِ     Allah’a=اّلَلِِ

ونِ ..الَِذينِ  ي ْفت ر  =uyduranlar    ع ل ى=karşı    

    yalan=اْلك ِذبِ     Allah’a=اّلَلِِ

ونِ ..لِ  ي ْفِلح  =iflah..olmazlar 

Kendi dillerinizle 
uydurduğunuz 
asılsız nitelemele-
re dayanarak «Şu 
helaldir, şu da ha-
ramdır» diyerek Al-
lah adına yalan 
uydurmayınız. Hiç 
şüphesiz Allah 
adına yalan uydu-
ranlar iflah olmaz-
lar. Kurtuluşa ere-
mezler. 

Diliniz yalan ye-
re vasıflandıra-
geldiği için her 
şeye: Şu helal; 
bu haramdır 
demeyin. Çünkü 
Allah´a karşı ya-
lan uydurmuş 
olursunuz. Şüp-
hesiz ki Allah´a 
karşı yalan uy-
duranlar, asla fe-
lah bulmazlar. 

Buna göre, artık, 
kendi yalanınızı (ade-
ta) Allah'a isnad ede-
rek öyle dilinize gel-
diği gibi yalan yanlış 
bu helaldir, şu ha-
ramdır demeyin; çün-
kü, haberiniz olsun, 
Allah'a yalan isnad 
edenler asla kurtulu-
şa erişemezler! 

16. 
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ت اع ,,     azıcık=ق ِليلِ     bir,,menfaattir=م 

مِْ ل ه   acı=أ ِليمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ     onlara,,vardır=و 

Kısa süreli bir 
dünya mutluluğu 
tadarlar, ama acık-
lı bir azap onları 
beklemektedir. 

Az bir geçim ve 
ardından onlara 
elim bir azab 
vardır. 

(Onlarınki bu dünya-
da) kısa bir avuntu-
dan ibarettir; (öte 
dünyada ise) kendile-
rini can yakıcı bir 
azap beklemektedir! 

16. 
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.. ع ل ى ه اد وا..الَِذينِ ..و  =Yahudi..olanlara..da    

َرْمن ا     haram..kılmıştık=ح 

ا ْصن ِ..م  اق ص  =anlattıklarımızı     ِع ل ْيك=sana    

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =bundan..önce    

ا م  ل ْمن اه مِْ..و  ظ  =biz..onlara..zulmetmedik    

ِكنِْ ل َٰ     ediyorlardı=ك ان وا    fakat=و 

مِْ ونِ     onlar..kendilerine=أ ْنف س ه   zulm=ي ْظِلم 

Yahudilere, sana 
daha önce anlattı-
ğımız yiyecekleri 
haram kıldık. Ama 
biz onlara zulmet-
miş değiliz, tersine 
onlar kendi kendi-
lerine zulmettiler. 

Sana anlattıkla-
rımızı daha ev-
vel Yahudi olan-
lara da haram 
kılmıştık. Biz on-
lara zulmetme-
miştik, fakat on-
lar kendilerine 
zulmetmişlerdi. 

Ve (yalnız) Yahudi 
inancına bağlı olanla-
ra sana daha önce 
sözünü ettiğimiz şey-
leri yasakladık; çünkü 
onlara Biz haksızlık 
yapmadık; tam tersi-
ne, onlar kendi kendi-
lerine haksızlık yaptı-
lar. 

16. 
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بَكِ     şüphesiz=إِنَِ    sonra=ث مَِ,,     Rabbin=ر 

ع ِمل وا,,ِللَِذينِ  =işleyenler,,için     ِالسُّوء=kötülük    

ال ةِ  ه      tevbe,,edenler=ت اب وا    sonra=ث مَِ    cehaletle=بِج 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =ardından     ِِلك     bunun=ذ َٰ

وا أ ْصل ح      elbette=إِنَِ    ve,,uslananlar=و 

بَكِ  ب ْعِده ا,,ِمنِْ    Rabbin=ر  =bunlardan,,sonra    

ِحيمِ     bağışlayandır=ل غ ف ورِ   esirgeyendir=ر 

Sonra, bilmeyerek 
kötülük işleyenler, 
fakat arkasından 
tevbe edip davra-
nışlarını düzelten-
ler var ya: Hiç kuş-
kusuz Rabbin bu 
aşamadan sonra 
onlar hakkında af-
fedicidir, merha-
metlidir. 

Hem Rabbın; 
bilmeyerek kötü-
lük işleyip de 
tevbe eden ve 
ıslah olanlardan 
yanadır. Bundan 
sonra da Rab-
bın; muhakkak 
Gafur´dur, Ra-
him´dir. 

Bir kez daha (belirte-
lim), muhakkak ki se-
nin Rabbin, bilmezlik 
yüzünden kötülük iş-
leyen sonra da tevbe 
eden ve artık düzgün 
yaşayan kimselerden 
yanadır; işte böyle 
(bir tevbeden) sonra 
çok acıyıp esirgeyen 
gerçek bağışlayıcı el-
bette senin Rabbin-
dir. 

16. 
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اِهيمِ     şüphesiz=إِنَِ..     İbrahim=إِْبر 

أ َمةًِ..ك انِ  =bir..ümmet..idi    ق انِتًا=O’na..itaat..eden    

ِِ نِيفًا    Allah’ı=ّلِلَ ي كِ ..ل مِْوِ     birleyen=ح  =ve..değildi    

ْشِرِكينِ ..ِمنِ  اْلم  =ortak..koşanlardan 

Hiç kuşkusuz İbra-
him Allah´ın buy-
ruğuna titizlikle 
uyan, tek Allah´a 
inanmış bir önder-
di, O Allah´a ortak 
koşanlardan değil-
dir. 

Muhakkak ki İb-
rahim; başlı ba-
şına bir ümmetti. 
Allah´a itaat 
ederdi ve bir 
Hanif idi. Hiç bir 
zaman müşrik-
lerden olmamış-
tır. 

Gerçek şu ki, İbrahim 
insana yakışan bütün 
erdemleri kendinde 
toplamasını bilen, ya-
lan ve sahtelik taşı-
yan her şeyden yüz 
çevirerek Allah'ın ira-
desine yürekten bağ-
lanıp boyun eğen bi-
riydi; Allah'tan başka-
larına tanrılık yakıştı-
ran kimselerden de-
ğildi: 

16. 
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    O’nun,,nimetlerine=ِْل ْنع ِمِهِ     şükredici,,idi=ش اِكًرا,,

ه د اه ِ    onu,,seçmiş=اْجت ب اه ِ     ve,,iletmişti=و 

اطِ ,,إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

Rabbinin nimetle-
rine şükreden bir 
kuldu, Allah onu 
seçip dosdoğru yo-
la iletmişti. 

Rabbının nimet-
lerine şükreder-
di. Onu beğenip 
seçmiş, kendisi-
ni doğru bir yola 
iletmişti. 

(Çünkü) o, kendisini 
seçip doğru yola yö-
nelmesini sağlayan 
(Allah'a), nimetlerin-
den ötürü her zaman 
şükranla doluydu. 

16. 
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آت ْين اه ِ.. الدُّْني ا..فِي    ona..vermiştik=و  =dünyada    

ن ةًِ  س  إِنَه ِ    iyilik=ح      şüphesiz..O=و 

ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirette..de    

الَصاِلِحينِ ..ل ِمنِ  =iyilerdendir 

Biz ona dünyada 
iyilik verdik, ahiret-
te ise O, kesinlikle 
iyi kullar arasında-
dır. 

Dünyada ona iyi-
lik verdik. Doğ-
rusu o, ahirette 
de iyilerdendir. 

Biz de bunun için 
o'na bu dünyada iyilik 
bahşettik; şüphesiz 
ahirette de o kendini 
dürüst ve erdemli 
kimselerin arasında 
bulacaktır. 

16. 
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ْين ا    sonra=ث مَِ,,     sana=إِل ْيكِ     vahyettik=أ ْوح 

اتَبِعِْ,,أ نِِ =uy    ِ ِملَة=yoluna     ِاِهيم     İbrahim’in=إِْبر 

نِيفًاِ  ا    hanif,,olan=ح  م  ك انِ ,,و  =değildi    

ْشِرِكينِ ,,ِمنِ  اْلم  =ortak,,koşanlardan 

Sonra sana «İbra-
him´in tek Allah il-
kesine dayalı 
inanç sistemine 
uy, O Allah´a ortak 
koşanlardan değil-
di» diye vahyettik. 

Sonra sana: Ha-
nif olarak İbra-
him´in dinine uy; 
o, hiç bir zaman 
müşriklerden 
olmadı, diye 
vahyettik. 

Ve sonuç olarak sa-
na, Yalan ve sahtelik 
taşıyan her şeyden 
sakınan ve hiçbir şe-
kilde Allah'tan başka-
larına tanrılık yakış-
tırmayan İbrahim'in 
dinine uy! diye vah-
yettik, 

16. 
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ا.. ِعلِ     şüphesiz=إِنَم      kılındı..(farz)=ج 

    üzerinde=ع ل ى    cumartesi..günü=الَسْبتِ 

اْخت ل ف وا..الَِذينِ  =ayrılığa..düşenlere     ِفِيِه=onun    

إِنَِ بَكِ     ve..şüphesiz=و      Rabbin=ر 

    elbette..hükmünü..verecektir=ل ي ْحك مِ 

ةِِ    günü=ي ْومِ     aralarında=ب ْين ه مِْ     kıyamet=اْلِقي ام 

ا فِيهِِ..ك ان وا..فِيم  =şey..hakkında    

 ayrılığa..düştükleri=ي ْخت ِلف ونِ 

Cumartesi günü 
yasağı, bu konuda 
anlaşmazlığa dü-
şenler (yahudiler) 
için kondu. Hiç 
şüphesiz Rabbin 
kıyamet günü an-
laşmazlığa düştük-
leri konularda, 
haklarında hüküm 
verecektir. 

Cumartesi; an-
cak o gün üze-
rinde ihtilafa dü-
şenlere farz kı-
lındı. Şüphesiz 
Rabbın; onların 
ihtilaf edegeldik-
leri şeyler hak-
kında kıyamet 
günü aralarında 
hükmünü vere-
cektir. 

Sebt gününün göze-
tilmesi sadece, onun 
hakkında uyuşmaz 
görüşler ileri sürüp 
çekişenlere emredil-
mişti; şüphe yok ki, 
bu çekişip durdukları 
konuda, Kıyamet Gü-
nü onların aralarında 
elbette senin Rabbin 
hükmedecektir. 

16. 
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,, س بِيلِِ,,إِل ىَِٰ    çağır=اْدعِ  =yoluna     ِب ِك     Rabbinin=ر 

ةِِ ْوِعظ ةِِ    hikmetle=بِاْلِحْكم  اْلم      ve,,öğütle=و 

ن ِةِ  س      güzel=اْلح 

ْمبِالَتِيبِالَتِي اِدْله  ج      ve,,onlarla,,mücadele,,et=و 

,,ِهيِ 
أ ْحس ن ِ  =en,,güzel,,biçimde    َِإِن=kuşkusuz    

بَكِ      en,,iyi,,bilen=أ ْعل مِ     işte,,O’dur=ه وِ     Rabbin=ر 

نِْ لَِ,,بِم  ض  =sapanları    ِْس بِيِلِهِ ,,ع ن =yolundan    

ه وِ      en,,iyi,,bilendir=أ ْعل مِ     ve,,O=و 

ْهت ِدينِ   hidayete,,erenleri,,de=بِاْلم 

İnsanları Rabbinin 
yoluna maharetli 
bir yöntemle ve 
güzel öğütlerle ça-
ğır, onlarla üslup-
ların en güzel, en 
etkilisi ile tartış. 
Hiç şüphesiz Rab-
bin, yolundan sa-
panları herkesten 
iyi bildiği gibi, doğ-
ru yolda olanları 
da herkesten iyi bi-
lir. 

Rabbının yoluna 
hikmetle ve gü-
zel öğütle davet 
et. Onlarla en 
güzel şekilde 
tartış. Muhakkak 
ki Rabbın; yo-
lundan sapanları 
en iyi bilir. O, 
doğru yolda 
olanları da en iyi 
bilendir. 

(Bütün insanlığı) hik-
metle ve güzel öğütle 
Rabbinin yoluna ça-
ğır; ve onlarla en gü-
zel, en inandırıcı yön-
temlerle tartış; şüp-
hesiz, O'nun yolun-
dan kimin saptığını 
en iyi bilen senin 
Rabbindir; ve yine 
doğru yola erişenleri 
de en iyi bilen O'dur. 

16. 
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إِنِْ..     ceza..verecekseniz=ع اق ْبت مِْ    eğer=و 

    aynısını=بِِمثْلِِ    ceza..verin=ف ع اقِب وا

ا بِِهِ ..ع وقِْبت مِْ..م  =size..verilen..cezanın    ِْل ئِن     ama=و 

ب ْرت مِْ وِ     sabrederseniz=ص      andolsun..ki..o=ل ه 

ْيرِ   sabredenler..için=ِللَصابِِرينِ     daha..iyidir=خ 

Eğer kâfirlere iş-
kence edecekse-
niz, onlara, vaktiy-
le size yapmış ol-
dukları işkencenin 
benzerini uygula-
yınız. Ama eğer 
sabrederseniz bu 
tutum sabredenler 
hesabına daha 
hayırlıdır. 

Eğer ceza vere-
cek olursanız; 
ancak sizin ce-
zalandırıldığını-
zın misliyle ceza 
verin. Sabreder-
seniz; elbette 
bu, sabredenler 
için daha iyidir. 

Bunun içindir ki, (tar-
tışmada) zora baş-
vurmanız gerekirse, 
ancak onların sizi zo-
ra koştukları kadar 
zora başvurun. Fakat 
eğer kendinizi tutar-
sanız, bilin ki, güçlük-
lere göğüs germesini 
bilen kimseler için bu 
daha iyi, daha hayır-
lıdır. 

16. 
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اْصبِرِْ,, ا    sabret=و  م  كِ ,,و  ْبر  ص  =senin,,sabrın    

    Allah(ın,,yardımı),,iledir=بِاّلَلِِ     ancak=إِلَِ

لِ  نِْ,,و  ت ْحز  =üzülme    ِْل ْيِهم     onlara=ع 

لِ  ت كِ ,,و  =düşme    ْيقِ ,,فِي ض  =sıkıntıya    

Sabret, sabretmeyi 
ancak Allah´ın 
yardımı ile başa-
rabilirsin; onlar için 
üzülme, çevirdikle-
ri entrikalar ve 
kurdukları tuzaklar 
sakın canını sık-

Sabret; senin 
sabrın ancak Al-
lah içindir. 
Üzülme onlara. 
Kurdukları dü-
zenlerden dolayı 
da endişe etme. 

Öyleyse, (hakkı inkar 
edenlerin söyledikle-
rine karşı) sabır gös-
ter ve daima hatırla 
ki, sana güçlüklere 
göğüs germe gücünü 
veren yalnızca Al-
lah'tır; ve onlardan 
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ونِ ,,ِمَما ي ْمك ر  =kurdukları,,tuzaklardan 
masın. yana üzülme; hele 

onların o asılsız id-
diaları seni hiç sık-
masın: 

16. 
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عِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ..     beraberdir=م 

اتَق ْوا..الَِذينِ  =korunanlarla    

الَِذينِ  ْحِسن ونِ ..ه مِْ..و  م  =ve..iyilik..edenlerle 

Çünkü Allah kesin-
likle kötülükten 
uzak duranlarla ve 
iyi davranışlarla 
beraberdir. 

Şüphesiz ki Al-
lah; müttakiler 
ve ihsan eden-
lerle beraberdir. 

Çünkü, Allah elbette, 
Kendisine karşı so-
rumluluk bilinci taşı-
yanlarla beraberdir, 
yani iyi olan ve iyilikte 
devamlı olanlarla! 

17. 
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,, انِ      O,,(Allah),,ki=الَِذي    eksiklikten,,uzaktır=س ْبح 

ىَِٰ     kulunu=بِع ْبِدهِِ    yürüttü=أ ْسر 

    gecenin,,bir,,vaktinde=ل ْيًَلِ

ْسِجدِِ,,ِمنِ  امِِ,,اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i,,Haram’dan    

ْسِجدِِ,,إِل ى اْْل ْقص ى,,اْلم  =Mescid-i,,Aksa’ya    

ْكن ا,,الَِذي ب ار  =bereketli,,kıldığımız    ِ ْول ه     çevresini=ح 

    kendisine,,göstermemiz,,için=ِلن ِري ه ِ

آي اتِن اِ ,,ِمنِْ =ayetlerimizden,,bir,,bölümünü    

    işitendir=الَسِميعِ     O=ه وِ     gerçekten=إِنَه ِ

 görendir=اْلب ِصيرِ 

Kulu Muhammed´i 
bir gece Mescidi 
Haram´dan (Ka-
be´den) yola çıka-
rarak, kendisine 
bazı mucizelerimi-
zi, olağanüstülük-
lerimizi gösterelim 
diye, çevresini kut-
sal kıldığımız 
Mescidi Aksa´ya 
(Kudüs´e) ulaştı-
ran Allah, her türlü 
noksanlıktan uzak-
tır. O her şeyi işi-
ten ve her şeyi gö-
rendir. 

Şanı yücedir o 
Allah´ın ki; kulu-
nu geceleyin 
Mescid-i Ha-
ram´dan çevre-
sini mübarek kıl-
dığımız Mescid-i 
Aksa´ya götür-
müştür. Bir kısım 
ayetlerimizi gös-
terelim diye. 
Muhakkak ki 
O´dur O, Semi´, 
Basir. 

Yüceliğinde sınır ol-
mayan O (Allah) ki 
kulunu geceleyin, 
kendisine bazı ala-
metlerimizi göster-
mek için (Mekke'deki) 
Mescid-i Haram'dan, 
çevresini mübarek 
kıldığımız Mescid-i 
Aksa'ya götürdü. 
Çünkü, gerçekten her 
şeyi işiten, her şeyi 
gören O'dur. 

17. 
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.. آت ْين  او  =biz..verdik    وس ى     Musa’ya=م 

ع ْلن اه ِ    Kitabı=اْلِكت ابِ  ج      ve..onu..yaptık=و 

ائِيلِ ..ِلب نِي    bir..kılavuz=ه دًى إِْسر  =İsrail..oğullarına    

ت تَِخذ وا..أ لَِ =tutmayın..diye    

د ونِي..ِمنِْ =benden..başka    ِِكيًَل  bir..vekil=و 

Musa ya Tevrat´ı 
verdik ve «Bundan 
başkasını dayanak 
edinmeyiniz» diye-
rek bu kitabı yahu-
dilere doğru yol kı-
lavuzu yaptık. 

Musa´ya da ki-
tabı verdik. Ve 
onu, İsrailoğulla-
rı için bir hidayet 
kıldık. Beni bıra-
kıp başkasını 
vekil edinmeye-
siniz diye. 

Ve Biz (aynı şekilde) 
Musa'ya (da) kitap 
vermiştik ve onu İs-
railoğulları için bir 
doğru yol rehberi kıl-
mış (ve onlara şöyle 
demiştik:) Kaderinizi 
belirleme gücünü 
Benden başkasında 
aramaya kalkmayın. 

17. 
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يَة ِ,, نِْ    çocukları=ذ ر ِ ْلن ا,,م  م  ح  =taşıdıklarımızın    

عِ      doğrusu,,o=إِنَه ِ    Nuh=ن وح ِ     ile,,beraber=م 

ْبدًا,,ك انِ  ع  =bir,,kuldu    ش ك وًرا=çok,,şükreden 

Ey Nuh ile beraber 
gemiye bindirdikle-
rimizin soyundan 
gelenler! Hiç şüp-
hesiz Nuh, şükür 
görevini yerine ge-
tiren bir kuldu. 

Nuh ile beraber 
taşıdığımız kim-
selerin soyunu 
da. Gerçekten o, 
çok şükreden bir 
kul idi. 

Siz ey Nuh'la birlikte 
(gemide) taşıdığımız 
insanların soyundan 
gelenler! O (Nuh ki,) 
gerçekten de çok 
şükreden bir kuldu. 

17. 
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ْين ا.. ق ض      şu..hükmü..verdik=و 

ائِيلِ ..ب نِي..إِل ىَِٰ إِْسر  =İsrail..oğullarına    

اْلِكت ابِِ..فِي =Kitapta    

    bozgunculuk..yapacaksınız=ل ت ْفِسد نَِ

اْْل ْرِضِ..فِي =o..ülkede    َِِرت ْين     iki..kez=م 

ل ت ْعل نَِ     ve..çok..böbürleneceksiniz=و 

ا بِيًرا    büyüklenme..ile=ع ل وًّ  kibirli=ك 

Tevrat´ta yahudiler 
hakkında «Yeryü-
zünde iki kez kar-
gaşa çıkaracaksı-
nız ve bu arada 
parlak bir yükseliş 
dönemi yaşaya-
caksınız» diye hü-
küm verdik. 

İsrailoğullarına 
kitabda hükmet-
tik ki: Doğrusu 
yeryüzünde iki 
defa bozguncu-
luk yapacak ve 
kibirlendikçe ki-
birleneceksiniz. 

Ve İsrailoğulları'na 
vahiy yoluyla (şunu) 
bildirdik: Muhakkak ki 
siz yeryüzünde iki de-
fa bozgunculuk çıka-
racak ve küstahça 
büyüklenip duracak-
sınız! 

17. 
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,, اءِ ,,ف إِذ ا ج  =gelince    ِ ْعد     zamanı=و 

ا ه م      gönderdik=ب ع ثْن ا    birincisinin=أ ول 

ل ْيك مِْ ل ن ا,,ِعب ادًا    üzerinize=ع  =kullarımızı    

ِ,,أ وِلي ش ِديدِ ,,ب أْس  =çok,,güçlü    

اس وا لِ     araştırdılar,,(sizi)=ف ج      aralarına,,girip=ِخَل 

ي اِرِ  ك انِ     evlerin=الد ِ ْعدًا,,و  و  =bir,,va’d,,idi    

ْفع ولًِ  yapılması,,gereken=م 

Birinci kargaşaya 
ilişkin ilahi cezanın 
vadesi gelince 
üzerinize son de-
rece atılgan ve 
acımasız kulları-
mızı saldık. Bunlar 
evlerinizin köşe 
bucaklarını araya-
rak sizi yakalama-
ya giriştiler. Bu, Al-
lah´ın yerine gel-
mesi kaçınılmaz 
bir sözü idi. 

O ikiden birinci-
sinin vakti gelin-
ce, üzerinize çok 
güçlü olan kulla-
rımızı saldık. 
Onlar, memleke-
tin her köşesini 
kontrollarına al-
dılar. Bu, yerine 
gelmiş bir vaad 
idi. 

Bu yüzden bunlardan 
ilki hakkında yapılan 
ön uyarı(nın günü) 
gelip çattığında kav-
gada çok çetin kulla-
rımızdan saldık üze-
rinize, öyle ki bunlar 
ülkede kıyı bucak 
girmedik yer bırak-
madılar; ve ön uyarı-
nın gereği böylece 
bütünüyle yerine 
gelmiş oldu. 

17. 
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د ْدن ا    sonra=ث مَِ..     size=ل ك مِ     verdik=ر 

ل ْيِهمِْ    tekrar=اْلك َرة ِ     onları..yenme..imkânı=ع 

أ ْمد ْدن اك مِْ الِ     ve..sizi..destekledik=و      mallarla=بِأ ْمو 

ب نِينِ  ع ْلن اك مِْ    ve..oğullarla=و  ج      ve..çoğalttık=و 

 savaşçılarınızı=ن ِفيًرا    daha..da=أ ْكث رِ 

Sonra eski iktida-
rınızı size geri ve-
rerek bu düşman-
larınıza karşı üstün 
konuma gelmenizi 
sağladık. Sizi mal 
ve evlâd artışı ile 
destekledik ve sizi 
güçlü orduya sahip 
kıldık. 

Bundan sonra 
sizi, onlara tek-
rar galip getirdik. 
Mallar ve oğul-
larla size yardım 
ederek sayınızı 
artırdık. 

Bir süre sonra onlara 
yeniden üstün gel-
menizi sağladık; ve 
sizi malca ve evlatça 
destekleyip sayınızı 
artırdık. 

17. 
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,, أ ْحس ْنت مِْ,,إِنِْ =iyilik,,ederseniz    

ْنت مِْ ْمِ     iyilik,,etmiş,,olursunuz=أ ْحس      kendinize=ِْل ْنف ِسك 

إِنِْ أ س أْت مِْ,,و  =kötülük,,ederseniz    

اِ  اءِ ,,ف إِذ ا    o,,da,,aleyhinizedir=ف ل ه  ج  =gelince    

ْعد ِ ةِِ    zamanı=و      sonuncusunun=اْْلِخر 

وا     kötü,,duruma,,soksunlar=ِلي س وء 

وه ك مِْ ج  ل وا    yüzlerinizi=و  ِلي ْدخ      ve,,girsinler=و 

ْسِجد ِ     Mescid’e,,(Kudüs’e)=اْلم 

ا ل وه ِ,,ك م  د خ  =girdikleri,,gibi     َِرةِ ,,أ َول م  =ilk,,kez    

وا ِلي ت ب ِر      ve,,mahvetsinler=و 

ا ل ْوا,,م  ع  =ele,,geçirdiklerini    ت تْبِيًرا=helak,,ederek 

Eğer, iyilik ederse-
niz, kendiniz için 
iyilik edersiniz, 
eğer kötülük eder-
seniz, o da kendi-
niz içindir. Çıkara-
cağınız ikinci kar-
gaşaya ilişkin ce-
zanın vadesi ge-
lince üzerinize sa-
lacağımız başka 
saldırganlar acını-
zın yüzlerinize 
yansımasına yol 
açarlar. İlk seferin-
de gelenlerin yap-
tıkları gibi Mescid- 
ı Aksa´ya girerler 
ve yükselttiğiniz 
her şeyi yerle bir 
ederler. 

Eğer ihsan 
ederseniz; ken-
diniz için ihsan 
etmiş olursunuz. 
Kötülük ederse-
niz; o da kendi-
nizedir. Diğerinin 
vakti gelince; 
yüzünüzü ka-
rartsınlar, mes-
cide ilk defa gir-
dikleri gibi girsin-
ler ve ele geçir-
dikleri yeri harab 
etsinler diye on-
ları tekrar gön-
deririz. 

(Ve dedik ki:) Eğer 
iyilikte sebat ederse-
niz, iyiliği yalnızca 
kendiniz için yapmış 
olursunuz; eğer kötü-
lük yapmaya kalkışır-
sanız bunu da kendi-
niz için yapmış olur-
sunuz. Ve böylece, 
ön uyarılardan diğe-
ri(nin günü) gelip çat-
tığında, onurunuzu 
bütünüyle alaşağı 
eden, önceki(ler) gibi 
Mabed'e (davetsiz) 
giren ve ele geçirdik-
leri her yeri yerle bir 
eden (başka düşman-
lar gönderdik üzerini-
ze). 

17. 
8 

.. بُّك مِْ    belki=ع س ىَِٰ     Rabbiniz=ر 

ْمِ ..أ نِْ ك  م  ي ْرح  =size..acır    ِْإِن     eğer=و 

    biz..de..döneriz=ع ْدن اِا    siz..dönerseniz=ع ْدت مِْ

ع ْلن ا ج  نَمِ     yapmışızdır=و  ه      cehennemi=ج 

ِصيًرا    kâfirler..için=ِلْلك افِِرينِ   kuşatıcı=ح 

Bundan sonra 
rabbiniz size mer-
hametli davranır. 
Fakat eğer karga-
şaya dönerseniz, 
biz de sizi tekrar 
cezalandırırız. Biz 
cehennemi kâfirler 
için içinden çıkıl-
maz bir kale yap-
tık. 

Belki Rabbınız 
size merhamet 
eder. Eğer dö-
nerseniz; Biz de 
döneriz ve Biz, 
cehennemi kafir-
ler için bir zindan 
kılmışızdır. 

Rabbinizin size acıyıp 
esirgemesi elbette 
umulabilir; ama eğer 
siz (günaha) geri dö-
nerseniz, Biz de 
(azaba) geri döneriz. 
Ve (unutmayın ki,) 
Biz cehennemi hakkı 
inkar edenleri kuşa-
tacak (bir hisar) kıl-
mışızdır. 

17. 
9 

ذ ا    gerçekten=إِنَِ,,     Kur’an=اْلق ْرآنِ     bu=ه َٰ

مِ ,,ِهيِ ,,ِللَتِي    yola,,iletir=ي ْهِدي أ ْقو  =en,,doğru,,olan    

رِ  ي ب ش ِ ْؤِمنِينِ     ve,,müjdeler=و      müminlere=اْلم 

ل ونِ ,,الَِذينِ  ي ْعم  =yapan    ِِات     iyi,,işler=الَصاِلح 

مِْ    şüphesiz=أ نَِ     kendileri,,için=ل ه 

بِيًرا    bir,,ecir,,olduğunu=أ ْجًرا  büyük=ك 

Hiç kuşkusuz bu 
Kur´an insanları en 
doğru yola iletir ve 
iyi ameller işleyen 
mü´minlere, kendi-
lerini büyük bir 
ödülün beklediği 
müjdesini verir. 

Muhakkak ki bu 
Kur´an; en doğru 
olana götürür. 
Ve salih amel iş-
leyen mü´ minle-
re kendileri için 
büyük bir müka-
fat olduğunu 
müjdeler. 

Gerçek şu ki, bu Ku-
ran o dosdoğru olan 
yolu göstermekte; dü-
rüst ve erdemli dav-
ranışlar ortaya koyan 
müminlere, ödülleri-
nin çok büyük olaca-
ğını müjdelemektedir; 

17. 
10 

أ نَِ..     ve..şüphesiz=و 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..الَِذينِ  =inanmayanlara    

ةِِ     hazırlamışızdır=أ ْعت ْدن ا    Ahirete=بِاْْلِخر 

مِْ  acı=أ ِليًما    bir..azab=ع ذ ابًا    onlara=ل ه 

Ahirete inanma-
yanlara gelince, 
onlar için acıklı bir 
azap hazırladığı-
mızı bildirir. 

Ahirete inanma-
yanlar; onlar için 
elem verici bir 
azab hazırladık. 

ve ahirete inanma-
yanlara da kendileri 
için çok can yakıcı bir 
azap hazırladığımızı 
(haber vermektedir). 

17. 
11 

,, ي ْدعِ  ْنس انِ     dua,,etmektedir=و      insan=اْْلِ

ه ِ    şerre=بِالَشر ِِ     dua,,eder,,gibi=د ع اء 

ْيِرِ  ك انِ     hayra=بِاْلخ  ْنس انِ ,,و  اْْلِ =insan    

İnsan iyiliğe ka-
vuşması için dua 
ettiği gibi aynı yö-
nelişle başına kö-
tülük gelsin diye 
de dua eder. Ger-

İnsan; hayır isti-
yormuşçasına 
şer ister. Ve in-
san, esasen çok 
acelecidir. 

Hal böyleyken, insan 
yine de (çoğu zaman) 
iyilik için dua ediyor-
muşcasına (tutkuyla) 
kötülük için dua eder; 
çünkü insan (yargıla-
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ولًِ  pek,,acelecidir=ع ج 
çekten insan pek 
aceleci, pek fevri-
dir. 

rında) tez canlıdır. 

17. 
12 

ع ْلن ا.. ج      gece=اللَْيلِ     biz..yaptık=و 

ارِ  النَه      iki..ayet=آي ت ْيِنِ     ve..gündüzü=و 

ْون ا ح      gece=اللَْيلِِ    ayetini=آي ة ِ    sildik=ف م 

ع ْلن ا ج  ارِِ    ayetini=آي ة ِ    yaptık=و      gündüz=النَه 

ةًِ ْبِصر      aramanız..için=ِلت ْبت غ وا    aydınlatıcı=م 

ب ِك مِْ..ِمنِْ    lütfunu=ف ْضًَلِ ر  =Rabbinizin    

وا ِلت ْعل م      sayısını=ع د د ِ    ve..bilmeniz..için=و 

نِينِ  اْلِحس اب ِ     yılların=الس ِ     ve..hesabı=و 

ك لَِ ش ْيءِ ..و  =her..şeyi     اه ِف َصْلن =anlattık    

 açık..açık=ت ْفِصيًَلِ

Gece ile gündüzü 
varlığımızın ve 
yetkin gücümüzün 
iki ayeti, iki somut 
göstergesi olarak 
yarattık. Sonra 
Rabbinizin lütfu 
peşinde koşasınız 
ve yılların sayısı ile 
takvim hesabını bi-
lesiniz diye geceyi 
karartarak gündü-
zü aydınlık yaptık. 
Her konuyu ayrın-
tılı biçimde anlat-
tık. 

Biz, geceyi ve 
gündüzü iki ayet 
kıldık. Rabbınız-
dan lutuf dileye-
siniz ve yılların 
hesabını, sayı-
sını bilesiniz di-
ye gece ayetini 
silip gündüz aye-
tini aydınlık kıl-
dık. Ve her şeyi 
uzun uzadıya 
açıkladık. 

Oysa, Biz geceyi ve 
gündüzü iki ayet kıl-
dık; öyle ki, gece aye-
tini gideriyoruz ve pe-
şinden (onun yerine) 
ışık saçan gündüz 
ayetini getiriyoruz ki 
Rabbinizin cömertli-
ğinden (payınıza dü-
şeni) arayasınız ve 
bir de gelip geçen yıl-
ların ve (gelmesi ka-
çınılmaz olan) hesa-
bın farkına varabile-
siniz. Ve böylece, her 
şeyi açık açık ortaya 
koyduk! 

17. 
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ك لَِ,, ْمن اه ِ    insanın=إِْنس انِ     her=و      bağladık=أ ْلز 

ه ِ ع ن ِقِهِ ,,فِي    tair(kuş)ini=ط ائِر  =boynuna    

ن ْخِرجِ  ْومِ ي ِ    onun,,için=ل ه ِ    çıkarırız=و  =günü    

ةِِ     bulacağı=ي ْلق اه ِ    bir,,Kitap=ِكت ابًا    kıyamet=اْلِقي ام 

ْنش وًرا  açılmış,,olarak=م 

Her insanın ameli-
ni halka yapıp 
boynuna takarız. 
Kıyamet günü açık 
olarak bulacağı bir 
amel defteri önüne 
çıkarırız. 

Her insanın işle-
diklerini boynuna 
dolarız. Ve onun 
için kıyamet gü-
nünde açılmış 
bulacağı bir ki-
tab çıkarırız. 

Öte yandan, Biz her 
insanın kaderini 
(kendi) boynuna do-
lamışızdır; öyle ki, 
Kıyamet Günü onun 
önüne, her şeyi açık 
açık kaydedilmiş bu-
lacağı bir sicil çıkara-
cağız; 

17. 
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.. أِْاقِْ ر  =oku     ِِكت اب ك=Kitabını    َِٰك ف ى=yeter    

ل ْيكِ     bugün=اْلي ْومِ     nefsin=بِن ْفِسكِ      sana=ع 

ِسيبًا  hesapçı..olarak=ح 

“Kitabını oku, bu-
gün, kendi hesabı-
nı kendin görecek-
sin.” 

Oku kitabını. 
Bugün kendi he-
sabın için kendi 
nefsin sana ye-
ter. 

(Ve o Gün ona:) 
(Şimdi) oku sicilini! 
(denecek,) (çünkü) 
bugün kendi hesabını 
kendin çıkaracak du-
rumdasın! 

17. 
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نِِ,,     hidayeti,,seçerse=اْهت د ىَِٰ    kim=م 

ا     seçmiş,,olur=ي ْهت ِدي    şüphesiz=ف إِنَم 

نِْ    kendisi,,için=ِلن ْفِسِهِ  م  لَِضِ     ve,,kim=و  =saparsa    

ا     sapar=ي ِضلُِّ    şüphesiz=ف إِنَم 

اِ  ل ْيه  لِ     kendi,,aleyhine=ع  ت ِزرِ ,,و  =taşımaz    

ة ِ اِزر      günah,,yükünü=ِوْزرِ     hiçbir,,günahkar=و 

 ِ ىَٰ     başkasının=أ ْخر 

ا م  بِينِ ,,ك نَا,,و  ع ذ ِ م  =biz,,azab,,edecek,,değiliz    

تَىَِٰ ْبع ثِ ن ِ,,ح  =göndermedikçe    ًِس ول  elçi=ر 

Kim doğru yolu iz-
lerse kendisi için 
izler. Kim doğru 
yoldan saparsa 
kendi zararına sa-
pıtmış olur. Hiç 
kimse bir başkası-
nın günah yükünü 
taşımaz. Bir pey-
gamber gönder-
medikçe hiç kim-
seyi azaba çarp-
tırmayız. 

Kim, hidayete 
ererse; kendi 
nefsi için hidaye-
te ermiş olur. 
Kim de dalalete 
düşerse; kendi 
nefsi aleyhine 
dalalete düşmüş 
olur. Hiç kimse 
başkasının yü-
künü yüklenmez. 
Biz, bir peygam-
ber gönderme-
dikçe azab edici-
ler değiliz. 

Her kim ki doğru yolu 
izlemeyi seçerse, bu-
nu kendi iyiliği için 
yapmış olacaktır. Ve 
her kim ki yoldan sa-
parsa, bu kendi kötü-
lüğüne olacaktır; kim-
se kimsenin yükünü 
taşıyacak değildir. 
Ayrıca, Biz, (kendile-
rine) bir elçi gönder-
meden (yaptığı hak-
sızlıklardan ötürü 
hiçbir topluma) azap 
etmeyiz. 

17. 
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.. إِذ ا ْدن ا..و  أ ر  =biz..istediğimiz..zaman    

ن ْهِلكِ ..أ نِْ =helak..etmek    ًِق ْري ة=bir..kenti    

ْرن ا ا    emrederiz=أ م  فِيه  تْر      onun..varlıklılarına=م 

ا    kötü..işler..yaparlar=ف ف س ق وا     orada=فِيه 

قَِ ل ْيهِ     böylece..gerekli..olur=ف ح  اع  =onlara    

    karar(ı)..(azab)=اْلق ْولِ 

    biz..de..orayı..ederiz=ف د َمْرن اه ا

 darmadağın=ت ْدِميًرا

Biz bir beldeyi yo-
ketmek istediği-
mizde oranın şı-
marık ele başları-
na emrederiz de 
kötülüğe dalarlar. 
Böylece o belde 
hakkında hükmü-
müz haklılık kaza-
nır. Bunun üzerine 
orayı alt üst ederiz. 

Bir kasabayı da 
helak etmek is-
tediğimiz zaman; 
varlıklılarına 
emir veririz de, 
orada fasıklık 
yaparlar. Bunun 
üzerine artık 
oraya söz hak 
olur. Ve Biz de 
onları yerle bir 
ederiz. 

Ama bir toplumu yok 
etmeyi irade ettiğimiz 
zaman o toplumun 
refaha gömülmüş 
seçkinlerine son uya-
rı(ları)mızı iletiriz; ve 
(eğer) onlar günah-
karca yaşamaya de-
vam ederler(se), ce-
zalandırıcı yargı artık 
o toplum için kaçınıl-
maz olur; ve Biz de 
onu darmadağın ede-
riz. 

17. 
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ك مِْ,, ْكن اأ ْهل ِ    nice=و  =helak,,ettik    

ونِِ,,ِمنِ  اْلق ر  =kuşakları    ِْب ْعدِِ,,ِمن =sonra    

ك ف ىَِٰ    Nuh’dan=ن وح ِ  ب ِكِ     yeter=و      Rabbin=بِر 

    kullarının=ِعب اِدهِِ    günahlarını=بِذ ن وبِِ

بِيًرا  görücü,,olarak=ب ِصيًرا    haber,,alıcı=خ 

Biz Nuh´tan sonra 
gelen nice milletle-
ri yokettik. Kulların 
günahlarından ha-
berdar olucu ve 
onları görücü mer-
ci olarak Rabbin 
yeterlidir. 

Nuh´tan sonra, 
nice nesilleri yok 
etmişizdir. Kulla-
rının günahları-
na Habir ve Ba-
sir olarak Rab-
bın yeter. 

Nuh'tan bu yana Biz 
böyle nicelerini yok 
ettik! Çünkü kullarının 
günahlarını bütünüyle 
görüp haberdar ol-
makta senin Rabbin 
gibisi yoktur. 

17. 
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نِْ.. ي ِريد ِ..ك انِ     kim=م  =isterse    

    geçici..(dünyayı)=اْلع اِجل ة ِ

ل ه ِ..ع َجْلن ا =ona..çabucak..veririz    ا     orada=فِيه 

ا ن ش اءِ ..م  =dilediğimiz..kadar    ِْن     kimseye=ِلم 

    sonra=ث مَِ    istediğimiz=ن ِريد ِ

ع ْلن ا ل ه ِ..ج  =yerini..yaparız     ِنَم ه      cehennem=ج 

ه ا وًما    oraya..girer=ي ْصَل  ْذم      kınanmış=م 

وًرا ْدح   ve..kovulmuş..olarak=م 

Kim geçici dünya-
nın mutluluğunu is-
terse dilediğimiz 
kimselere orada 
dilediğimiz kadar 
geçici nimet veri-
riz. Fakat sonra 
onu cehenneme 
yollarız, horlanmış 
ve Allah´ın rahme-
tinden kovulmuş 
olarak oraya girer. 

Kim geçici dün-
yayı isterse; 
onun için orada 
dilediğimiz ka-
dar, dilediğimiz 
kimseye hemen 
veririz. Sonra 
onun için ce-
hennemi hazırla-
rız. Kötülenmiş 
ve koğulmuş 
olarak oraya gi-
rer. 

Kim ki, bu geçici ha-
yatın (hazları) peşin-
de koşmak isterse, 
bu istediğinden dile-
diğimiz kadar, gerekli 
gördüğümüz kimseye 
hemen veririz; ama 
sonra onun payını 
cehennem kılarız ki 
oraya kınanmış ve 
kovulmuş olarak kat-
lanmak zorunda ka-
lacaktır! 

17. 
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نِْ,, م  اد ِ    kim,,de=و  ة ِ    isterse=أ ر      ahireti=اْْلِخر 

س ع ىَِٰ ا,,و  ل ه  =ve,,çalışırsa,,ona    

ا ه وِ     yaraşır,,biçimde=س ْعي ه  ْؤِمنِ ,,و  م  =ve,,inanarak    

ئِكِ  س ْعي ه مِْ,,ك انِ     öylelerinin=ف أ ول َٰ =çalışmalarının    

ْشك وًرا  karşılığı,,verilir=م 

Buna karşılık, kim 
ahiret mutluluğunu 
ister de mü´min 
olmak şartı ile o 
uğurda gerekli ça-
bayı harcarsa, 
böylelerinin çaba-
ları takdir edilir, 
emeklerinin karşı-
lığını alırlar. 

Kim de ahireti is-
terse ve onun 
için inanmış ola-
rak gerekli ça-
bayı gösterirse; 
işte onların say´i 
şükre değerdir. 

Fakat ahiret hayatı-
nı(n güzelliğini) iste-
yen ve bunun için 
gösterilmesi gereken 
çabayı gösterenlere 
gelince, (gerçek) 
müminler bunlardır; 
çabalarına (Allah ka-
tında) değer verilen 
kimseler de işte böy-
leleridir! 

17. 
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ءِِ    uzatırız=ن ِمدُِّ    hepsine=ك َلًِّ.. ل  ؤ      onlara..da=ه َٰ

ءِِ ل  ؤ  ه َٰ ع ط اءِِ..ِمنِْ    onlara..da=و  =mükâfatından    

ب ِك ِ  ا    Rabbinin=ر  م  ك انِ ..و  =değildir    

ب ِكِ     hediyesi=ع ط اءِ      Rabbinin=ر 

ْحظ وًرا  kısıtlanmış=م 

Her iki grubu da 
yani berikilere de 
ötekilere de Rab-
binin bağışından 
pay veririz. Hiç 
kimse Rabbinin 
bağışından mah-
rum edilmez. Onun 
bağış kapısı her-
kese açıktır. 

Her birine, bun-
lara da, onlara 
da Rabbının ni-
metinden ulaştı-
rırız. Rabbının 
nimeti engel-
lenmiş değildir. 

Hepsine -bunlara da, 
ötekilere de- Rabbi-
nin lütfundan ulaştır-
maktayız; çünkü se-
nin Rabbinin lütfu (in-
sanların bir kısmıyla) 
sınırlı değildir. 

17. 
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    üstün,,yaptık=ف َضْلن ا    nasıl=ك ْيفِ     bak=اْنظ رِْ,,

مِْ ه  ِ,,ع ل ىَِٰ    onların,,kimini=ب ْعض  ب ْعض   =kiminden    

ة ِ ل ْْلِخر      daha,,büyüktür=أ ْكب رِ     elbette,,ahiret=و 

اتِ  ج      dereceler,,bakımından=د ر 

أ ْكب رِ      ve,,daha,,büyüktür=و 

 üstünlük,,bakımından=ت ْفِضيًَلِ

Bir baksana, in-
sanları dünyada 
nasıl birbirinden 
üstün kıldık. Oysa 
ahiretin dereceleri 
daha büyük olduğu 
gibi, aralarındaki 
üstünlük farkları 
daha geniş çaplı-
dır. 

Bak, nasıl onla-
rın bir kısmını bir 
kısmına üstün 
kıldık. Elbetteki 
ahiret; dereceler 
bakımından da 
büyüktür, üstün-
lük bakımından 
da. 

Onların bazılarına 
(yeryüzünde) diğerle-
rine göre nasıl cömert 
davrandığımıza bir 
bak: fakat (unutma 
ki,) ahiret, paye ola-
rak daha yüksek, er-
dem ve (manevi) 
zenginlik bakımından 
daha yücedir. 

17. 
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.. ت ْجع لِْ..لِ  =edinme     ِع     Allah=اّلَلِِ    ile..beraber=م 

ًها رِ     bir..tanrı=إِل َٰ     başka=آخ 

    sonra..oturup..kalırsın=ف ت ْقع د ِ

وًما ْذم      kınanmış..olarak=م 

ْخذ ولًِ  ve..yalnız..başına..bırakılmış..olarak=م 

Allah´a yanısıra 
başka bir ilaha 
tapma. Yoksa hor-
lanmış ve koruyu-
cusuz bırakılmış 
olarak otura kalır-
sın. 

Allah ile beraber 
başka ilah edin-
me. Yoksa ye-
rilmiş ve terke-
dilmiş olarak ka-
lırsın. 

(Ey İnsanoğlu,) Al-
lah'la beraber bir 
başka tanrı edinme ki 
kendini kınanmış ve 
bir başına bırakılmış 
olarak bulmayasın: 

17. 
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,, ىَِٰ ق ض  بُّكِ     emretti=و      Rabbin=ر 
Allah yalnız kendi-
sine kulluk sun-

Rabbın buyur-
muştur ki: Ken-

Çünkü Rabbin, baş-
kasına değil, yalnızca 
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ت ْعب د وا,,أ لَِ =tapmamanızı    َِإِل=başkasına    

اِلد ْينِِ    kendisinden=إِيَاه ِ بِاْلو      ve,,anaya,,babaya=و 

ي ْبل غ نَِ,,إَِما    iyilik,,etmenizi=إِْحس انًاِ  =ulaşırsa    

    ihtiyarlık,,çağına=اْلِكب رِ     senin,,yanında=ِعْند كِ 

ا د ه م      yahut=أ وِْ    ikisinden,,birisi=أ ح 

ا ه م  ِ    her,,ikisi=ِكَل  ت ق لِْ,,ف َل  =sakın,,deme    

ا ِ     onlara=ل ه م      !Öf=أ ف 

لِ  ا,,و  ْره م  ت ْنه  =onları,,azarlama    ِْق ل     söyle=و 

ا  güzel=ك ِريًما    söz=ق ْولًِ    onlara=ل ه م 

manı ve ana ba-
bana karşı nazik 
davranmanı kesin 
hükme bağladı. 
Eğer ana babadan 
biri ya da her ikisi 
yanında yaşlılık 
çağına ererlerse, 
sakın onlara «öf 
be, bıktım sen-
den» deme, onları 
azarlama; onlara 
tatlı ve saygılı söz-
ler söyle. 

disinden başka-
sına ibadet et-
meyesiniz, ana 
ve babaya iyi 
davranasınız. 
Eğer onlardan 
biri veya her ikisi 
senin yanında 
iken yaşlılığa 
erecek olurlarsa; 
onlara karşı, of 
dahi deme. On-
ları azarlama. 
Ve her ikisine de 
efendice sözler 
söyle. 

O'na kulluk etmenizi 
ve ana babaya iyi 
davranmanızı buyur-
muştur. Eğer onlar-
dan biri ya da her ikisi 
senin yanında kocar-
sa, onlara sakın Öf! 
demeyesin; onları 
azarlamayasın; onla-
ra saygılı, yüceltici 
sözler söyleyesin, 

17. 
24 

اْخِفضِْ.. ا    indir=و  ن احِ     onlara=ل ه م      kanadını=ج 

ةِِ..ِمنِ     küçülme=الذُّل ِِ الَرْحم  =acımadan..dolayı    

ق لِْ ب ِِ    ve..deki=و      Rabbim=ر 

ا ْمه م      sen..de..bunlara..acı=اْرح 

ا بَي انِي..ك م  ر  =beni..nasıl..yetiştirdilerse    

ِغيًرا  küçükken=ص 

Onlara karşı bes-
leyeceğin acıma 
duygusunun etkisi 
ile önlerinde alçak 
gönüllülük kanatla-
rını indir ve de ki; 
«Ey Rabbim onlar 
küçükten beni na-
sıl büyüttüler ise, 
sen de öyle mer-
hamet et.» 

Merhametten 
onlara alçak gö-
nüllülük kanatla-
rını ger. Ve de 
ki: Rabbım; o 
ikisi, beni küçük-
ken yetiştirdikleri 
gibi sen de onla-
ra merhamet et. 

ve onlara alçak gö-
nüllüce ve acıyıp 
esirgeyerek kol kanat 
geresin; ve Ey Rab-
bim! diyesin, Onların 
beni küçükken sevgi 
ve şefkatle besleyip 
büyüttükleri gibi, Sen 
de onlara merhamet 
eyle! 

17. 
25 

بُّك مِْ,,     daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Rabbiniz=ر 

ا ْمِ ,,فِي,,بِم  ن ف وِسك  =içlerinizdekini    ِْإِن=eğer    

اِلِحينِ     siz,,olursanız=ت ك ون وا     iyi,,kişiler=ص 

ِلِْل َوابِينِ ,,ك انِ     şüphesiz,,O=ف إِنَه ِ =tevbe,,edenleri    

 bağışlayandır=غ ف وًرا

Rabbiniz kalpleri-
nizdeki duyguları-
nızı herkesten iyi 
bilir. Eğer iyi kalpli 
kimselerseniz, O 
kendisine başvu-
ranların günahları-
nı affeder. 

Rabbınız; nefis-
lerinizde olanı 
en iyi bilendir. 
Eğer salihlerden 
olursanız mu-
hakkak ki O; 
kendisine dö-
nenler için Ga-
fur´dur. 

İçinizde olanı en iyi 
Rabbiniz bilmektedir. 
Eğer dürüst ve er-
demli kimseler iseniz, 
(hatalarınızı bağışla-
yacaktır): hem, bilin 
ki, (günahtan) dönüp 
Allah'a yönelenler için 
(gerçek) bağışlayıcı 
O'dur. 

17. 
26 

.. آ تِِو  =ver    اْلق ْرب ىَِٰ..ذ ا =akrabaya    ِ قَه     hakkını=ح 

اْلِمْسِكينِ      ve..yoksula=و 

اْبنِ  الَسبِيلِِ..و  =ve..yolcuya    

لِ  رِْ..و  ت ب ذ ِ =fakat..saçıp..savurma    ت ْبِذيًرا=savurarak 

Akrabalarına, yok-
sula ve yarı yolda 
kalan yolcuya hak-
kını ver. Fakat sa-
vurganca davran-
ma. 

Yakınlara hakkı-
nı ver. Miskine, 
yolcuya da. Ama 
saçıp savurma. 

Ve (ey insanoğlu,) 
yakın(ların)a 
hak(lar)ını ver; düş-
küne de, yolda kalmı-
şa da; ama sakın 
(elindekini) anlamsız, 
amaçsız bir biçimde 
saçıp savurma. 

17. 
27 

ِرينِ     çünkü=إِنَِ,, ب ذ ِ     savurganlar=اْلم 

انِ     olmuşlardır=ك ان وا     kardeşleri=إِْخو 

    şeytanların=الَشي اِطيِنِ 

ك انِ  الَشْيط انِ ,,و  =şeytan,,ise    ِِب ِه     Rabbine,,karşı=ِلر 

 çok,,nankördür=ك ف وًرا

Çünkü savurgan-
lar; harcamaların-
da ölçü gözetme-
yenler, şeytanın 
kardeşleridir ve 
şeytan da Rabbine 
karşı son derece 
nankördür. 

Muhakkak ki sa-
çıp savuranlar, 
şeytanlarla kar-
deş olmuşlardır. 
Şeytan ise Rab-
bına pek nan-
kördür. 

Çünkü, bil ki, saçıp 
savuranlar Şeytan'ın 
türdeşleridir; Şeytan 
da zaten Rabbine 
karşı gerçekten çok 
büyük bir nankörlük 
sergilemiştir. 

17. 
28 

إَِما.. نَِ    eğer=و      yüz..çevirecek..olursan=ت ْعِرض 

مِ  ْنه      bekleyerek=اْبتِغ اءِ     onlardan=ع 

ةِ  ْحم  ب ِكِ ..ِمنِْ    bir..rahmeti=ر  ر  =Rabbinden    

وه ا مِْ    bari..söyle=ف ق لِْ    umduğun=ت ْرج      onlara=ل ه 

ْيس وًرا    söz=ق ْولًِ  yumuşak=م 

Eğer Rabbinden 
umduğun bir bağı-
şın beklentisi için-
de o hak sahipleri-
nin haklarını ve-
rememenin ezikliği 
ile yüzlerine ba-
kamıyorsun, bari 
onlara tatlı söz 
söyle. 

Rabbından bek-
lediğin bir rah-
meti elde etmek 
için onlardan yüz 
çevirmek zorun-
da kalırsan; o 
zaman onlara 
tatlı bir söz söy-
le. 

Ve eğer sen (kendin) 
de Rabbinin katından 
ihtiyaç duyduğun bir 
lütfu/bir rahmeti ara-
ma çabası içinde ol-
duğun için (ihtiyaç 
sahiplerine) ilgisiz 
kalmak zorunda isen, 
o zaman, hiç değilse, 
onlara yumu-
şak/yatıştırıcı bir söz 
söyle. 

17. 
29 

,, لِ  ت ْجع لِْ,,و  =yapma     ِي د ك=el(ler)ini    

ْغل ول ةًِ ع ن ِقكِ ,,إِل ىَِٰ    bağlanmış=م  =boynuna    

لِ  ا,,و  ت ْبس ْطه  =ve,,açma    َِك ل=tamamen    

    sonra,,kalırsın=ف ت ْقع د ِ    açarak=اْلب ْسطِِ

ل وًمامِ  =kınanmış    ْحس وًرا  hasret,,içinde=م 

Elini sıkıp boynuna 
bağlama (cimri ol-
ma) onu büsbütün 
de açma; sonra 
kınanmış ve eli 
boş kalırsın. 

Ve elini boynuna 
bağlı kılma, onu 
büsbütün de 
açıp durma. 
Yoksa kaybe-
denlerden ve kı-
nananlardan 
olursun. 

Ve ne ellerini boynu-
na bağlayıp kilitli tut, 
ne de sonuna kadar 
aç(ıp varını yoğunu 
ortaya dök); böyle 
yaparsan, (yükümlü 
olduğun kimselerce) 
kınanan, yapayalnız 
ve yoksul biri olup çı-
karsın. 

17. 
30 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ..     Rabbin=ر 

ْزقِ     açar..(bol..bol..verir)=ي ْبس طِ      rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ..ِلم  =dilediğine     ِ ي ْقِدر     ve..kısar=و 

ك انِ ..إِنَه ِ =çünkü..O    ِِبِِعب اِده=kullarını    بِيًرا     bilir=خ 

 görür=ب ِصيًرا

Rabbin dilediğine 
geniş rızık verir ve 
dilediğinin rızkını 
kısıtlar. Hiç şüphe-
siz O, kullarını iyi 
görür, onların du-
rumundan yakın-
dan haberdardır. 

Muhakkak ki 
Rabbın; dilediği-
ne rızkı genişle-
tir ve daraltır. 
Muhakkak ki O; 
kulları için Ha-
bir´dir, Basir´dir. 

Şüphesiz dilediğine 
rızkı bolca, dilediğine 
de ölçülü, idareli ve-
ren senin Rabbin'dir. 
Ve kullarının duru-
munu bütün açıklığıy-
la görerek haberdar 
olan da O'dur. 

17. 
31 

,, لِ  ت ْقت ل وا,,و  =öldürmeyin    ِْد ك م     çocuklarınızı=أ ْول 

ْشي ة ِ ق ِ     korkusuyla=خ      biz=ن ْحنِ     fakirlik=إِْمَل 

مِْ ق ه  ْمِ     sizi,,de,,besliyoruz=ن ْرز  إِيَاك      onları,,da=و 

مِْ    şüphesiz=إِنَِ     onları,,öldürmek=ق تْل ه 

ِخْطئًا,,ك انِ  =günahtır    بِيًرا  büyük=ك 

Yoksulluk kaygı-
sıyla evlâtlarınızı 
öldürmeyiniz. On-
ların da sizin de 
rızkınızı veren bi-
ziz. Onları öldür-
mek ağır bir suç-
tur. 

Çocuklarınızı aç-
lık korkusuyla 
öldürmeyin. On-
lara da size de 
Biz; rızık veririz. 
Muhakkak ki on-
ları öldürmek, 
büyük bir günah-
tır. 

Öyleyse artık, yoksul-
luk kaygısıyla çocuk-
larınızı öldürmeyin; 
onları da, sizi de do-
yuran/rızıklandıran 
Biziz. Onları öldür-
mek gerçekten büyük 
bir suçtur. 

17. 
32 

.. لِ  ب وا..و  ت ْقر  =yaklaşmayın     ِن ا     zinaya=الز ِ

ف اِحش ةًِ..ك انِ     çünkü..o=إِنَه ِ =açık..bir..kötülüktür    

س اءِ   bir..yoldur=س بِيًَلِ    ve..çok..kötü=و 

Sakın zinaya yak-
laşmayınız. Çünkü 
o iğrenç bir kötülük 
ve kötü sonuçlu bir 
yoldur. 

Zinaya yaklaş-
mayın. Muhak-
kak ki o, azgın-
lıktır. Ve yol ola-
rak da kötüdür. 

Ve sakın zinaya yak-
laşmayın; çünkü bu 
son derece yüz kızar-
tıcı, azgınca bir dav-
ranış ve çok kötü bir 
yoldur. 

17. 
33 

,, لِ  ت ْقت ل وا,,و  =öldürmeyin     ِالنَْفس=canı    

َرمِ ,,الَتِي ح  =haram,,kıldığı    ِ اّلَل=Allah’ın    

ِِ ,,إِلَِ ق  بِاْلح  =haksız,,yere    ِْن م      kim=و 

ْظل وًما    öldürülürse=ق تِلِ      haksızlıkla=م 

ع ْلن ا    muhakkak=ف ق دِْ     vermişizdir=ج 

ِلي ِهِِ     yetki=س ْلط انًا    onun,,velisine=ِلو 

ِ ي ْسِرفِْ,,ف َل  =fakat,,aşırı,,gitmesin    

اْلق تِْلِ ,,فِي =öldürmede    ِ إِنَه=çünkü    

ْنص وًرا,,ك انِ  م  =kendisine,,yardım,,edilmiştir 

Allah´ın dokunul-
maz saydığı cana, 
gerekçesiz olarak 
kıymayınız. Ge-
rekçesiz olarak öl-
dürülen kimsenin 
aile temsilcisine, 
velisine yetki tanı-
dık. Ama o da 
´cana karşılık can´ 
sınırlarını aşma-
sın. Çünkü yasalar 
kendisine arka 
çıkmıştır. 

Allah´ın haram 
kıldığı canı öl-
dürmeyin. Ancak 
hak ile olursa 
müstesna. Kim, 
zulmedilerek öl-
dürülürse; ger-
çekten Biz, onun 
velisine bir yetki 
kılmışızdır. Artık 
o da öldürmekte 
aşırı gitmesin. 
Muhakkak ki o, 
yardım gören-
lerden olmuştur. 

Ve yine sakın, haklı 
bir gerekçeye da-
yanmaksızın, Allah'ın 
dokunulmaz kıldığı 
cana kıymayın. Bu 
konuda, haksız yere 
öldürülen kimsenin 
velisine (adil bir karşı-
lıkta bulunma) yetkisi 
tanımışızdır; ama hal 
böyle de olsa, bu kişi 
(karşılıkta) bire bir sı-
nırını sakın aşmasın. 
(Maktule gelince,) o, 
şüphesiz, (Allah tara-
fından) yardıma layık 
görülmüştür! 

17. 
34 

.. لِ  ب وا..و  ت ْقر  =yaklaşmayın     ِال     malına=م 

يمِِاْلي تِِ =yetimin    َِإِل=ancak    

أ ْحس نِ ..ِهيِ ..بِالَتِي =en..güzel..tarzda    َِٰتَى     kadar=ح 

    erişinceye=أ ش دَه ِ     erginlik..çağına=ي ْبل غِ 

أ ْوف وا     çünkü=إِنَِ    ahdi=بِاْلع ْهِدِ     yerine..getirin=و 

ْسئ ولًِ..ك انِ     ahd’den=اْلع ْهد ِ م  =sorulacaktır 

Erginlik çağına eri-
şinceye kadar ye-
timin malına sade-
ce niyetlerin en 
güzeli ile yaklaşı-
nız. Verdiğiniz söz-
leşmeyi tutunuz. 
Çünkü verdiğiniz 
sözlerden sorguya 
çekileceksiniz. 

Erginlik çağına 
ulaşıncaya ka-
dar, en güzel 
şeklin dışında 
yetimin malına 
yaklaşmayın. 
Ahdi yerine geti-
rin. Muhakkak ki 
ahid, 
mes´uliyettir. 

Yetimin malına, ken-
disi erginlik çağına 
varıncaya kadar, onu 
değerlendirmek ama-
cı dışında sakın yak-
laşmayın. Verdiğiniz 
her sözü yerine geti-
rin, çünkü verdiğiniz 
sözden (Hesap Gü-
nü'nde) mutlaka sor-
guya çekileceksiniz! 

17. 
35 

أ ْوف وا,,     zaman=إِذ ا    ölçüyü=اْلك ْيلِ     tam,,yapın=و 

ِزن وا    ölçtüğünüz=ِكْلت مِْ     tartın=و 

ْست ِقيِمِ     terazi,,ile=بِاْلِقْسط اِسِ     doğru=اْلم 

Bir şey ölçerken 
tam ölçünüz, tartı-
larınızda doğru te-
razi kullanınız. Bu 
tutum hem dünya-
da daha hayırlıdır, 

Ölçtüğünüz za-
man da; ölçüyü 
tam tutun. Ve 
dosdoğru ölçek-
le tartın. Bu, da-
ha hayırlı ve ne-

Ve ölçtüğünüz zaman 
ölçüyü tam tutun; tar-
tıyı da doğru teraziyle 
yapın: böylesi (sizin 
için) daha iyi, daha 
yararlı ve sonuç ola-
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ِلكِ  ْيرِ     bu=ذ َٰ     daha,,iyidir=خ 

أ ْحس نِ      ve,,daha,,güzeldir=و 

 sonuç,,bakımından=ت أِْويًَلِ

hem de ahirete 
ilişkin sonucu ba-
kımından daha 
güzeldir. 

tice itibariyle da-
ha güzeldir. 

rak da daha güzel 
olacaktır. 

17. 
36 

.. لِ  ت ْقفِ ..و  =ardına..düşme    ا     şeyin=م 

    hakkında=بِهِِ    senin=ل كِ     olmayan=ل ْيسِ 

    kulak=الَسْمعِ     çünkü=إِنَِ    bilgin=ِعْلم ِ 

رِ  اْلب ص  اد ِ    göz=و  اْلف ؤ      hepsi=ك لُِّ    ve..gönül=و 

ئِكِ  ع ْنه ِ..ك انِ     bunların=أ ول َٰ =o(yaptığı)ndan    

ْسئ ولًِ  sorumludur=م 

Bilmediğin şeyin 
ardına düşme. 
Çünkü kulak, göz, 
kalp var ya, bunla-
rın hepsi konusun-
da sorguya çekile-
ceksiniz. 

Hakkında bilgin 
olmadığı şey 
üzerinde durma. 
Çünkü kulak da, 
göz de, kalb de 
bütün bunlar on-
dan sorumludur-
lar. 

Bilmediğin şeyin ar-
dına düşme; çünkü, 
işitme duyusu, görme 
duyusu ve kalp, bun-
ların hepsi (Hesap 
Günü'nde) bundan 
sorguya çekilecektir! 

17. 
37 

,, لِ  ت ْمِشِ,,و  =yürüme    اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ًحاِ  ر      çünkü,,sen=إِنَكِ     kabara,,kabara=م 

ت ْخِرقِ ,,ل نِْ =yırtamazsın    ِْضِ اْْل ر =yeri    

ل نِْ ت ْبل غِ ,,و  =erişemezsin     ِاْلِجب ال=dağlara    

 boyca=ط ولًِ

Yeryüzünde şıma-
rıklık taslayarak 
yürüme. Çünkü 
sen ne yeri delebi-
lirsin, ve ne de 
boyca dağlara 
erebilirsin. 

Yeryüzünde ki-
birlenerek yürü-
me. Şüphesiz ki 
sen, ne yeri ya-
rabilirsin, ne de 
boyca dağlara 
ulaşabilirsin. 

Ve yeryüzünde ku-
rumlanarak dolaşma; 
çünkü (böyle yap-
makla) sen ne yeri 
yarabilir ne de boyca 
dağlara ulaşabilirsin! 

17. 
38 

.. ِلكِ     hepsi=ك لُِّ     bunların=ذ َٰ

س ي ِئ ه ِ..ك انِ  =kötü..olandır    ِ ِعْند=katında    

ب ِِ كِ ر  =Rabbinin    

وًها ْكر   hoş..görülmeyen..şeylerdir=م 

Saydığımız bütün 
bu davranış ve tu-
tumların kötü olan-
ları, Rabbin tara-
fından çirkin ve iğ-
renç sayılmışlardır. 

Bütün bunlar, 
Rabbın katında 
beğenilmeyen 
kötü şeylerdir. 

Bütün bunların kötü-
lüğü, Rabbinin katın-
da asla hoş karşı-
lanmayan (şeyler ol-
malarıdır). 

17. 
39 

,, ِلكِ  ىَِٰ,,ِمَما    şunlar=ذ َٰ أ ْوح  =vahyettiğindendir    

بُّكِ     sana=إِل ْيكِ      Rabbinin=ر 

,,ِمنِ 
ِةِ  اْلِحْكم  =Hikmet’ten     ِل ت ْجع لِْ,,و  =edinme    

عِ      Allah=اّلَلِِ    ile,,beraber=م 
ًهاإِل َِٰ =tanrı    

رِ      sonra,,atılırsın=ف ت ْلق ىَِٰ    başka=آخ 

نَمِ ,,فِي ه  ج  =cehenneme    ل وًما     kınanmış,,olarak=م 

وًرا ْدح   uzaklaştırılmış,,olarak=م 

Bunlar, Rabbinin 
sana vahiy yolu ile 
bildirdiği bazı hik-
metlerdir. Sakın 
Allah´ın yanısıra 
başka bir ilaha 
tapma. Yoksa ye-
rilmiş ve Allah´ın 
rahmetinden ko-
vulmuş olarak ce-
henneme atılırsı-
nız. 

Bunlar, Rabbının 
sana vahyettiği 
hikmettendir. Al-
lah ile beraber 
bir başka ilah 
edinme. Yoksa 
kınanmış ve ko-
vulmuş olarak 
cehenneme atı-
lırsın. 

Bu (söylenenler) doğ-
ru ile eğrinin ne oldu-
ğuna dair Rabbinin 
sana ulaştırdığı bilgi-
nin bir parçasıdır. Öy-
leyse, artık (ey insa-
noğlu,) Allah'la bera-
ber sakın bir başka 
tanrı edinme: yoksa, 
(kendince) kınanmış 
ve (O'nun tarafından) 
kovulmuş olarak ce-
henneme atılırsın! 
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.. ْصف اك مِْأ ف أ ِ =size..mi..seçti?    ِْبُّك م     Rabbiniz=ر 

ذ ِ    oğulları=بِاْلب نِينِ  اتَخ      ve..edindi..(kendisine)=و 

ئِك ةِِ..ِمنِ  َل  اْلم  =meleklerden     ِإِن اثًا=kadınlar    

    söylüyorsunuz=ل ت ق ول ونِ     gerçekten..siz=إِنَك مِْ

يًماع ظِِ    bir..söz=ق ْولًِ =büyük..(çok..tehlikeli) 

Rabbiniz oğulları 
size ayırdı da ken-
disi meleklerden 
kızlar mı edindi? 
Siz gerçekten çok 
ağır; son derece 
küstahça bir söz 
söylüyorsunuz. 

Yoksa Rabbınız 
size oğulları seç-
ti de kendisi me-
leklerden kızlar 
mı edindi? Mu-
hakkak ki siz, 
büyük bir söz 
söylüyorsunuz. 

Şimdi (söyleyin,) 
Rabbiniz oğullar (ve-
rerek) sizi seçip akla-
dı da, kendisine me-
lek görüntüsü altında 
kızlar mı edindi? 
Doğrusu, çok ağır bir 
söz sarfediyorsunuz! 

17. 
41 

ل ق دِْ,,     andolsun=و 

َرْفن ا     biz,,türlü,,biçimlerde,,anlattık=ص 

ذ ا,,فِي اْلق ْرآنِِ,,ه َٰ =bu,,Kur’an’da    

وا     düşünüp,,anlasınlar,,diye=ِلي ذََكر 

ا م  ي ِزيد ه مِْ,,و  =fakat,,bu,,artırmıyor    َِإِل=başkasını    

 nefretlerinden=ن ف وًرا

Kâfirler öğüt alıp, 
akıllarını başlarına 
toplasınlar diye bu 
Kur´an´da çeşitli 
uyarı yöntemleri 
kullandık. Fakat bu 
farklı uyarılar onla-
rın gerçekten daha 
da uzaklaşmala-
rından başka bir 
şeye yaramamış-
tır. 

Andolsun ki; Biz, 
öğüt alsınlar di-
ye bu Kur´an´da 
çeşitli açıklama-
lar yaptık. Fakat 
bu, onların nef-
retinden başka 
bir şeyi artırmı-
yor. 

Gerçek şu ki, bu Ku-
ran'da Biz (gerçeği) 
pek çok yönden açık 
açık ortaya koyduk ki 
(onu inkar edenler) 
iyice içlerine sindire-
bilsinler: ne var ki, bu 
sadece onların nefre-
tini artırdı. 
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    olsaydı=ك انِ     eğer=ل وِْ    de..ki=ق لِْ..

ع ه ِ ة ِ    O’nunla..beraber=م  ا    tanrılar=آِله      gibi=ك م 

    o..zaman=إِذًا    dedikleri=ي ق ول ونِ 

ْبت غ ْوا ِذي..إِل ىَِٰ    onlar..da..ararlardı=ل  =sahibine    

 bir..yol=س بِيًَلِ    Arşın=اْلع ْرِشِ

Ey Muhammed de 
ki; «Eğer müşrikle-
rin dedikleri gibi 
evrende Allah´ın 
yanısıra başka 
ilahlar olsaydı, bu 
ilahlar Arş´ın ve 
kesin egemenliğin 
sahibi olan Allah 
ile boy ölçüşmenin 
yolunu ararlardı.» 

De ki: Onların 
dedikleri gibi Al-
lah ile beraber 
tanrılar bulun-
saydı; o zaman, 
hepsi Arş´ın sa-
hibi olmaya bir 
yol ararlardı. 

De ki: Eğer -onların 
iddia ettikleri gibi- 
O'nunla beraber 
(başka) tanrılar olmuş 
olsaydı, o zaman 
bunlar topyekün 
egemenliği elinde tu-
tan (Allah')la kavgaya 
tutuşmak için fırsat 
kollarlardı. 
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ان ه ِ,, ت ع ال ىَِٰ    haşa,,,O=س ْبح      uludur=و 

ي ق ول ونِ ,,ع َما =onların,,dediklerinden    ا     yücedir=ع ل وًّ

بِيًرا  çok=ك 

Haşa, O, onların 
saçma yakıştırma-
larından uzaktır, 
yücedir, büyüktür. 

Onların söyledik-
lerinden O, mü-
nezzehtir, yüce-
dir ve uludur. 

Kudret ve egemenli-
ğinde eksiksiz ve ku-
sursuzdur O; ve yü-
celikte, ululukta onla-
rın söyleyegeldikle-
rinden sonsuza kadar 
ötede, sonsuza kadar 
aşkındır! 
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.. ب ِحِ  ل ه ِ..ت س  =O’nu..tesbih..ederler     ِات او      gök=الَسم 

اْْل ْرضِ     yedi=الَسْبعِ      arz=و 

نِْ م  ..و 
فِيِهَنِ  =ve..bunların..içindekiler    

إِنِْ ش ْيءِ ..ِمنِْ..و  =hiçbir..şey..yoktur    

ب ِحِ ..إِلَِ ي س  =tesbih..etmeyen    ِِْمِده     hamd..ile=بِح 

ِكنِْ ل َٰ ت ْفق ه ونِ ..لِ     ama=و  =siz..anlamazsınız    

ْمِ  ه      şüphesiz..O=إِنَه ِ    onların..tesbihlerini=ت ْسبِيح 

ِليًما..ك انِ  ح  =halimdir    ِ وًراغ ف =çok..bağışlayandır 

Yedi kat gök, yer 
ve buralardaki var-
lıkların tümü O´nu 
tenzih ederler, 
noksanlıklardan 
uzak olduğunu dile 
getirirler. Evrende-
ki her varlık, O´nu 
överek tesbih 
eder, fakat siz bu 
varlıkların tesbihle-
rini anlayamazsı-
nız. Hiç kuşkusuz 
O, kullarına karşı 
yumuşaktır, affedi-
cidir. 

Yedi gök, yeryü-
zü ve içinde bu-
lunanlar; O´nu 
tesbih ederler. 
O´nu hamd ile 
tesbih etmeyen 
hiç bir şey yok-
tur. Ama siz, on-
ların tesbihlerini 
anlamazsınız. 
Muhakkak ki O; 
Halim, Gafur 
olandır. 

Yedi gök ile yer ve 
onların içinde yer 
alan her şey O'nun 
sınırsız kudret ve yü-
celiğini anmaktadır; 
O'nun yüceliğini, aş-
kınlığını övgüyle yan-
kılamayan bir tek 
nesne yoktur: ne var 
ki siz onların yücele-
melerini anlayamıyor, 
kavrayamıyorsunuz! 
Yine de, hem çok ba-
ğışlayıcı, hem de ha-
lim olan O'dur! 
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إِذ ا,, أْتِ     zaman=و      Kur’an=اْلق ْرآنِ     okuduğun=ق ر 

ع ْلن ا ب ْينِ     seninle=ب ْين كِ     çekeriz=ج      arasına=و 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =inanmayanların    

ةِِ ابًا    ahirete=بِاْْلِخر      bir,,perde=ِحج 

ْست وًرا  gizli=م 

Ey Muhammed, 
sen Kur´an okur-
ken, seninle ahire-
te inanmayanlar 
arasına görünmez 
bir perde gereriz. 

Kur´an okudu-
ğun zaman; se-
ninle ahirete 
inanmayanların 
arasına örtülmüş 
bir perde koya-
rız. 

Ve (gerçeği anlama-
ya niyetli olmamala-
rından ötürü, onlara) 
Kuran okuduğun za-
manlar, seninle ahire-
te inanmayacak olan-
ların arasına görün-
meyen bir perde çe-
keriz: 
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ع ْلن ا.. ج      ve..kılarız..(koyarız)=و 

ق ل وبِِهمِْ..ع ل ىَِٰ =kalblerine    ًِأ ِكنَة=kabuklar    

ي ْفق ه وه ِ..أ نِْ =onu..anlamalarına..engel..olacak    

آذ انِِهمِْ..فِيوِ  =ve..kulaklarına     ِْقًرا     bir..ağırlık=و 

إِذ ا بَكِ     andığın=ذ ك ْرتِ     zaman=و      Rabbini=ر 

اْلق ْرآنِِ..فِي =Kur’an’da    ِ ْحد ه     birliğini=و 

لَْوا أ ْدب اِرِهمِْ..ع ل ىَِٰ    dönüp=و  =arkalarına    

 kaçarlar=ن ف وًرا

Kur´an´ı kavrama-
sınlar diye kalple-
rini bir kılıfla kapla-
rız ve kulaklarının 
işitme yeteneğini 
zayıflatırız. Al-
lah´ın ortaksız bir-
liğini dile getiren 
Kur´an ayetlerini 
okuduğun zaman 
arkalarını dönüp 
kaçarlar. 

Onu anlarlar di-
ye kalblerine ör-
tüler koyduk. Ku-
laklarına da ağır-
lık. Kur´an´da 
Rabbını tek ola-
rak zikrettiğin 
zaman da onlar 
nefret ederek 
arkalarına döner 
giderler. 

ve kalplerine, onu 
kavramalarına engel 
olan bir örtü koyarız 
ve kulaklarına bir tı-
kaç. Ve bu yüzden, 
Kuran okurken ne 
zaman Rabbinden 
tek tanrı olarak söz 
etsen nefretle sırtları-
nı dönüp giderler. 
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,,     gayet,,iyi,,biliyoruz=أ ْعل مِ     biz=ن ْحنِ 

ا ي ْست ِمع ونِ ,,بِم  =ne,,sebeple,,dinlediklerini    

ي ْست ِمع ونِ ,,إِذِْ    onların=بِهِِ =dinlerken     ِإِل ْيك=seni    

إِذِْ ه مِْ,,و  =kendi,,aralarında     ىَِٰن ْجو  =fısıldaşırken    

ي ق ولِ ,,إِذِْ =dedikleri,,zaman     ِون     zalimlerin=الَظاِلم 

Onların seni din-
lerken ne maksatla 
dinlediklerini, son-
ra aralarında neler 
fısıldaştıklarını ve 
o zalimlerin müs-
lümanlara «Siz ke-
sinlikle büyülenmiş 
bir adamın peşin-
den gidiyorsunuz» 

Biz, onların seni 
dinledikleri za-
man; neye kulak 
verdiklerini çok 
iyi biliriz. Gizli 
toplandıkları 
zaman da hani 
zalimler diyor-
lardı ki: Siz, sa-
dece büyülenmiş 

Seni dinledikleri za-
man, Biz onların as-
lında neye kulak ke-
sildiklerini ve kendi 
aralarında görüştük-
leri zaman, bu zalim-
lerin (birbirlerine): 
(Eğer Muhammed'e 
uyarsanız,) düpedüz 
büyülenmiş bir ada-
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ت تَبِع ونِ ,,إِنِْ =siz,,uymuyorsunuz    َِإِل=başkasına    

ًَلِ ج  وًرا    bir,,adamdan=ر  ْسح   büyülenmiş=م 

dediklerini iyi bili-
yoruz. 

bir adama tabi 
oluyorsunuz. 

ma uymuş olacaksı-
nız! dediklerini çok iyi 
biliyoruz. 
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    nasıl=ك ْيفِ     bak=اْنظ رِْ..

ب وا ر      sana=ل كِ     misaller..verdiler=ض 

لُّوا    bezetmelerle=اْْل ْمث الِ      şaştılar=ف ض 

ِ ي ْست ِطيع ونِ ..ف َل  =artık..bir..daha..bulamazlar    

 yolu=س بِيًَلِ

Senin hakkında 
nasıl benzetmeler, 
ne tür yakıştırma-
lar yaptıklarına 
baksana! Sapıttı-
lar, bir türlü doğru 
yolu bulamıyorlar. 

Bak, sana nasıl 
misaller veriyor-
lar. Bunun için 
dalalete düş-
müşlerdir. Ve bir 
daha yol bula-
mamaktadırlar. 

Seni benzettikleri şe-
ye bak (ey Peygam-
ber!) Bir kere yoldan 
çıkmış bunlar ve bu 
yüzden (hakka çıkan) 
bir yol da bulacak du-
rumda değiller artık! 
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ق ال وا,, ك نَا,,أ إِذ ا    dediler,,ki=و  =biz,,iken,,mi?    

ف اتًا    kemikler=ِعظ اًما ر      ve,,ufalanmış,,toprak=و 

ْبع وث ونِ ,,أ إِنَا ل م  =biz,,diriltilecek,,miyiz?    

ْلقًا ِديدًا    yaratılışla=خ   yeni,,bir=ج 

Dediler ki; «Biz 
kemik ve toz hali-
ne dönüştükten 
sonra diriltilerek 
yaradılışın yeni bir 
aşamasına mı ge-
çeceğiz? 

Ve dediler ki: 
Biz, kemik ve 
ufalanmış toprak 
olduğumuzda 
mı, cidden biz 
yeni bir yaratılış-
la diriltilecek mi-
yiz? 

Ve onlar (bir de şöy-
le) diyorlar: Demek 
biz kemiğe, toza top-
rağa dönüştükten 
sonra, gerçekten 
yepyeni bir yaratma 
eylemiyle diriltilece-
ğiz, öyle mi? 
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ةًِ    ister..olun=ك ون وا    de..ki=ق لِْ.. ار      taş=ِحج 

ِديدًا    veya=أ وِْ  demir=ح 

Onlara de ki; «İster 
taş olunuz, ister 
demir olunuz. 

De ki: İster taş 
ister demir olun, 

De ki: İster taşa dö-
nüşün, ister demire; 
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ْلقًا    veya=أ وِْ,,     herhangi,,bir=ِمَما    yaratık=خ 

ْكب رِ ي ِ =büyüyen,,(imkânsız,,görünen)    

ْمِ ,,فِي د وِرك  ص  =gönlünüzde    

ي ق ول ونِ  نِْ    diyecekler,,ki=ف س      kim=م 

    de,,ki=ق لِِ    bizi,,tekrar,,döndürebilir=ي ِعيد ن اِ 

ك مِْ,,الَِذي ف ط ر  =sizi,,yaratan     ِأ َول=ilk     ِ َرة     defa=م 

ي ْنِغض ونِ      alaylı,,alaylı,,sallayacaklar=ف س 

مِْ    sana=إِل ْيكِ  ء وس ه      başlarını=ر 

ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    ve,,diyecekler=و  ه و ِ ,,م  =Ne,,zaman,,o?    

ي ك ونِ ,,أ نِْ    belki,,de=ع س ىَِٰ    de,,ki=ق لِْ =olabilir    

 pek,,yakın=ق ِريبًا

İster (canlılık olayı 
ile ilişkili olabilece-
ğini) hafızalarınızın 
almadığı başka bir 
yaratık olunuz.» 
Diyecekler ki «Bizi 
kim yeniden diril-
tecek? De ki «Sizi 
ilk kere yoktan va-
reden... O zaman 
şaşkın şaşkın baş-
larını sallayarak 
«Peki ne zaman?» 
diyecekler. Onlara 
de ki; «Belki de 
yakında.» 

Veya gözünüzde 
büyüttüğünüz bir 
yaratık olun. Di-
yecekler ki: Bizi 
tekrar kim diril-
tir? De ki: Sizi ilk 
defa yaratmış 
olan. Sana baş-
larını sallayacak-
lar ve ne zaman 
o? diyecekler. 
De ki: Yakın ol-
ması umulur. 

hatta isterseniz aklı-
nıza gelebilecek (ha-
yata, dirime) daha 
uzak (başka) bir un-
sura dönüşün (yine 
de ölümden sonra di-
riltileceksiniz). Ve bu-
nun üzerine (eğer), 
Bizi kim (hayata) geri 
döndürecek? diye so-
racak (olur)lar (sa), 
de ki: Peki, sizi ilk de-
fa var eden kimdi? Ve 
sonra sana (inanma-
mış bir tavırla) başla-
rını sallayıp, Bu ne 
zaman olacak? diye 
sorarlar(sa), (onlara) 
de ki: Belki, çok ya-
kında!, 
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..     sizi..çağıracağı=ي ْدع وك مِْ    gün=ي ْومِ 

    çağrısına..uyarsınız=ف ت ْست ِجيب ونِ 

ْمِدهِِ ت ظ نُّونِ     O’na..hamdederek=بِح      ve..sanırsınız=و 

ل بِثْت مِْ..نِْإِِ =(dünyada)..kaldığınızı    َِق ِليًَلِ..إِل =pek..az 

O gün Allah sizi 
çağırınca kendisi-
ne hamdederek 
çağrısına uyarsınız 
ve dünyada çok 
kısa bir süre kaldı-
ğınızı sanırsınız. 

O, sizi çağırdığı 
gün; hamdede-
rek davetine 
uyarsınız. Ve 
çok az kalmış 
olduğunuzu 
zannedersiniz. 

Sizi çağıracağı ve si-
zin de onu överek (bu 
çağrıya) cevap vere-
ceğiniz, ve kendinizi 
(yeryüzünde) çok kı-
sa bir süre oyalanmış 
gibi hissedeceğiniz 
bir Gün'de. 
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ق لِْ,,     kullarıma=ِلِعب اِدي    söyle=و 

    söylesinler=ي ق ول وا

,,ِهيِ ,,الَتِي
أ ْحس ن ِ  =en,,güzel,,sözü    َِإِن=çünkü    

غ ِ    şeytan=الَشْيط انِ  ْمِ     girer=ي ْنز      aralarına=ب ْين ه 

    şeytan=الَشْيط انِ     doğrusu=إِنَِ

ْنس انِِ,,ك انِ  ِلْلِ =insanın    ا     düşmanıdır=ع د وًّ

بِينًا  apaçık=م 

Mü´min kullarıma 
de ki; konuşurken 
en güzel sözleri 
söylesinler. Çünkü 
şeytan aralarındaki 
havayı gerginleşti-
rir. Hiç kuşkusuz, 
şeytan insanın 
açık düşmanıdır. 

Kullarıma de: En 
güzel olanı söy-
lesinler. Doğrusu 
şeytan aralarını 
açmak ister. Zira 
şeytan, insan 
için apaçık bir 
düşman olmuş-
tur. 

Yine de sen kullarıma 
söyle, (inançlarını 
paylaşmayan kimse-
lerle) en güzel bir bi-
çimde konuşsunlar; 
çünkü, Şeytan insan-
ların aralarını açmak 
için her zaman fırsat 
kollamaktadır. Şeytan 
gerçekten de insanın 
açık düşmanıdır! 
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.. بُِّ ك مِْر  =Rabbiniz     ِأ ْعل م=daha..iyi..bilir     ِْم     sizi=بِك 

ي ش أِْ..إِنِْ =dilerse    ِْْمك م     veya=أ وِْ    size..acır=ي ْرح 

ي ش أِْ..إِنِْ =dilerse     ِْم ْبك      size..azabeder=ي ع ذ ِ

ا م  ْلن اكِ ..و  أ ْرس  =biz..seni..göndermedik    

ل ْيِهمِْ ِكيًَلِ    onların..üzerine=ع   vekil=و 

Ey insanlar, Rab-
biniz sizi herkesten 
iyi bilir. Dilerse size 
merhamet eder, di-
lerse azaba çarptı-
rır. Biz seni onların 
davranışlarının so-
rumlusu olarak 
göndermedik. 

Rabbınız sizi 
daha iyi bilir. İs-
terse size mer-
hamet eder, is-
terse sizi azab-
landırır. Biz; se-
ni, onların üzeri-
ne vekil olarak 
göndermedik. 

Rabbiniz ne olduğu-
nuzu, (neye layık ol-
duğunuzu) tam olarak 
bilmektedir: dilerse 
size acıyıp esirgeme 
gösterir, dilerse ceza-
landırır sizi. Bunun 
içindir ki (ey Pey-
gamber,) seni (insan-
ların) yazgılarına ka-
rar verme yetkisiyle 
göndermedik; 
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,, بُّكِ  ر      daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Rabbin=و 

نِْ اتِِ,,فِي    olan,,kimseleri=بِم  او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ ل ق دِْ    ve,,yerde=و      andolsun,,ki=و 

    kimini=ب ْعضِ     biz,,üstün,,kıldık=ف َضْلن ا

ب ْعض  ِ,,ع ل ىَِٰ    peygamberlerin=النَبِي ِينِ  =kiminden    

آت ْين ا ود ِ    verdik=و      Davud’a,,da=د او 

ب وًرا  Zebur’u=ز 

Rabbin gerek gök-
tekileri (melekleri) 
ve gerekse yerde-
kileri (insanları) 
herkesten iyi bilir. 

Rabbın göklerde 
ve yerde olanları 
daha iyi bilendir. 
Andolsun ki; Biz, 
peygamberler-
den bir kısmını 
bir kısmına üs-
tün kıldık, Da-
vud´a da Ze-
bur´u verdik. 

çünkü, göklerde ve 
yerde bulunan her 
varlığı her bakımdan 
bilen senin Rabbindir. 
Fakat şu da bir ger-
çektir ki, Biz bazı ne-
bilere diğerlerine göre 
daha büyük bir yüce-
lik tevdi etmişizdir; 
tıpkı Davud'a (rahme-
timizin bir belirtisi ola-
rak) ilahi hikmetle do-
lu bir kitap verdiğimiz 
gibi. 
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    yalvarın=اْدع وا    de..ki=ق لِِ..

ع ْمت مِْ..الَِذينِ  ز  =(tanrı..olduğunu)..sandığınız..şeylere    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

ِ ي ْمِلك ونِ ..ف َل  =onların..gücü..yetmez    

    sıkıntıyı=الضُّر ِِ    gidermeye=ك ْشفِ 

لِ     sizden=ع ْنك مِْ ت ْحِويًَلِ..و  =ve..değiştirmeye 

Müşriklere de ki: 
«Allah dışında ilah 
olduklarını sandı-
ğınız putları imda-
da çağırınız baka-
lım. Onlar, başı-
nızdaki belayı ne 
giderebilirler ve ne 
de başka birine ak-
tarabilirler.» 

De ki: O´ndan 
başka taptıkları-
nızı çağırın. Si-
zin bir sıkıntınızı 
gidermeye de, 
değiştirmeye de 
güçleri yetmez. 

De ki: O'nunla bera-
ber (tanrısal güçlere 
sahip olduğunu) zan-
nettiğiniz (varlıkları) 
çağırın bakalım; siz-
den bir darlığı gider-
meye ya da onu 
(başka bir yere) yan-
sıtmaya güçlerinin 
olmadığını (görecek-
siniz). 
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,, ئِكِ  ي ْدع ونِ ,,الَِذينِ     onların=أ ول َٰ =yalvardıkları    

ب ِِهمِ ,,إِل ىَِٰ    ararlar=ي ْبت غ ونِ  ر  =Rablerine    

ِسيل ة ِ مِْ    bir,,vesile=اْلو      hangisi=أ يُّه 

بِ  ونِ     en,,yakın,,diye=أ ْقر  ي ْرج      ve,,umarlar=و 

ت ه ِ ْحم      O’nun,,merhametini=ر 

اف ونِ  ي خ      ve,,korkarlar=و 
    azabından=ع ذ اب ه ِ 

ب ِكِ     azabı=ع ذ ابِ     çünkü=إِنَِ     Rabbinin=ر 

ْحذ وًرا,,ك انِ  م  =cidden,,korkunçtur 

İmdada çağrılan 
bu ilahların Allah´a 
en yakın olanları 
dahil olmak üzere 
hepsi Allah´a yak-
laşmanın yolunu 
ararlar. O´nun 
rahmetini diler ve 
azabından korkar-
lar. Çünkü Rabbi-
nin azabı korkunç-
tur. 

Onlar, Rabbları-
na vesile araya-
rak daha yakın 
olmak için bunla-
ra taparlar. 
O´nun rahmetini 
umarlar, azabın-
dan korkarlar. 
Zira Rabbının 
azabı, sakınıl-
maya değerdir. 

Aslında, onların bu 
yalvarıp yakardıkları 
(ve böylece azizleş-
tirdikleri, tanrılaştır-
dıkları şahsiyetlerin) 
kendileri -içlerinden 
O'na en yakın olanları 
(bile)- Rablerinin ya-
kınlığını kazanmaya 
çalışırlar(dı); hem de, 
O'nun rahmetini 
umup azabından kor-
karak: çünkü onun 
azabı gerçekten sa-
kınılması gereken bir 
şeydir! 
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.. إِنِْ ق ْري ةِ ..ِمنِْ..و  =ne..kadar..kent..varsa    

ن ْحنِ ..إِلَِ =ancak..biz    ْهِلك وه ا     onu..yok..ederiz=م 

ةِِ    gününden=ي ْومِِ    önce=ق ْبلِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ب وه ا    yahut=أ وِْ ع ذ ِ     ona..azab..ederiz=م 

    şiddetli..bir=ش ِديدًاِ     azap..ile=ع ذ ابًا

ِلكِ ..ك انِ  ذ َٰ =Bu    اْلِكت ابِِ..فِي =Kitapta    

ْسط وًرا  yazılmıştır=م 

Kıyamet gününden 
önce her şehri ya 
yıkacak ya da ağır 
azaba uğrataca-
ğız. Bu hüküm ki-
tapta yazılıdır. 

Hiç bir kasaba 
yoktur ki; kıya-
met gününden 
önce Biz, onu 
helak edecek 
veya şiddetli bir 
azabla azablan-
dıracak olmaya-
lım. Bu, Kitab´da 
yazılmıştır. 

Ve (unutmayın ki), 
Kıyamet Günü'nden 
önce ortadan kaldır-
mayacağımız ya da 
(günahkarca gidişin-
den ötürü) zorlu bir 
azapla azaplandır-
mayacağımız bir top-
lum yoktur; bu (ola-
cakların) hepsi kita-
bımızda yazılıdır. 
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,, ا م  ن ع ن ا,,و  م  =bizi,,alıkoyan,,şey    

ن ْرِسلِ ,,أ نِْ =göndermekten    

Bizi somut mucize-
ler ortaya koymak-
tan alıkoyan se-
bep, daha önceki 
milletlerin bu tür 

Bizi ayetlerle 
göndermekten 
alıkoyan şey; 
ancak öncekile-
rin onları yalan-

Bizi (öncekiler gibi, 
bu mesajı da) muci-
zevi belirtilerle birlikte 
göndermekten alıko-
yan tek sebep, önceki 
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    ancak=إِلَِ    ayetler,,(mucizeler)=بِاْْلي اتِِ

ك ذَبِ ,,أ نِْ =yalanlamalarıdır    ا     (onları)=بِه 

آت ْين ا    evvelkilerin=اْْل َول ون ِ      verdik=و 

ود ِ نَاق ة ِال    Semud(kavmin)e=ث م  =dişi,,deveyi    

ةًِ ْبِصر      açık,,bir,,mucize,,olarak=م 

وا اِ ,,ف ظ ل م  بِه  =o,,zulmetmelerine,,sebeb,,oldu    

ا م  ن ْرِسلِ ,,و  =biz,,göndermeyiz    

    dışında=إِلَِ    mucizeleri=بِاْْلي اتِِ

 korkutmak=ت ْخِويفًا

mucizeleri yalan-
lamaları (ve bu 
yüzden ağır azaba 
çarptırılmayı ha-
ketmeleridir) Se-
mudoğulları´na 
açık mucize olarak 
deveyi verdik. Fa-
kat ona karşı za-
limce davrandılar. 
Biz somut mucize-
leri sadece insan-
ları korkutmak için 
ortaya koyarız. 

lamış olmaları-
dır. Semud´a da 
gözleri göre göre 
bir dişi deve 
vermiştik de, 
ona zulmetmiş-
lerdi. Halbuki 
Biz; ayetleri an-
cak korkutmak 
için göndeririz. 

toplumların onları hep 
yalanlamış olmaları-
dır; nitekim, Semud 
kavmine uyarıcı, ay-
dınlatıcı bir belirti ola-
rak o dişi deveyi ver-
dik, ama onlar bunu 
kale almadılar. Oysa 
biz bu kabil belirtileri 
yalnızca korkutup 
uyarmak amacıyla 
göndermişizdir. 
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إِذِْ..     sana=ل كِ     demiştik=ق ْلن ا    bir..zaman=و 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ اطِ     Rabbin=ر      kuşatmıştır=أ ح 

ا    insanları=بِالنَاِس ِ م  ع ْلن ا..و  ج  =biz..yapmadık    

ْؤي ا ْين اكِ ..الَتِي    rüyayı=الرُّ أ ر  =sana..gösterdiğimiz    

    sınama..(aracı)=فِتْن ةًِ    başka..bir..şey=إِلَِ

ة ِ    insanlar..için=ِللنَاِسِ ر  الَشج      ve..ağacı=و 

ْلع ون ة ِ اْلق ْرآِنِ ..فِي    lanetlenmiş=اْلم  =Kur’an’da    

ن خِ  مِْو  ف ه  ِ و  =biz..onları..korkutuyoruz    

ا ي ِزيد ه مِْ..ف م  =fakat..artırmıyor    َِإِل=başkasını    

    onların..azgınlıklarından=ط ْغي انًا

بِيًرا  daha..da..fazla=ك 

Ey Muhammed, 
hani sana «Rabbin 
insanları (Mekkeli 
müşrikleri) kuşat-
ma altına aldı» 
dedik. (O gece) 
sana gösterdiğimiz 
görüntüleri ve 
Kur´an´da adı ge-
çen lanetlenmiş 
ağacı da sırf in-
sanlara bir sınav 
konusu olsun diye 
ortaya koyduk. On-
ları korkutuyoruz 
ama bu korkutma-
larımız azgınlıkla-
rını arttırmaktan 
başka bir işe ya-
ramıyor. 

Hani sana de-
miştik ki: Rabbın 
gerçekten insan-
ları kuşatmıştır. 
Sonra göstermiş 
olduğumuz rü-
yayı sadece in-
sanlar için bir 
imtihan kıldık. 
Kur´an´da lanet-
lenmiş olan ağa-
cı da. Biz onları 
korkutuyoruz 
ama bu, onlara 
büyük bir azgın-
lık vermekten 
başka bir şeyi 
artırmıyor. 

Hani, sana (ey Pey-
gamber,) Rabbin (sı-
nırsız kudret ve ilmiy-
le) insanları kuşat-
mıştır; bu sana gös-
terdiğimiz görüntü de, 
Kuran'da lanetlenen 
(cehennem) ağacı da 
insanlar için yalnızca 
bir sınama olacaktır. 
Şimdi (cehennemden 
bahsederek) insanla-
ra korku veren bir 
uyarıda bulunuyoruz, 
ama (hakkı inkara ni-
yetli oldukları sürece) 
bu (uyarı) onların sa-
dece büyüklük tasla-
yarak küstahça az-
gınlık, taşkınlık yap-
malarını artırıyor de-
miştik. 
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إِذِْ,,     demiştik=ق ْلن ا    bir,,zaman=و 

ئِك ةِِ َل  د وااْسجِ     meleklere=ِلْلم  =secde,,edin    

د وا    Adem’e=ِْلد مِ      Secde,,ettiler=ف س ج 

    dedi=ق الِ     İblis=إِْبِليسِ     yalnız,,hariç=إِلَِ

د ِ نِْ    ?ben,,secde,,eder,,miyim=أ أ ْسج      kimseye=ِلم 

ل ْقتِ   çamur,,olarak=ِطينًا    yarattığın=خ 

Hani meleklere 
«Adem´e secde 
ediniz» dedik. 
Hepsi secde etti, 
yalnız İblis emrimi-
ze karşı geldi ve 
«Ben çamurdan 
yarattığın bir canlı-
ya hiç secde eder 
miyim» dedi. 

Hani meleklere 
demiştik ki: 
Adem´e secde 
edin. Onlar sec-
de etmilerdi. Sa-
dece İblis müs-
tesna. Ve demiş-
ti ki: Çamurdan 
yaratmış oldu-
ğuna mı secde 
edeceğim? 

Hani, meleklere, 
Adem'in önünde yere 
kapanın demiştik ve 
bunun üzerine İblis'in 
dışında onların hepsi 
yere kapanmışlardı. 
(İblis): Balçıktan ya-
rattığın (bu) yaratığın 
mı önünde eğilece-
ğim? demiş, 
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.. أ ْيت كِ أ رِ     dedi=ق الِ  =gördün..mü?    ذ ا     şu=ه َٰ

ك َرْمتِ ..الَِذي =üstün..yaptığını    َِع ل ي=benden    

    beni..ertelersen=أ َخْرت نِِ    andolsun..eğer=ل ئِنِْ

ي ْومِِ..إِل ىَِٰ =gününe..kadar    ِِة     kıyamet=اْلِقي ام 

    hakimiyetime..alacağım=ْل  ْحت نِك نَِ

يَِ ت ه ِذ ر ِ =onun..zürriyetini    َِإِل=hariç    ِق ِليًَل=pek..azı 

İblis dedi ki; «Ben-
den üstün tuttuğun 
şu canlıyı görüyor 
musun? Eğer bana 
kıyamet gününe 
kadar mühlet ve-
rirsen, onun soyu-
nu, pek az bir bö-
lümü dışında, avu-
cumun içine alıp 
mahvederim. 

Benden üstün 
kıldığını görüyor 
musun? Eğer 
beni kıyamet 
gününe kadar 
tehir edersen; 
pek azı müstes-
na, onun soyunu 
emrim altına alı-
rım, demişti. 

ve Benden üstün tut-
tuğun (şu aptal) şeye 
bak! Eğer bana Kı-
yamet Günü'ne kadar 
zaman verirsen, çok 
azı dışında, onun so-
yundan gelenleri mut-
laka peşime takaca-
ğım diye ekledi. 
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,, نِْ    git=اْذه بِْ    dedi,,ki,,(Allah)=ق الِ      kim=ف م 

مِْ    sana,,uyarsa=ت بِع كِ      onlardan=ِمْنه 

نَمِ     şüphesiz=ف إِنَِ ه      cehennemdir=ج 

ك مِْ اؤ  ز  اءًِ    cezanız=ج  ز      bir,,ceza=ج 

ْوف ِ وًرام  =mükemmel 

Allah dedi ki: «De-
fol git. Onun so-
yundan kim sana 
uyarsa onlarla se-
nin ortak ve yeterli 
cezanız cehen-
nemdir. 

Buyurmuştu ki: 
Haydi git, onlar-
dan her kim sa-
na uyarsa; mu-
hakkak cehen-
nem sizin ceza-
nızdır. Hem de 
tam bir ceza. 

(Allah) Haydi, (seçti-
ğin yolda elinden ge-
leni ardına koyma-
mak üzere) git! An-
cak, haberin olsun ki, 
onlardan sana uyan-
lar(la beraber) hepi-
nizi bekleyen ceza, 
yaptıklarınızın tam 
karşılığı olmak üzere, 
cehennem olacaktır! 
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اْست ْفِززِْ..     yerinden..oynat=و 

نِِ ْعتِ اْست طِ ..م  =gücünün..yettiğini    ِْم     onlardan=ِمْنه 

ْوتِكِ  أ ْجِلبِْ    sesinle=بِص      yaygarayı..bas=و 

ل ْيِهمِْ ْيِلكِ     onların..üzerine=ع      atlıların=بِخ 

ِجِلكِ  ر      ve..yayalarınla=و 

مِْ ش اِرْكه      onlara..ortak..ol=و 

الِِ..فِي اْْل ْمو  =mallarda    ِ اْْل دِِو  ْول  =ve..evladlarda    

ْمِ  ِعْده      ve..onlara..(çeşitli)..vaatler..yap=و 

ا م  ي ِعد ه مِ ..و  =onlara..vadetmez     ِالَشْيط ان=şeytan    

وًرا    başka..bir..şey=إِلَِ  aldatmadan=غ ر 

Gücünün yettikle-
rini sesinle ayartıp 
siperlerinden çıkar, 
atlılarını ve piyade-
lerini nara attıra-
rak, üzerlerine çul-
landır, mallarına 
ve evlâtlarına ortak 
ol, onlara çeşitli 
vaadler yap, şey-
tanın insanlara 
yaptığı vaadler al-
datmacadan başka 
bir şey değildir. 

Sesinle onlardan 
gücünün yettiğini 
yerinden oynat. 
Atlılarınla ve ya-
yalarınla onlara 
karşı haykırarak 
yürü. Mallarda 
ve çocuklarda 
onlara ortak ol. 
Ve vaadde bulun 
kendilerine. Şey-
tan ancak al-
datmak için vaad 
eder onlara. 

Haydi, şimdi onlardan 
gücünün yettiğini se-
sinle ayart; atlarınla 
ve adamlarınla onla-
rın üzerine yüklen ve 
(böylece) onların, 
mallarıyla çocuklarıy-
la (ilgili olarak işleye-
cekleri günahlara) or-
tak ol; onlara vaad-
lerde bulun; çünkü 
(onlar bilmezler ki) 
Şeytan'ın vaad ettiği 
her şey sadece akıl 
çelmek içindir. 
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    benim,,kullarıma=ِعب اِدي    şüphesiz=إِنَِ,,

ل ْيِهمِْ    senin=ل كِ     yoktur=ل ْيسِ      onların,,üzerinde=ع 

ك ف ىَِٰ    bir,,gücün=س ْلط ان ِ  ب ِكِ     yeter=و      Rabbin=بِر 

ِكيًَلِ  vekil,,olarak=و 

Benim gerçek kul-
larıma gelince, se-
nin onlar üzerinde 
hiçbir nüfuzun yok-
tur. Allah, onlar 
için yeterli koruyu-
cudur. 

Muhakkak ki 
Benim kullarım 
üzerine senin bir 
hakimiyetin yok-
tur. Vekil olarak 
Rabbın yeter. 

(Bununla birlikte yine 
de) bil ki, (Bana gü-
ven bağlayan) kulla-
rım üzerinde senin bir 
etkin olmayacaktır; 
çünkü kimse Rabbin 
kadar güvene layık 
değildir. 
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.. بُّك مِ      yürütür=ي ْزِجي    O’dur..ki=الَِذي    Rabbiniz=ر 

اْلب ْحرِِ..فِي    gemileri=اْلف ْلكِ     size=ل ك مِ  =denizde    

    aramanız..için..(payınızı)=ِلت ْبت غ وا

ف ْضِلِهِ ..ِمنِْ =lütfundan    ِ إِنَه=doğrusu..O    

بِك مِْ..ك انِ  =size     ِِحيًمار =çok..acır 

Rabbinizin size 
sunduğu nimetleri 
arayasınız diye 
gemileri denizde 
yüzdüren O´dur. 
Hiç şüphesiz O, 
size karşı pek 
merhametlidir. 

Rabbınız O´dur 
ki; lutfundan el-
de edesiniz diye 
gemileri sizin 
için denizde 
yüzdürür. Mu-
hakkak ki O; si-
zin için Rahim 
olandır. 

Rabbinizdir, bollu-
ğundan, bereketinden 
(payınızı) arayasınız 
diye sizin için denizde 
gemileri yüzdüren; 
O'dur size gerçekten 
acıyan, sahip çıkan. 
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إِذ ا,, َسك مِ     zaman=و      size,,dokunduğu=م 

رُِّ رِِاْلب حِْ,,فِي    bir,,sıkıntı=الضُّ =denizde    

لَِ     kaybolur=ض 

نِْ ت دْع ونِ ,,م  =bütün,,yalvardıklarınız    َِإِل=başka    

    fakat,,(O)=ف ل َما    O’ndan=إِيَاه ِ 

اْلب ر ِِ,,إِل ى    sizi,,kurtarıp,,çıkarınca=ن َجاك مِْ =karaya    

ْضت ْمِ  ك انِ     yine,,yüz,,çevirirsiniz=أ ْعر      gerçekten=و 

ْنس انِ   nankördür=ك ف وًرا    insan=اْْلِ

Eğer denizde ba-
şınıza bir bela ge-
lirse, Allah dışında 
imdada çağırdığı-
nız ilahlar ortalıkta 
görünmez olur. Al-
lah sizi kurtarıp ka-
raya çıkarınca 
O´na sırt çevirirsi-
niz. İnsan gerçek-
ten son derece 
nankördür. 

Denizde size bir 
sıkıntı dokunun-
ca; yalvardıkla-
rınızın hepsi 
kaybolur. Ancak 
O, kalır. Ama O, 
sizi kurtarıp ka-
raya çıkarınca, 
yüz çevirirsiniz. 
Ve insan, zaten 
pek nankör 
olandır. 

Denizde bir tehlikeyle 
karşılaştığınız za-
man, O'ndan başka 
bütün o yalvarıp ya-
kardığınız şeyler sizi 
yüzüstü bırakır; ama 
ne zamanki sizi sağ 
salim karaya çıkarır, 
hemen yüz çevirip 
(unutuverirsiniz 
O'nu); çünkü, insa-
noğlu gerçekten çok 
nankördür! 

17. 
68 

    ?emin..misiniz=أ ف أ ِمْنت مِْ..

بِك مِْ..ي ْخِسفِ ..أ نِْ =sizi..batırmayacağından    

انِبِ      yahut=أ وِْ    karayı=اْلب ر ِِ    ters..çevirip=ج 

ل ْيك مِْ    göndermeyeceğinden=ي ْرِسلِ      üzerinize=ع 

اِصبًا     sonra=ث مَِ    taşlar..savuran..bir..kasırga=ح 

ت ِجد وا..لِ  =bulamazsınız    ِْل ك م=kendinize    

ِكيًَلِ  bir..koruyucu=و 

Allah´ın sizi kara-
dayken yerin dibi-
ne geçirmeyece-
ğinden ya da üze-
rinize taş yağdır-
mayacağından 
emin misiniz ki, bu 
olayların arkasın-
dan bir koruyucu 
bulamazsınız. 

Kara tarafında 
sizi yere batır-
masından veya 
başınıza taş 
yağdırmasından 
emin mi oldu-
nuz? Sonra 
kendiniz için bir 
vekil de bula-
mazsınız. 

Peki, O'nun sizi yerin 
dibine geçirmeyece-
ğinden yahut üzerini-
ze taşı toprağı kaldı-
ran can alıcı bir rüz-
gar göndermeyece-
ğinden çok mu emin-
siniz? (Hayır, o za-
man) kendinize asla 
bir koruyucu bula-
mazsınız. 

17. 
69 

    ?emin,,misiniz=أ ِمْنت مِْ    yoksa=أ مِْ,,
Ya da Allah´ın sizi 
tekrar denize dön-

Yoksa sizi tekrar 
bir kere daha 

Yahut, sizi tekrar de-
nize döndürüp, üzeri-
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ي ِعيد ك مِْ,,أ نِْ =sizi,,gönderip    ِِفِيه=oraya    

ةًِ ىَِٰ,,ت ار  أ ْخر  =bir,,kez,,daha     ِف ي ْرِسل=salarak    

ل ْيك مِْ     bir,,fırtına=ق اِصفًا    üstünüze=ع 

يحِِ,,ِمنِ  الر ِ =kırıp,,geçiren    

ا    sizi,,boğmayacağından=ف ي ْغِرق ك مِْ     dolayı=بِم 

    O,,zaman=ث مَِ    inkâr,,ettiğinizden=ك ف ْرت ْمِ 

ت ِجد وا,,لِ  =bulamazsınız    ِْل ك م=kendinize    

ل ْين ا     onu=بِهِِ    bize,,karşı=ع 

 izleyip,,koruyacak,,birini=ت بِيعًا

dürüp üzerinize 
şiddetli bir kasırga 
estirmek suretiyle 
kâfirliğinizden ötü-
rü sizi boğmaya-
cağından emin mi-
siniz ki, böyle bir 
olay üzerine biz-
den tazminatınızı 
isteyebilecek birini 
bulamazsınız. 

oraya döndürüp 
üzerinize ortalığı 
yıkan bir fırtına 
göndererek, küf-
retmiş olmanız-
dan dolayı sizi 
suda boğmasın-
dan mı emin ol-
dunuz? Sonra, 
Bize karşı sizi 
takib edecek bi-
rini de bulamaz-
sınız. 

nize ortalığı kasıp ka-
vuran bir fırtına gön-
dermeyeceğinden ve 
böylece, nankörlüğü-
nüze karşılık sizi 
boğmayacağından 
çok mu eminsiniz? 
(Hayır,) o zaman bi-
zim karşımızda size 
arka çıkacak kimse 
bulamazsınız. 

17. 
70 

ل ق دِْ..     biz..çok..ikram..ettik=ك َرْمن ا    andolsun=و 

آد مِ ..ب نِي =Adem..oğullarına    

ْلن اه مِْ م  ح  اْلب ر ِِ..فِي    onları..taşıdık=و  =karada    

اْلب ْحرِِ ْقن اه مِْ    ve..denizde=و  ز  ر      onları..besledik=و 

الَطي ِب اتِِ..ِمنِ  =güzel..rızıklarla    

ف َضْلن اه مِْ     ve..onları..üstün..kıldık=و 

ثِيرِ ..ع ل ىَِٰ ك  =bir..çoğuna    

ل ْقن ا..ِمَمنِْ خ  =yarattıklarımızın    

 tam..bir..üstünlükle=ت ْفِضيًَلِ

Biz Ademoğulla-
rı´nı gerçekten çe-
şitli ayrıcalıklarla 
donattık. Onlara 
karada ve denizde 
taşıtlar sağladık, 
kendilerine temiz 
besin maddeleri 
bağışladık, onları 
yarattığımız diğer 
canlıların çoğun-
dan üstün kıldık. 

Andolsun ki Biz, 
ademoğlunu 
mükerrem kıldık. 
Karada ve de-
nizde taşıdık. Ve 
onları temiz ni-
metlerden rızık-
landırdık. Ya-
ratmış oldukla-
rımızdan çoğuna 
onları üstün kıl-
dık. 

Gerçek şu ki, Biz 
Ademoğullarını üstün 
ve onurlu kıldık; ka-
rada ve denizde onla-
rın ulaşımını sağla-
dık; temiz besinlerle 
onları rızıklandırdık 
ve onları yarattıkları-
mızın pek çoğundan 
üstün tuttuk: 

17. 
71 

,,     her=ك لَِ    çağırdığımız=ن ْدع و    gün=ي ْومِ 

ِ اِمِهْمِ     milleti=أ ن اس  نِْ    imamıyla=بِإِم      kimlerin=ف م 

وتِيِ 
ب ه ِِكت ا    verilirse=أ  =Kitabı    ِِبِي ِمينِه=sağından    

ئِكِ  ء ونِ     işte,,onlar=ف أ ول َٰ     okurlar=ي ْقر 

    Kitaplarını=ِكت اب ه مِْ

لِ  ونِ ,,و  ي ْظل م  =ve,,bir,,haksızlığa,,uğratılmazlar    

 en,,ufak=ف تِيًَلِ

Biz o gün bütün 
insan gruplarını 
önderleri ile birlikte 
huzurumuza çağı-
rırız. Kimlere amel 
defterleri sağ taraf-
tan verilirse, onlar 
defterlerini sevine 
sevine okurlar. On-
lara kıl kadar hak-
sızlık edilmez. 

O bütün insanla-
rı imamları ile 
çağırdığımız 
gün; kime kitabı 
sağından veril-
mişse; işte onlar, 
kitablarını oku-
yacaklar, kıl ka-
dar zulüm olun-
mayacaklardır. 

(ama) gün gelecek, 
bütün insanları huzu-
rumuza çağıracağız 
(ve onları, yaşarken) 
davranışlarına yön 
veren bilinçli eğilimle-
rine, seciyelerine gö-
re (yargılayacağız): 
sicilleri sağ ellerine 
verilecek olanlar, işte 
bunlar, tutanaklarını 
(sevinçle) okuyacak 
olanlardır. Bununla 
birlikte kimseye kıl 
kadar haksızlık ya-
pılmayacaktır: 

17. 
72 

.. نِْ م  ك انِ ..و  =olan..kimse    ِذهِِ..فِي ه َٰ =şu..(dünyada)    

ىَِٰ وِ     kör=أ ْعم  ةِِ..فِي    o=ف ه  اْْلِخر  =ahirette..de    

ىَِٰ لُِّ    kördür=أ ْعم  أ ض      daha..da..sapıktır=و 

 yolu=س بِيًَلِ

Bu dünyada ger-
çekler karşısında 
kör olan kimse ahi-
rette de kör, doğru 
yoldan sapmışlık 
oranı da daha bü-
yük olur. 

Kim de, burada 
kör ise ahirette 
de kördür. Yol 
bakımından da 
daha sapıktır. 

Ve bu (dünyada kal-
bi) kör olan, ahirette 
de kör olacak ve 
(doğru yoldan) daha 
da sapmış buluna-
caktır. 

17. 
73 

,, إِنِْ ك اد وا,,و  =az,,daha,,onlar    

    seni,,kandıracaklardı=ل ي ْفتِن ون كِ 

ْين ا,,الَِذي,,ع نِِ أ ْوح  =vahyettiğimizden,,ayırarak    

    iftira,,atman,,için=ِلت ْفت ِريِ     sana=إِل ْيكِ 

ل ْين ا ه ِ     üstümüze=ع      ondan,,başkasını=غ ْير 

إِذًا ذ وكِ     işte,,o,,zaman=و  تَخ      seni,,edinirlerdi=ل 

ِليًَلِ  dost=خ 

Ey Muhammed, 
müşrikler az kalsın 
seni, indirdiğimiz 
vahiyden ayırıp 
adımıza başka 
sözler uydurmanı 
sağlıyorlardı, eğer 
bunu başarabilse-
lerdi, seni dost 
edineceklerdi. 

Onlar; sana 
vahyettiğimizden 
ayırıp başka bir 
şeyi Bize karşı 
uydurman için, 
seni fitneye dü-
şürmeye çalışır-
lar. O zaman, 
seni dost edine-
ceklerdi. 

O (Yolunu şaşırmış) 
kimseler, Bizim adı-
mıza, vahyettiğimiz-
den başka bir şey or-
taya atasın diye seni 
ayartarak, seni vah-
yettiğimiz (gerçekler-
den) uzaklaştırmaya 
çalışmaktalar; öyle ki, 
bunu başarabilselerdi 
seni hemen kendile-
rine dost edinirlerdi! 

17. 
74 

.. ل ْولِ      eğer..olmasaydık=و 

ث بَتْن اكِ ..أ نِْ =biz..seni..sağlamlaştırmış    ِْل ق د=gerçekten    

    yanaşacaktın=ت ْرك نِ     neredeyse=ِكْدتِ 

ْيئًا    onlara=إِل ْيِهمِْ ق ِليًَلِ..ش  =bir..parça 

Eğer sana direnme 
gücü vermeseydik, 
azıcık onlara ya-
naşmak üzereydin. 

Şayet sana se-
bat vermemiş 
olsaydık; andol-
sun ki, az da ol-
sa onlara meyl 
edecektin. 

Eğer seni(n imanını) 
berkitmemiş olsaydık, 
belki de onlara biraz 
olsun eğilim göstere-
cektin. 

17. 
75 

    sana,,tattırırdık=ْل  ذ ْقن اكِ     o,,takdirde=إِذًا,,

ي اةِِ    kat,,kat(azab)ını=ِضْعفِ      hayatın=اْلح 

ِضعِْ فِ و  =ve,,kat,,kat(azab)ını    ِِات م      ölümün=اْلم 

ت ِجد ِ,,لِ     sonra=ث مَِ =bulamazdın     ِل ك=kendine    

ل ْين ا  bir,,yardımcı=ن ِصيًرا    bize,,karşı=ع 

Eğer onlara ya-
naşsaydın sana 
dünya hayatının ve 
ölüm ötesinin aza-
bını katlayarak tat-
tırırdık da bize 
karşı kendine yar-
dım edebilecek hiç 
kimse bulamazdın. 

Ve o zaman Biz; 
sana, hayatın da 
kat katını, ölü-
mün de kat katı-
nı tattırdık. Son-
ra Bize karşı, 
sana bir yardım-
cı da bulamaz-
dın. 

O zaman sana hayat-
ta da, ölümden sonra 
da kat kat (azap) tat-
tırırdık; ve Bize karşı 
sana yardım edecek 
kimseyi de bulamaz-
dın! 

17. 
76 

.. إِنِْ ك اد وا..و  =neredeyse    

ون كِ      seni..tedirgin..edeceklerdi=ل ي ْست ِفزُّ

اْْل ْرِضِ..ِمنِ  =yurdundan    

وكِ  اِ     çıkarmak..için=ِلي ْخِرج      oradan=ِمْنه 

إِذًا ونِ ي ْلب ث ِ..لِ     o..takdirde=و  =kalamazlar    

ف كِ  ق ِليًَلِ..إِلَِ    senin..ardından=ِخَل  =pek..az 

Gerçi müşrikler 
seni tedirgin ede-
rek, bıktırarak 
Mekke´den çıkar-
mak amacındadır-
lar, ama o takdirde 
senden sonra ora-
da ancak kısa bir 
süre kalabilirler. 

Neredeyse seni 
memleketten çı-
karmak için zor-
layacaklardı. O 
zaman, senin 
ardından onlar 
da ancak çok az 
kalabilirler. 

Ve (seni ikna edeme-
diklerini görünce, bu 
sefer) aralarından 
büsbütün çıkarıp at-
mak için (doğduğun) 
toprakta seni tedirgin 
etmeye çalışıyorlar. 
Ama, sen ayrıldıktan 
sonra, onların kendi-
leri de pek fazla ka-
lamayacaklar. 

17. 
77 

    yasası,,(budur)=س نَة ِ,,

نِْ أ ْرس ْلن ا,,ق دِْ,,م  =gönderdiğimiz    

س ِلن اِ ,,ِمنِْ    senden,,önce=ق ْبل كِ  ر  =elçilerimizin    

لِ  ت ِجد ِ,,و  =bulamazsın    ِلس نَتِن ا=bizim,,yasamızda    

 bir,,değişiklik=ت ْحِويًَلِ

Senden önce gön-
derdiğimiz pey-
gamberlere ilişkin 
değişmez yasamız 
bu yolda işleye 
gelmiştir. Bizim 
yasamızın değişti-
ğini göremezsin. 

Senden önce 
gönderdiğimiz 
peygamberleri-
mizin kanunu. 
Sen, Bizim ka-
nunumuzda de-
ğişiklik bulamaz-
sın. 

Elçilerimizden sen-
den önce gönderdik-
lerimiz için de (izledi-
ğimiz) yol buydu; Bi-
zim (çizdiğimiz) yolda 
bir değişme göre-
mezsin. 

17. 
78 

.. ة ِ..أ قِمِِ الَصَل  =kıl..namaz    ِِِلد ل وك=sarkmasından    

غ س قِِ..إِل ىَِٰ    güneşin=الَشْمِسِ =kararmasına..kadar    

ق ْرآنِ     gecenin=اللَْيلِِ     ve..Kur’an’ını..da..(unutma)=و 

    Kur’an=ق ْرآنِ     çünkü=إِنَِ    sabahın=اْلف ْجِرِ 

ْشه ودًا..ك انِ     sabah=اْلف ْجرِِ م  =görülecek..şeydir 

Ey Muhammed, 
güneşin batmaya 
yöneldiği andan, 
gece kararıncaya 
kadar namaz kıl, 
sabahleyin Kur´an 
okumayı da ihmal 
etme. Çünkü sa-
bahleyin okunan 
Kur´an´ı izleyen 
(melek)ler vardır. 

Güneşin batıya 
yönelmesinden 
gecenin karar-
masına kadar 
namaz kıl. Sa-
bah vakti de. Zi-
ra sabah vakti 
görülmesi gerek-
li bir ibadettir. 

Güneşin doruğu aş-
masından gecenin 
çöküşüne kadar(ki 
süre içinde) nama-
zı(nı) gereği üzere 
yerine getir; sabah 
(namazı) okumasını 
da (tam bir dikkat ve 
duyarlık içinde ger-
çekleştir); çünkü sa-
bah okuması(nda in-
san) gerçekten de 
(ulvi olan her şeye) 
açıktır. 

17. 
79 

,, ِمنِ  اللَْيلِِ,,و  =gecenin,,bir,,kısmında    

َجدِْ بِهِِ,,ف ت ه  =uyan,,(teheccüd,,kıl)    

ل كِ ,,ن افِل ةًِ =sana,,özgü,,olarak    َِٰع س ى=umulur,,ki    

ي ْبع ث كِ ,,أ نِْ =seni,,ulaştırır     ِبُّك     Rabbin=ر 

ق اًما ودًا    bir,,makama=م  ْحم   güzel=م 

Gecenin bir bölü-
münde sırf sana 
mahsus bir nafile 
olmak üzere Te-
heccüd ibadetini 
yap ki, belki Rab-
bin seni «övülmüş 
makam»´a erdirir. 

Geceleyin yalnız 
sana mahsus 
olmak üzere te-
heccüd namazı 
kıl. Umulur ki, 
Rabbın seni 
öğülmüş bir ma-
kama gönderive-
rir. 

Ve gecenin bir vak-
tinde kalkıp, kendi is-
teğinle yaptığın ilave 
bir eylem olarak na-
maz kıl: ki böylece 
Rabbin seni belki 
(ahirette) övgüye de-
ğer bir konuma yük-
seltir. 

17. 
80 

ق لِْ.. ب ِِ    de..ki=و      beni..girdir=أ ْدِخْلنِي    Rabbim=ر 

لِ  ْدخ      doğruluk=ِصْدقِ     girdirişiyle=م 

أ ْخِرْجنِي جِ     ve..beni..çıkar=و  ْخر      çıkarışiyle=م 

De ki; «Ey Rab-
bim, bir yere girer-
ken oraya doğru 
olarak girmemi ve 
bir yerden çıkar-
ken oradan doğru-

Ve de ki: Rab-
bım; beni doğru-
luk yerine koy. 
Ve doğruluk ye-
rinden çıkar. Ve 
katından bana 

Ve (dua ederken) de 
ki: Ey Rabbim, (giri-
şeceğim her işe) doğ-
ruluk ve içtenlik üzere 
girmemi; (bırakaca-
ğım her işten de) 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

اْجع لِْ    doğruluk=ِصْدقِ  ِلي..و  =bana..ver    

ل د ْنكِ ..ِمنِْ =katından    س ْلط انًا=bir..güç    

 yardımcı=ن ِصيًرا

luk ilkesine bağlı 
olarak çıkmamı 
nasip eyle. Bana 
kendi katından 
destekleyici bir güç 
ver.» 

destekleyecek 
bir kuvvet ver. 

doğruluk ve içtenlik 
göstererek çıkmamı 
sağla; ve bana katın-
dan destekleyici bir 
güç, bir tutamak bah-
şet! 

17. 
81 

ق لِْ,, اءِ     de,,ki=و  قُِّ    geldi=ج      Hak=اْلح 

ه قِ  ز      ve,,gitti=و 
    zaten=إِنَِ    batıl=اْلب اِطل ِ 

    batıl=اْلب اِطلِ 

ه وقًا,,ك انِ  ز  =yok,,olmağa,,mahkumdur 

De ki; «Hak geldi, 
batıl yokoldu. Za-
ten batıl yokolma-
ya mahkumdur.» 

De ki: Hak geldi, 
batıl yıkıldı. Mu-
hakkak batıl za-
ten yıkılacaktı. 

Ve yine de ki: Değiş-
meyen gerçek geldi, 
sahte ve tutarsız olan 
yıkılıp gitti; zaten sah-
te ve tutarsız olan er 
geç yıkılıp gitmek zo-
rundadır! 

17. 
82 

.. لِ  ن ن ز ِ اْلق ْرآنِِ..ِمنِ     biz..indiriyoruz=و  =Kur’an’dan    

ا     şifa=ِشف اءِ     o=ه وِ     şeyler=م 

ة ِ ْحم  ر  ْؤِمنِين ِ ِللِْ    ve..rahmet=و  م  =müminlere    

لِ  ي ِزيد ِ..و  =ama..bu..artırmaz     ِالَظاِلِمين=zalimlerin    

س اًرا    başka..bir..şey=إِلَِ  ziyanından=خ 

Kur´an´da 
mü´minler için şifa 
ve rahmet olan 
ayetler indiriyoruz. 
Fakat bu ayetler 
zalimlere sadece 
yeni yıkımlar, yeni 
kayıplar getirirler. 

Kur´an´dan; 
müminler için 
rahmet ve şifa 
olanı indiririz. 
Zalimler için ise 
ancak hüsranı 
artırır. 

Biz, işte böyle böyle, 
Kuran'dan müminler 
için (ruhen) sağaltıcı, 
rahmet bahşedici 
olan ve zalimlerin de 
yalnızca yıkımını artı-
ran şeyler indiriyoruz: 

17. 
83 

إِذ ا,,     nimet,,verdiğimiz=أ ْنع ْمن ا    zaman=و 

ْنس انِِ,,ع ل ى اْْلِ =insana     ِض     yüz,,çevirip=أ ْعر 

ن أ ىَِٰ انِبِِهِ ,,و  بِج  =yan,,çizer    

إِذ ا َسه ِ,,و  م  =ona,,dokununca,,da    ُِّالَشر=bir,,zarar    

ي ئ وًسا,,ك انِ  =umutsuzluğa,,düşer 

Biz insana nimet 
verdiğimiz zaman 
sırt çevirir, bizden 
uzaklaşır. Başına 
bir kötülük gelince 
de umutsuzluğa 
kapılır. 

İnsana nimet 
verdiğimiz vakit; 
yüz çevirir ve 
yan çizer. Başı-
na bir kötülük 
gelince de ümit-
siz olur. 

çünkü, Biz insana ne 
zaman nimet bahşet-
sek yüz çevirir, (Bizi 
düşünmekten) küs-
tahça yan çizer; ve 
kendisine bir kötülük, 
bir darlık dokunsa 
hemen mutsuzluğa 
düşer. 

17. 
84 

لِ     herkes=ك لِ     de..ki=ق لِْ..     hareket..eder=ي ْعم 

ش اِكل تِهِِ..ع ل ىَِٰ =kendi..karakterine..göre    

بُِّ ك مِْف ر  =Rabbiniz     ِأ ْعل م=daha..iyi..bilir    

نِْ ه وِ ..بِم  =kimin    َِٰأ ْهد ى=en..doğru    

 yolda..olduğunu=س بِيًَلِ

De ki; «Herkes 
kendi kişiliği ve 
inancı uyarınca 
hareket eder. 
Rabbiniz kimin da-
ha doğru yolda ol-
duğunu herkesten 
daha iyi bilir.» 

De ki: Herkes, 
yaratılışına göre 
hareket eder. Ve 
Rabbınız kimin 
yol bakımından 
daha doğru ol-
duğunu en iyi bi-
lendir. 

De ki: Herkes kendi 
yapısına göre dav-
ranmaktadır; ve bu-
nun içindir ki Rabbi-
niz kimin en iyi yolu 
seçtiğini çok iyi bil-
mektedir. 

17. 
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,, ي ْسأ ل ِ ون كِ و  =sana,,sorarlar    ِِوحِِ ,,ع ن الرُّ =ruhtan    

وحِ     de,,ki=ق لِِ أ ْمرِِ,,ِمنِْ    Ruh=الرُّ =emrindendir    

ب ِي ا    Rabbimin=ر  م  أ وتِيت مِْ,,و  =size,,verilmemiştir    

اْلِعْلمِِ,,ِمنِ  =ilimden    َِإِل=dışında    

 pek,,az,,bir,,şey=ق ِليًَلِ

Sana ruh hakkında 
soru sorarlar. De 
ki; «Ruh Rabbimin 
tekelinde olan bir 
olgudur. Size bilgi-
nin çok az bir bö-
lümü verilmiştir. 
(Tercih edilen gö-
rüşe göre bu soru-
yu kitap ehli sor-
muştu. Bu ayet ve 
ondan sonraki yedi 
ayet yine bu görü-
şe göre Medine´de 
inmişlerdi.) 

Sana ruhdan so-
rarlar. De ki: 
Ruh, Rabbımın 
emrindedir. Ve 
size bilgiden an-
cak, çok azı ve-
rilmiştir. 

Bir de, sana ilahi 
esinlenme(nin mahi-
yeti) hakkında soru 
soruyorlar. De ki: Bu 
esinlenme Rabbimin 
buyruğuyla (cereyan 
etmekte)dir; ve (ey 
insanlar, siz bunun 
mahiyetini anlıya-
mazsınız, çünkü) bu 
konuda size pek az 
bilgi verilmiştir. 

17. 
86 

ل ئِنِْ..     biz..dilesek=ِشئْن ا    andolsun..eğer=و 

    tamamen..gideririz=ل ن ْذه ب نَِ

ْين ا..بِالَِذي أ ْوح  =vahyettiğimizi     ِإِل ْيك=sana    

ت ِجد ِ..لِ     sonra=ث مَِ =bulamazsın     ِل ك=sana    

ل ْين ا    bu..konuda=بِهِِ     bize..karşı=ع 

ِكيًَلِ  bir..yardımcı=و 

İstesek sana vahiy 
yolu ile indirdiğimiz 
mesajları tümü ile 
ortadan kaldırırız. 
Sonra bu konuda 
bize karşı senin 
savunmanı üstle-
nebilecek birini bu-
lamazsın. 

Eğer Biz istemiş 
olsaydık; sana, 
vahyetmiş oldu-
ğumuzu götü-
rürdük. Sonra 
onun için Bize 
karşı duracak bir 
vekil de bula-
mazdın. 

Ve eğer dileseydik, 
sana ne ki vahyettiy-
sek (hepsini) giderir-
dik; ve o zaman sen 
de seni Bize karşı 
kayıracak kimse bu-
lamazdın. 

17. 
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,, لَِإِِ =ancak,,hariç    ًِة ْحم      rahmeti=ر 

ب ِك ِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinin    َِإِن=çünkü    

ل ْيكِ ,,ك انِ     O’nun,,lütfu=ف ْضل ه ِ ع  =sana,,olan    

بِيًرا  cidden,,büyüktür=ك 

Bunun böyle ol-
mayışı, Rabbinin 
sana yönelik rah-
metidir. Onun sana 
yönelik lütfu bü-
yüktür. 

Ancak Rabbın-
dan bir rahmet 
iledir. Muhakkak 
ki O´nun sana 
olan lutfu, pek 
büyüktür. 

(Böyle bir şey olmu-
yorsa bu) yalnızca 
Rabbinden bir rahmet 
nedeniyledir: gerçek-
ten de O'nun senin 
üzerindeki lütfu çok 
büyüktür! 

17. 
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    andolsun..eğer=ل ئِنِِ    de..ki=ق لِْ..

ع تِِ ْنسِ     toplansalar=اْجت م      insan(lar)=اْْلِ

اْلِجنُِّ     üzere=ع ل ىَِٰ    ve..cin(ler)=و 

ي أْت وا..أ نِْ =getirmek    ِِبِِمثْل=bir..benzerini    ذ ا     bu=ه َٰ

ي أْت ونِ ..لِ     Kur’an’ın=اْلق ْرآنِِ =getiremezler    

ل وِْ    onun..benzerini=بِِمثِْلهِِ     olsalar=ك انِ     ve..eğer=و 

مِْ ه  ِ..ب ْعض  ِلب ْعض  =birbirlerine    

 arka..(destek)=ظ ِهيًرا

De ki; «Eğer tüm 
insanlar ve cinler 
bu Kur´an´ın bir 
benzerini ortaya 
koymak amacı ile 
biraraya gelseler, 
ne kadar birbirleri-
ne yardım etseler 
de onun bir benze-
rini ortaya koya-
mazlar.» 

De ki: İnsanlar 
ve cinnler bu 
Kur´an´ın bir 
benzerini getir-
mek için toplan-
salardı; birbirle-
rine yardımcı da 
olsalar onun bir 
benzerini geti-
remezlerdi. 

De ki: Bütün insanlar 
ve görünmeyen var-
lıklar bu Kuran'ın bir 
benzerini ortaya 
koymak için bir araya 
gelselerdi ve, birbirle-
rine (bu konuda) des-
tek olmak için ellerin-
den gelen her şeyi 
yapsalardı, yine de 
onun benzerini ortaya 
koyamazlardı! 

17. 
89 

ل ق دِْ,,     andolsun=و 

َرْفن ا     biz,,türlü,,biçimlerde,,anlattık=ص 

ذ ا,,فِي    insanlara=ِللنَاِسِ اْلق ْرآنِِ,,ه َٰ =bu,,Kur’an’da    

ك ل ِِ,,ِمنِْ =her,,çeşit     ِث ل     misali=م 

    çoğu=أ ْكث رِ     ama,,direttiler=ف أ ب ىَِٰ

ك ف وًرا,,إِلَِ    insanlardan=النَاِسِ =inkârda 

Biz bu Kur´an´da 
her türlü örneği 
verdik, öyleyken 
onların çoğu kâfir-
likte direndi. 

Andolsun ki; Biz, 
bu Kur´an´da in-
sanlar için her 
türlü örneği çe-
şitli şekillerde 
açıkladık. Yine 
de insanların 
çoğu pek nankör 
oldu. 

Çünkü, gerçekten de 
Biz bu Kuran'da her 
konuyu insanlığın 
(yararı için) değişik 
açılardan örneklerle 
açıklamış bulunuyo-
ruz! Hal böyleyken, 
yine de insanların 
çoğu inkarcı bir tavır-
dan başkasını be-
nimsemekten inatla 
kaçınmaktadır. 

17. 
90 

ق ال وا.. ن ْؤِمنِ ..ل نِْ    dediler..ki=و  =inanmayız    

تَىَِٰ    sana=ل كِ  رِ ..ح  ت ْفج  =fışkırtmadıkça    ل ن ا=bize    

اْْل ْرِضِ..ِمنِ  =yerden    ي ْنب وًعا=bir..göze 

Bunlar dediler ki; 
«Bize yer altından 
pınarlar fışkırtma-
dıkça sana kesin-
likle inanmayız. 

Dediler ki: Sen, 
bize yerden bir 
kaynak fışkırtın-
caya kadar sana 
asla inanmaya-
cağız. 

Nitekim, Ey Muham-
med, bize yerden gö-
zeler fışkırtmadıkça 
sana inanmayacağız 
diyorlar, 

17. 
91 

    senin=ل كِ     olmalı=ت ك ونِ     yahut=أ وِْ,,

نَة ِ ن ِخيلِ ,,ِمنِْ    bir,,bahçen=ج  =hurmalardan    

ِعن بِ      ve,,üzümlerden,,oluşan=و 

رِ  ارِ     fışkırtmalısın=ف ت ف ج ِ     ırmaklar=اْْل ْنه 

ا ل ه   gürül,,gürül=ت ْفِجيًرا    aralarından=ِخَل 

Ya da kendi hur-
malıkların ve üzüm 
bağların olmalı, 
bunların arasından 
ırmaklar akıtmalı-
sın. 

Veya hurmalık-
lardan ve üzüm-
den bahçelerin 
olsun ve arala-
rında ırmaklar 
akıtmalısın. 

yahut hurma ağaçla-
rıyla, asmalarla dolu 
bir bahçen olmadık-
ça; ve onların arasın-
da çağıl çağıl dereler 
akıtmadıkça; 

17. 
92 

اءِ     düşürmelisin=ت ْسِقطِ     yahut=أ وِْ..     gökten=الَسم 

ا ع ْمتِ     gibi=ك م  ل ْين ا    zannettiğin=ز      üzerimize=ع 

    getirmelisin=ت أْتِيِ     yahut=أ وِْ    parçalar=ِكس فًا

ّلَلِِبِا =Allah’ı    ِِئِك ة َل  اْلم      ve..melekleri=و 

 karşımıza=ق بِيًَلِ

Ya da iddia ettiğin 
gibi göğü parça 
parça başımıza in-
dirmeli, yahut Al-
lah´ı ve melekleri 
karşımıza getirme-
lisin. 

Yahut iddia etti-
ğin gibi göğü 
üzerimize parça 
parça düşüresin 
veya Allah ı ve 
melekleri karşı-
mıza getiresin. 

yahut, tehdit edip 
durduğun gibi, göğü 
parça parça üzerimi-
ze düşürmedikçe; 
yahut Allah'ı ve me-
lekleri bizimle yüzyü-
ze getirmedikçe; 

17. 
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    senin=ل كِ     olmalı=ي ك ونِ     yahut=أ وِْ,,

ْخرِ ,,ِمنِْ    bir,,evin=ب ْيتِ  فِ ز  =altundan    ِْأ و=ya,,da    

اءِِ,,فِي    çıkmalısın=ت ْرق ىَِٰ الَسم  =göğe    

ل نِْ ن ْؤِمنِ ,,و  =ama,,inanmayız    

Ya da altından bir 
köşkün olmalı ve-
ya göğe çıkmalı-
sın. Gökte bize 
okuyabileceğimiz 
somut bir kitap in-
dirmedikçe de ora-
ya çıktığına kesin-

Yahut da altun-
dan bir evin ol-
sun veya göğe 
yükselesin. Ora-
dan bize okuya-
cağımız bir kitab 
indirilinceye ka-
dar, senin yük-

yahut altından (ya-
pılmış) bir evin olma-
dıkça; yahut göğe 
yükselmedikçe -kaldı 
ki göğe yükselmene 
dahi, bize (oradan, 
kendi gözlerimizle) 
okuyabileceğimiz bir 
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قِي ِكِ      senin,,(göğe),,çıkmana=ِلر 

تَىَِٰ لِ ,,ح  ت ن ز ِ =indirmedikçe    ل ْين ا     üzerimize=ع 

ه ِ     bir,,Kitap=ِكت ابًا ؤ      de,,ki=ق لِْ    okuyacağımız=ن ْقر 

انِ  ب ِي    şanı,,yücedir=س ْبح      Rabbimin=ر 

ك ْنتِ ,,ه لِْ =ben,,değil,,miyim?    َِإِل=sadece    

س ولًِ    bir,,insan=ب ش ًرا  elçi,,ol(arak,,gönderil)en=ر 

likle inanmayız.» 
Onlara de ki; 
«Subhanallah! Ben 
peygamberlikle 
gönderilmiş bir in-
sandan başka bir 
şey miyim ki?» 

selmene de 
inanmayacağız. 
De ki: Tenzih 
ederim Rabbımı. 
Ben, peygamber 
olarak gönderil-
miş bir beşerden 
başkası değilim. 

kitap getirmedikçe- 
inanmayız ya! (Ey 
peygamber) de ki: 
Kudret ve yüceliğinde 
sınırsız olan Rabbim-
dir! Ben ölümlü bir el-
çiden başka biri mi-
yim ki? 

17. 
94 

.. ا م  ن عِ ..و  م  =alıkoyan..şey     ِالنَاس=insanları    

ي ْؤِمن وا..أ نِْ =iman..etmekten    

ه مِ ..إِذِْ اء  ج  =kendilerine..geldiğinde    َِٰد ى     hidayet=اْله 

ق ال وا..أ نِْ    ancak=إِلَِ =demeleridir    

    bir..insanı=ب ش ًرا    Allah=اّلَل ِ    ?mi..gönderdi=أ ب ع ثِ 

س ولًِ  elçi..olarak=ر 

İnsanlara doğru 
yol kılavuzu geldi-
ğinde ona inan-
mamalarının tek 
gerekçesi, onların: 
«Allah bir insanı 
mı peygamber ola-
rak gönderdi?» 
şeklindeki anlayış-
larıdır. 

Onlara hidayet 
geldiği zaman; 
insanları inan-
maktan alıko-
yan, sadece: Al-
lah peygamber 
olarak bir beşeri 
mi göndermiştir? 
demeleridir. 

(İşte bunun gibi,) in-
sanlara (bir peygam-
ber eliyle) doğru yol 
bilgisi geldiği zaman 
onları (ona) inanmak-
tan alıkoyan, onların: 
Allah ölümlü bir insa-
nı mı elçi olarak gön-
derdi? diye itiraz et-
melerinden başka bir 
şey değildir. 

17. 
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    olsaydı=ك انِ     eğer=ل وِْ    de,,ki=ق لِْ,,

اْْل ْرِضِ,,فِي =yer,,yüzünde    ِ ئِك ة َل      melekler=م 

ئِن ِينِ     yürüyen=ي ْمش ونِ  ْطم      uslu,,uslu=م 

ل ْيِهمِْ    elbette,,gönderirdik=ل ن َزْلن ا     onlara=ع 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ل ًكا     bir,,meleği=م 

س ولًِ  elçi=ر 

De ki; «Eğer yer-
yüzünde doğallık-
la, rahatça gezinen 
melekler yaşasay-
dı, onlara gökten 
melek kökenli bir 
peygamber gönde-
rirdik.» 

De ki: Eğer yer-
yüzünde yer-
leşmiş dolaşan 
melekler olsaydı; 
Biz, ancak onla-
ra peygamber 
olarak gökten bir 
melek indirirdik. 

Onlara (şu sözümü-
zü) ilet: Eğer yeryü-
zünde yurt tutup do-
laşan melekler olsay-
dı, o zaman onlara 
elçi olarak şüphesiz 
gökten bir melek indi-
rirdik! 

17. 
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    Allah=بِاّلَلِِ    yeter=ك ف ىَِٰ    de..ki=ق لِْ..

    benimle=ب ْينِي    şahid..olarak=ش ِهيدًا

ب ْين ك ْمِ  ك انِ ..إِنَه ِ    sizin..aranızda=و  =şüphesiz..O    

بِيًرا    kullarını=بِِعب اِدهِِ     haber..alır=خ 

 görür=ب ِصيًرا

De ki; «Benimle 
sizin aranızda Al-
lah´ın şahitliği ye-
terlidir. O kullarının 
yaptıkları her işten 
haberdardır ve her 
şeyi görür.» 

De ki: Şahid ola-
rak, benim ve si-
zin aranızda Al-
lah yeter. Mu-
hakkak ki O; kul-
ları için Ha-
bir´dir, Basir´dir. 

De ki: Benimle sizin 
aranızda Allah'tan 
başkası tanıklık ede-
mez; kullarından (on-
ların kalplerinde olanı 
bütün açıklığıyla) gö-
rerek haberdar olan 
O'dur. 

17. 
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نِْ,, م      Allah=اّلَل ِ    hidayet,,ederse=ي ْهدِِ    kime=و 

وِ  ْهت ِدِ     işte,,odur=ف ه      doğru,,yolu,,bulan=اْلم 

نِْ م      sapıklıkta,,bırakırsa=ي ْضِللِْ    kimi,,de=و 

ت ِجد ِ,,ف ل نِْ =artık,,bulamazsın    ِْم     onlar,,için=ل ه 

د ونِِهِ ,,ِمنِْ    veliler=أ ْوِلي اءِ  =O’ndan,,başka    

ه مِْ ن ْحش ر      günü=ي ْومِ     onları,,süreriz=و 

ةِِ وِهِهمِْ,,ع ل ىَِٰ    kıyamet=اْلِقي ام  ج  و  =yüzü,,koyun    

ب ْكًما    kör=ع ْميًا اِ     ve,,dilsiz=و  مًّ ص      ve,,sağır=و 

اه مِْ أْو  نَم ِ     varacakları,,yer=م  ه      cehennemdir=ج 

ا ب تِْ,,ك لَم  خ  =ateş,,her,,dindikçe    

 çılgın,,alevi=س ِعيًرا    onlara,,artırırız=ِزْدن اه مِْ

Allah kimi doğru 
yola iletirse o doğ-
ru yolda olur. Kim-
leri saptırırsa da 
onlar için kendi-
sinden başka bir 
kurtarıcı bulamaz-
sın. Kıyamet günü 
biz onları kör, dil-
siz ve sağır olarak 
yüzüstü süründü-
rürüz. Varacakları 
yer cehennemdir. 
Oranın ateşi sön-
meye yüz tuttukça 
onu yeniden tutuş-
tururuz. 

Allah kimi hida-
yete erdirirse; o, 
hidayete ermiş-
tir. Kimi da dala-
lete düşürürse; 
O´ndan başka 
onlar için dostlar 
bulamazsın. Biz, 
onları kıyamet 
günü körler, dil-
sizler ve sağırlar 
olarak yüzüstü 
haşredeceğiz. 
Yurtları cehen-
nemdir. O ne 
zaman sönmeye 
yüz tutsa; he-
men alevini artı-
rırız. 

Allah'ın yol gösterdiği 
kimsedir doğru yola 
erişen; O'nun saptır-
dığı kimselere gelin-
ce, böylelerini O'na 
karşı koruyacak kim-
se bulamazsın: Biz 
onları Kıyamet Günü, 
varacakları yer ce-
hennem olmak üzere, 
yüzleri yerde, körler, 
dilsizler ve sağırlar 
olarak toplayacağız; 
(ve) ne zaman (ateş) 
yatışır gibi olsa, (onu 
hemen) harlı alevlerle 
onlar için canlandıra-
cağız. 

17. 
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.. ِلكِ  ه مِْ    işte..budur=ذ َٰ اؤ  ز      cezaları=ج 

وا    çünkü..onlar=بِأ نَه مِْ     inkâr..ettiler=ك ف ر 

ق ال وا    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا     ve..dediler=و 

ك نَا..أ إِذ ا =biz..olduktan..sonra..mı?    ِعظ اًما=kemikler    

ف اتًا ر      ?biz..mi=أ إِنَا    ve..ufalanmış..toprak=و 

ْبع وث ونِ  ْلقًا    diriltileceğiz=ل م      bir..yaratılışla=خ 

ِديدًا  yeni=ج 

Onların cezaları 
budur. Çünkü 
ayetlerimizi yalan-
lamışlar ve «Biz 
kemik ve toz hali-
ne dönüştükten 
sonra diriltilerek 
yaratılışın yeni bir 
aşamasına mı ge-
çeceğiz?» demiş-
lerdi 

Bu, onların ce-
zasıdır. Çünkü 
onlar; ayetleri-
mize küfrettiler 
ve: Kemik, ufa-
lanmış toprak 
olduğumuzdan 
sonra mı, biz mi, 
yeniden bir yara-
tılışla diriltilece-
ğiz? dediler. 

Bu, onların mesajla-
rımızı inkar ederek ve 
Demek, biz kemiğe, 
toza toprağa dönüş-
tükten sonra gerçek-
ten yepyeni bir ya-
ratma eylemiyle dirilti-
leceğiz, öyle mi? di-
yerek hak ettikleri bir 
karşılık olacak. 
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,, ل مِْ ْوا,,أ و  ي ر  =görmediler,,mi,,ki?    َِأ ن=şüphesiz    

ل قِ ,,ِذيالَِ    Allah=اّلَل ِ خ  =yaratan    

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve,,yeri=و 

ي ْخل قِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ    kadirdir=ق اِدرِ  =yaratmağa,,da    

مِْ ع لِ     kendilerinin,,benzerini=ِمثْل ه  ج      ve,,koymuştur=و 

مِْ ًَلِ    kendileri,,için=ل ه      bir,,süre=أ ج 

ْيبِ ,,لِ  ر  =hiç,,şüphe,,yoktur    ِِفِيه=onda    

ونِ     ama,,yapmazlar=ف أ ب ى     zalimler=الَظاِلم 

 inkârdan=ك ف وًرا    başka,,bir,,şey=إِلَِ

Onlar gökleri ve 
yeri yoktan vare-
den Allah´ın kendi 
benzerlerini bir kez 
daha yaratmaya 
gücünün yeteceği-
ni görmüyorlar mı? 
Üstelik Allah onlar 
için bir gün sona 
ereceği kuşkusuz 
olan sınırlı bir ya-
şama süresi belir-
ledi. Buna rağmen 
bu zalimler kâfirlik-
te direndiler. 

Görmezler mi ki; 
gökleri ve yeri 
yaratmış olan Al-
lah; onların ben-
zerlerini de ya-
ratmaya Ka-
dir´dir. Onlar için 
şüphe olmayan 
bir ecel kılmıştır 
Buna rağmen 
zalimler küfür-
den başka bir 
şeyde diretmedi-
ler. 

Gökleri ve yeri yara-
tan Allah'ın, onları 
kendi eşkalleri üzere 
yeniden yaratacak 
güce sahip olduğunu 
ve onları yeniden di-
riltmek için, sonu ge-
leceğinden şüphe 
olmayan bir süre be-
lirlemiş bulunduğunu 
kavrayamıyorlar mı? 
Ama şu var ki, zalim-
ler küfürden başka 
her şeye karşı çekim-
ser davranırlar! 

17. 
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    siz=أ ْنت مِْ    eğer=ل وِْ    de..ki=ق لِْ..

ائِنِ     sahip..olsaydınız=ت ْمِلك ونِ  ز      hazinelerine=خ 

ةِِ ْحم  ب ِي    rahmet=ر      o..zaman=إِذًا    Rabbimin=ر 

ْشي ة ِ    tutardınız=ْل  ْمس ْكت مِْ     korkarak=خ 

ْنف اِقِ  ك انِ     harcamaktan=اْْلِ     gerçekten=و 

ْنس انِ   çok..cimridir=ق ت وًرا    insan=اْْلِ

Onlara de ki; 
«Rabbimin rahmet 
hazineleri sizin eli-
nizde olsa, bu ha-
zineler tükenir 
kaygısı ile kimseye 
bir şey vermezdi-
niz. Zaten insan 
son derece cimri-
dir.» 

De ki: Eğer siz, 
Rabbımın rah-
met hazinelerine 
sahip olsaydınız; 
o zaman tükenir 
korkusuyla onla-
rı saklardınız. 
Zaten insan pek 
cimridir. 

De ki: Rabbimin ba-
ğış ve bolluk hazine-
lerine eğer siz sahip 
olsaydınız, o zaman 
(onlara), harcayıp tü-
ketme korkusuyla, 
mutlaka sımsıkı sarı-
lırdınız: çünkü insan 
gerçekten çok ta-
mahkardır, (sınırsız 
cömert olan ise sa-
dece Allah'tır). 

17. 
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ل ق دِْ,,     biz,,vermiştik=آت ْين ا    andolsun=و 

وس ىَِٰ     mucize=آي اتِ     dokuz=تِْسعِ     Musa’ya=م 

    sor=ف اْسأ لِْ    açık,,açık=ب ي ِن ات ِ 

ائِيلِ ,,ب نِي إِْسر  =İsrail,,oğullarına    

ه مِْ,,إِذِْ اء  ج  =(Musa),,onlara,,geldiğinde     ِف ق ال=demişti    

    şüphesiz,,ben=إِن ِي    Fir’avn=فِْرع ْونِ     ona=ل ه ِ

وس ىَِٰ,,ي ا    seni,,sanıyorum=ْل  ظ نُّكِ  م  =Ey,,Musa    

وًرا ْسح   büyülenmiş=م 

Biz Musa´ya dokuz 
somut mucize ver-
dik. Sor İsrailoğul-
ları´na istersen. 
Musa onlara pey-
gamber olarak 
geldiğinde, Firavun 
kendisine «Ya Mu-
sa, benim görü-
şüme göre sen 
büyülenmişsin» 
dedi. 

Andolsun ki; Biz, 
Musa´ya dokuz 
tane apaçık ayet 
verdik. Sor, İs-
railoğullarına, 
hani onlara gel-
mişti de Firavun 
ona şöyle de-
mişti: Ey Musa, 
doğrusu ben, 
seni büyülenmiş 
zannediyorum. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
Musa'ya dokuz açık 
mesaj verdik. Nite-
kim, sor İsrailoğulla-
rı'na, (Musa) onlara 
geldiğinde (ve Fira-
vun'a başvurduğunda 
neler olduğunu sana 
anlatsınlar). Firavun 
ona: Ey Musa! demiş-
ti, Gerçek şu ki, ben 
senin büyüyle do-
nanmış olduğunu dü-
şünüyorum! 

17. 
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..     andolsun=ل ق دِْ    dedi..ki..(Musa)=ق الِ 

ا    sen..bildin=ع ِلْمتِ  لِ ..م  أ ْنز  =indirdiğini    

ءِِ ل  ؤ  بُِّ    ancak=إِلَِ    bunları=ه َٰ     Rabbinin=ر 

اتِِ او  اْْل ْرِضِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

ائِرِ  إِن ِي    kanıtlar..olarak=ب ص      şüphesiz..ben..de=و 

فِْرع ْونِ ..ي ا    seni..görüyorum=ْل  ظ نُّكِ  =Ey..Fir’avn    

ثْب وًرا  mahvolmuş=م 

Musa ona dedi ki; 
«Bu mucizelerin, 
getirdiğimiz ilahi 
mesajın gerçek ol-
duğunu gösteren 
kanıtlar olarak ye-
rin ve göklerin 
Rabbi tarafından 
gönderildiklerini 
kesin biliyorsun. 
Ey Firavun, bana 
göre sen mahvol-
maya aday oluyor-
sun.» 

O da demişti ki: 
Andolsun ki sen; 
bunları göklerin 
ve yerin Rabbı-
nın, açık deliller 
olarak indirmiş 
olduğunu biliyor-
sun. Ben, doğ-
rusu ey Firavun, 
senin mahvola-
cağını sanıyo-
rum. 

(Musa) da ona: Bu 
(mucizevi olguları, 
sana) uyarıcı, aydın-
latıcı belirtiler olarak 
göklerin ve yerin 
(gerçek) sahibinden 
başkasının indireme-
yeceğini pekala bili-
yorsun! diye karşılık 
verdi, Ve ey Firavun, 
(onları doğru değer-
lendirme yolunu 
seçmediğin için) ben 
de senin bütünüyle 
ziyan içinde olduğunu 
düşünüyorum! 
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اد ِ,,     istedi,,(Fir’avn)=ف أ ر 

ي ْست ِفَزه مِْ,,أ نِْ =onları,,sürüp,,çıkarmak    

اْْل ْرِضِ,,ِمنِ  =o,,ülkeden    

ْقن اه ِ     biz,,de,,onu,,boğduk=ف أ ْغر 

نِْ م  ع ه ِ,,و  م  =yanındakilerle,,birlikte    ِميعًا  toptan=ج 

Firavun İsrailoğul-
ları´nı yurtlarından 
sürmek istedi, biz 
onu yanındakiler 
ile birlikte denizde 
boğuverdik. 

Bunun üzerine 
onları memleket-
ten sürmek iste-
di. Biz de onu ve 
beraberindekileri 
bütünüyle suda 
boğduk. 

Ve sonunda Firavun 
onları yeryüzünden 
söküp atmaya karar 
verdi; bunun üzerine 
Biz de onu ve onunla 
beraber olan herkesi 
(denizde) boğduk. 

17. 
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ق ْلن ا.. ب ْعِدهِِ..ِمنِْ    dedik=و  =onun..ardından    

ائِيلِ ..ِلب نِي إِْسر  =İsrail..oğullarına    اْسك ن وا=oturun    

اءِ ..ف إِذ ا    o..ülkede=اْْل ْرضِ  ج  =gelince    

ْعد ِ ةِِ    zamanı=و      getireceğiz=ِجئْن ا    ahiret=اْْلِخر 

 bir..araya=ل ِفيفًا    hepinizi=بِك مِْ

Onun ardından İs-
railoğulları´na «Bu 
ülkede oturunuz. 
Ahiret günü gelin-
ce sizleri hep bir-
likte mahşerde bi-
raraya getiririz» 
dedik. 

Onun ardından 
İsrailoğullarına 
dedik ki: Haydin, 
o memlekette siz 
oturun. Ahiret 
vaadi geldiği 
zaman; onları da 
sizi de bir araya 
getiririz. 

Ve sonra İsrailoğulla-
rı'na: Şimdi artık yer-
yüzünde güvenlik 
içinde yerleşin dedik, 
fakat, (unutmayın ki,) 
Son Gün'e ilişkin söz 
gerçekleştiği zaman, 
karışık bir bütün(ün 
parçaları) olarak he-
pinizi bir araya geti-
receğiz! 

17. 
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ق ِِ,, بِاْلح      hak,,olarak=و 

ْلن اه ِ ق ِِ    biz,,o(Kur’a)nı,,indirdik=أ ْنز  بِاْلح      ve,,hak,,ile=و 

ل ِ  ا    inmiştir=ن ز  م  ْلن اكِ ,,و  أ ْرس  =seni,,göndermedik    

ًرا    dışında=إِلَِ ب ش ِ     müjdeleyici=م 

ن ِذيًرا  ve,,uyarıcı,,olmak=و 

Biz Kur´an´ı Hak 
içerikli olarak in-
dirdiğimiz gibi, 
onun iniş amacı da 
hakkı gerçekleş-
tirmektir. Ey Mu-
hammed, seni 
müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak 
gönderdik. 

Biz onu hak ile 
indirdik. O da 
hak olarak indi. 
Seni de ancak 
müjdeci ve uya-
rıcı olarak gön-
derdik. 

Ve biz bu (vahyi) de-
ğişmeyen gerçeğe 
işaret olarak indirdik 
ve o da (sana, ey 
Peygamber) hak ola-
rak ulaştı; çünkü Biz 
seni yalnızca bir müj-
deci ve bir uyarıcı 
olarak gönderdik; 

17. 
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ق ْرآنًا.. ْقن اه ِ    Kur’an’ı=و      parçalara..ayırdık=ف ر 

أ ه ِ النَاِسِ..ع ل ى    okuman..için=ِلت ْقر  =insanlara    

ْكثِ ..ع ل ىَِٰ م  =ağır..ağır    ِ ن َزْلن اه     ve..onu..indirdik=و 

 birbiri..ardınca=ت ْنِزيًَلِ

Kur´an´ı insanlara 
ağır ağır okuyasın 
diye bölümlere 
ayırdık ve ihtiyaç-
lar gerektikçe bö-
lüm bölüm indirdik. 

Bir de Kur´an´ı 
insanlara ağır 
ağır okuman 
için, bölüm bö-
lüm ve gerektik-
çe indirdik. 

ve ayrıca onu, insan-
lara yavaş yavaş 
okuyasın diye bir Ku-
ran, temel bir okuma 
metni olarak bölüm 
bölüm açıkladık, ayet 
ayet indirdik. 

17. 
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بِهِِ,,آِمن وا    de,,ki=ق لِْ,, =siz,,ona,,inanın    ِْأ و=veya    

ت ْؤِمن واِ ,,لِ  =inanmayın    َِإِن=şüphesiz,,O    

أ وت وا,,الَِذينِ  =verilenlere     ِاْلِعْلم=bilgi    

ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ =daha,,önce    إِذ ا=zaman    َِٰي تْل ى=okunduğu    

ْيِهمِْع ل ِ =kendilerine    

ونِ      onlar,,derhal,,kapanırlar=ي ِخرُّ

 secdeye=س َجدًا    çeneleri,,üstüne=ِلِْل ْذق انِِ

De ki; «Siz bu 
Kur´an´a ister ina-
nın, ister inanma-
yın, o bundan ön-
ce kendilerine bilgi 
verilenlere okun-
duğunda, onlar 
çeneleri üzerine 
secdeye kapanır-
lar.» 

De ki: Ona ister 
inanın, ister 
inanmayın, mu-
hakkak ki ondan 
önce kendilerine 
bilgi verilenlere, 
o okunduğu za-
man, yüzleri üs-
tü secdeye ka-
panırlar. 

De ki: Ona ister ina-
nın, ister inanmayın. 
Kendilerine önceden 
doğru bilgi ve kavra-
yış yeteneği verilmiş 
olanlara bu (ilahi me-
tin) okunduğu zaman, 
hemen yüzleri üzeri-
ne yere kapanır, 

17. 
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.. ي ق ول ونِ  انِ     ve..derler=و      şanı..yücedir=س ْبح 

ب ِن ا ك انِ ..إِنِْ    Rabbimizin=ر  =gerçekten    

ْعد ِ ب ِن ا    vaadi..(sözü)=و      Rabbimizin=ر 

ْفع و لًِل م  =mutlaka..yerine..getirilir 

Ve derler ki, 
«Rabbimizin şanı 
yücedir, O´nun 
verdiği söz kesin-
likle yerine gele-
cektir.» 

Ve derler ki: 
Tenzih ederiz 
Rabbımızı. Rab-
bımızın vaadi 
şüphesiz yerine 
gelmiş olacaktır. 

ve şöyle derler: Sınır-
sız kudretiyle ne yü-
cedir Rabbimiz! İşte 
Rabbimizin vaadi 
apaçık gerçekleşti! 

17. 
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,, ونِ  ي ِخرُّ     ve,,kapanırlar=و 

    ağlayarak=ي ْبك ونِ     çeneleri,,üstüne=ِلِْل ْذق انِِ

ي ِزيد ه مِْ     ve,,onların,,(Kur’an),,artırır=و 

ش وًعا  derin,,saygısını=خ 

Çeneleri üzerine 
secdeye kapanır-
larken, gözyaşları 
dökerler. Kur´an 
onları ürpertir, 
saygılarını artırır. 

Yüzleri üstü ka-
panarak ağlarlar. 
Ve bu, onların 
huşu´unu artırır. 

İşte (böyle deyip) ağ-
layarak yüzüstü yere 
kapanırlar ve (Al-
lah'tan yana göster-
dikleri) bu (bilinç ve 
duyarlık) onların say-
gı ve sakınmasını ar-
tırır. 
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    dua..edin..(çağırın)=اْدع وا    de..ki=ق لِِ..

    dua..edin..(çağırın)=اْدع وا    veya=أ وِِ    Allah..diye=اّلَل ِ

ن ِ      hangisiyle=أ يًّا    Rahman..diye=الَرْحم َٰ

ا ت دْع وا..م  =çağırsanız    ِ ف ل ه=O’nundur    

اءِ  ِ     isimler=اْْل ْسم  ْسن ىَٰ     en..güzel=اْلح 

لِ  ت ْجه رِْ..و  =pek..bağırma     ِتِك َل      namazında=بِص 

لِ  افِتِْ..و  ت خ  =pek..de..gizleme    ا     onu..(sesini)=بِه 

اْبت غِِ ِلكِ     arasında=ب ْينِ     tut=و      bunun=ذ َٰ

 bir..yol=س بِيًَلِ

De ki; «Onu ister 
«Allah» diye çağı-
rın, ister «Rah-
man» diye çağırın. 
Hangisiyle çağırır-
sanız çağırın, en 
güzel isimler 
O´nundur. Na-
mazda sesini fazla 
yükseltme, fazla 
da kısık tutma, bu 
ikisi arasında bir 
yol tut.» 

De ki: İster Allah 
deyin, ister 
Rahman deyin. 
Hangisini derse-
niz deyin ; en 
güzel isimler 
O´nun içindir. 
Namazında se-
sini yükseltme 
de, gizleme de. 
İkisi arasında bir 
yol bul. 

De ki: İster Allah diye 
çağırın, ister Rahman 
diye: O'nu hangi isim-
le çağırırsanız çağı-
rın, (O hep Birdir; ve) 
bütün güzel ve üstün 
nitelikler O'nundur. 
(O'na dua et, ama) 
duanda sesini fazla 
yükseltme, çok fazla 
alçaltma da, ikisinin 
ortası bir yol tut; 
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ق لِِ,, ْمد ِ    ve,,de,,ki=و  ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

ي تَِخذِْ,,ل مِْ,,الَِذي =edinmeyen    ل دًا     çocuk=و 

ل مِْ ل ه ِ,,ي ك نِْ,,و  =olmayan     ِش ِريك=ortağı    

ْلكِِ,,فِي اْلم  =mülkte    

ل مِْ ل ه ِ,,ي ك نِْ,,و  =ihtiyacı,,bulunmayan    

ِليِ  الذُّل ِِ ,,ِمنِ     yardımcıya=و  =acze,,düşüp,,de    

ب ِْره ِ ك   tam,,bir,,yüceltme,,ile=ت ْكبِيًرا    ve,,O’nu,,yücelt=و 

De ki; «Hamd, ço-
cuk edinmemiş 
olan, egemenlikte 
ortağı bulunmayan 
ve güçsüzlüğünü 
telafi edecek bir 
destekçiye gerek 
duymayan Allah´a 
mahsustur.» 
O´nun büyüklüğü-
nü gereğince dile 
getir. 

Ve de ki: Hamd, 
O Allah´a mah-
sustur ki; bir ço-
cuk edinmemiş 
ve O´nun mül-
künde bir ortak 
bulunmamıştır. 
Düşkünlükten 
dolayı O´nun bir 
yardımcısı ol-
mamıştır. Ve 
O´nu tekbir et. 

Ve de ki: Bütün övgü-
ler, döl edinmeyen, 
egemenliğinde ortağı 
bulunmayan, güçsüz-
lükten, düşkünlükten 
ötürü herhangi bir 
yardıma, yardımcıya 
gereksinme duyma-
yan Allah'a yakışır. 
İşte, O'nu (hep böyle) 
yücelterek an. 

18. 
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ْمد ِ.. ِِ    hamdolsun..ki=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

لِ ..الَِذي أ ْنز  =indirdi    َِٰع ْبِدهِِ..ع ل ى =kuluna    

ل مِْ    Kitabı=اْلِكت ابِ  ل ه ِ..ي ْجع لِْ..و  =ve..ona..koymadı    

ًجاِ   hiçbir..eğrilik=ِعو 

Hiçbir çarpık yeri 
olmayan, bu tutarlı 
kitab´ı (Kur´an´ı) 
kulu Muhammed´e 
indiren Allah´a 
hamdolsun. 

Hamd, O Allah´a 
ki; kuluna dos-
doğru kitabı in-
dirdi ve onda hiç 
bir eğrilik koy-
madı. 

Bütün övgüler Allah'a 
yakışır; O (Allah) ki, 
kuluna bu ilahi kelamı 
indirmiş ve onun an-
laşılmasını güçleşti-
recek hiçbir çapraşık-
lığa yer vermemiştir: 

18. 
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    uyarması,,için=ِلي ْنِذرِ     dosdoğru,,olarak=ق ي ًِما,,

    şiddetli=ش ِديدًا    azaba,,karşı=ب أًْسا

ل د ْنه ِ,,ِمنِْ =katından,,(indirdi)    

رِ  ي ب ش ِ     ve,,müjdelemesi,,için=و 

ْؤِمنِينِ الِْ م  =müminlere     ِل ونِ ,,الَِذين ي ْعم  =yapan    

اتِِ     iyi,,işler=الَصاِلح 

ل ه مِْ,,أ نَِ =kendileri,,için,,bulunduğunu    أ ْجًرا=mükâfat    

نًا س   güzel=ح 

Peygamber, insan-
ları, Allah´dan ge-
lecek ağır bir azap 
konusunda uyarsın 
ve iyi amel işleyen 
mü´minlere de 
kendilerini iyi bir 
ödülün beklediği 
müjdesini versin 
diye bu dosdoğru 
kitap indirildi. 

Kendi katından 
şiddetli bir bas-
kını haber ver-
mek ve salih 
amel işleyen 
mü´minlere gü-
zel bir mükafat 
olduğunu müjde-
lemek için. 

(Bu) tutarlı ve dos-
doğru (kitap, inkarcı-
ları) O'nun katından 
zorlu bir cezayla 
uyarmak ve dürüst, 
erdemli davranışlarda 
bulunan müminlere 
hak ettikleri güzel 
karşılığı müjdelemek 
içindir, 

18. 
3 

.. اِكثِينِ      onun..içinde=فِيهِِ    kalacaklardır=م 

 sürekli..olarak=أ ب دًا

Mü´minler o ödül 
yerinde (cennette) 
sürekli kalacaklar-
dır. 

Orada temelli 
kalacaklardır. 

içinde sonsuza kadar 
kalacakları (bir mutlu-
luk esenlik halini 
müjdelemek için). 

18. 
4 

,, ي ْنِذرِ  ق ال وا,,الَِذينِ     ve,,uyarması,,için=و  =diyenleri    

ذ ِ ل دًا    Allah=اّلَل ِ    edindi=اتَخ   çocuk=و 

Bir de «Allah evlat 
edindi» diyenleri 
uyarsın diye. 

Ve: Allah çocuk 
edindi, diyenleri 
uyarman için. 

Ayrıca, (bu ilahi ke-
lam,) Allah kendine 
bir oğul edindi iddia-
sında bulunanları 
uyarmak için(dir). 

18. 
5 

ا.. مِْ    yoktur=م      bu..hususta=بِهِِ    onların=ل ه 

ِعْلمِ ..ِمنِْ =hiçbir..bilgisi     ِل ِْلب ائِِهْمِ ..و  =ve..atalarının    

تِْ ةًِ    ne..büyük..(küstahça)=ك ب ر      söz=ك ِلم 

جِ  اِهِهْمِ ..ِمنِْ    çıkıyor=ت ْخر  أ ْفو  =ağızlarından    

Allah´ın evlat 
edindiği konusun-
da ne onların ve 
ne de atalarının 
hiçbir bilgisi yoktur. 
Rastgele ağızla-
rından çıkan bu 
söz ne ağır bir ifti-

Ne onların, ne 
de babalarının 
buna dair bilgile-
ri vardır. O, ağız-
larından çıkan 
ne büyük bir 
sözdür. Onlar 
yalnız ve yalnız 

(Oysa,) O'nun hak-
kında ne kendilerinin, 
ne de atalarının doğ-
ru bir bilgisi var: Ne 
ağır bir söz, bu ağız-
larından çıkan! Ya-
landan başka bir şey 
söylemiyorlar! 
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ي ق ول ونِ ..إِنِْ =onlar..söylemiyorlar    َِإِل=başka..bir..şey    

 yalandan=ك ِذبًا

radır! Söyledikleri, 
yalandan başka bir 
şey değildir. 

yalan söylerler. 

18. 
6 

,,     helak,,edeceksin=ب اِخعِ     herhalde,,sen=ف ل ع لَكِ 

آث اِرِهمِْ,,ع ل ىَِٰ    kendini=ن ْفس كِ  =peşlerinde    

ي ْؤِمن وا,,ل مِْ    diye=إِنِْ =inanmıyorlar    ذ ا     bu=بِه َٰ

ِديثِِ  üzüntüden=أ س فًا    söze=اْلح 

Ey Muhammed, 
eğer onlar bu yeni 
mesaja (Kur´ana) 
inanmazlarsa, ar-
kalarından duya-
cağın üzüntü se-
bebi ile neredeyse 
kendini mahvede-
ceksin. 

Demek ki bu sö-
ze inanmayanla-
rın ardından 
üzülerek nere-
deyse kendini 
mahvedeceksin. 

Peki ama, onlar bu 
mesaja inanmak is-
temiyorlarsa, (inan-
sınlar diye) kendini mi 
paralayacaksın? 

18. 
7 

ع ْلن ا    şüphesiz..biz=إِنَا.. ا    yarattık=ج      şeyleri=م 

اْْل ْرِضِ..ع ل ى =yeryüzündeki    

ا    süs..olsun..diye=ِزين ةًِ     kendisine=ل ه 

ه مِْ مِْ    onları..denemek..için=ِلن ْبل و      hangisinin=أ يُّه 

ًَلِ    daha..güzel=أ ْحس نِ   iş..yaptığını=ع م 

Biz dünyadaki her 
şeyi yeryüzünün 
süsü yaptık. Ama-
cımız, insanları sı-
navdan geçirerek 
hangilerinin daha 
iyi işler yapacakla-
rını görmektir. 

İnsanlardan 
hangisinin daha 
güzel amel işle-
diğini deneyelim 
diye, yeryüzün-
de olan şeylere 
bir süs verdik. 

Gerçek şu ki, yeryü-
zünde güzel olan ne 
varsa Biz hepsini, 
hangisinin daha iyi 
davrandığını ortaya 
koymak üzere, insan-
ları sınamak için bir 
araç kıldık; 

18. 
8 

إِنَا,, اِعل ونِ     biz,,elbette=و      yaparız=ل ج 

ا ا,,م  ع ل ْيه  =(yerin),,üzerindekileri    ِعيدًا     bir,,toprak=ص 

ًزا ر   kupkuru=ج 

Günü gelince yer-
yüzünün bütün gö-
zalıcı yeşilliklerini 
kesinlikle kupkuru 
bir toprak düzlü-
ğüne çevireceğiz. 

Şüphesiz ki Biz, 
yeryüzünde 
olanları kupkuru 
bir toprak haline 
getirebiliriz. 

ve hiç şüphe yok ki 
(zamanı gelince) yer-
yüzündeki her şeyi 
kupkuru toprak haline 
getireceğiz. 

18. 
9 

ِسْبتِ     yoksa=أ مِْ..     sadece=أ نَِ    ?mi..sandın=ح 

ابِ      Kehf=اْلك ْهفِِ    sahiplerinin=أ ْصح 

الَرقِيمِِ     olduklarını=ك ان وا    ve..Rakim=و 

آي اتِن ا..ِمنِْ =bizim..ayetlerimizden    بًا  şaşılacak=ع ج 

Sen «Ashab-ı 
Kehf» ve «Ashab-ı 
Rakım» olayının, 
bizim şaşırtıcı mu-
cizelerimizden biri 
olduğunu mu sanı-
yorsun? 

Yoksa; sen, ma-
ğara ve kitabe 
ehlini şaşılacak 
ayetlerimizden 
mi sandın? 

(Bu dünya hayatı bir 
sınamadan ibaret ol-
duğuna göre, imdi) 
sen Mağara İnsanla-
rını(n) ve (onların 
kendilerini) yazıtla-
ra/kitabelere (adama-
larının kıssasını)n, 
gerçekten, Bizim 
(öteki) mesajlarımız-
dan daha meraka 
değer bulunacağını 
mı düşünüyorsun? 

18. 
10 

ى    zaman=إِذِْ,,     o,,gençler=اْلِفتْي ة ِ    sığındıkları=أ و 

اْلك ْهفِِ,,إِل ى =mağaraya    ف ق ال وا=dediler    

بَن ا     bize,,ver=آتِن ا    Rabbimiz=ر 

ل د ْنكِ ,,ِمنِْ =katından    ًِة ْحم      bir,,rahmet=ر 

ي ِئِْ ه      bize=ل ن ا    ve,,hazırla=و 

أ ْمِرن ا,,ِمنِْ =şu,,işimizden    ش دًا  bir,,çıkış,,yolu=ر 

Hani birkaç genç o 
mağaraya sığın-
mışlar ve «Ey 
Rabb´imiz, bize 
katından rahmet 
bağışla ve şu işi-
mizde bize çıkış 
yolu göster» dedi-
ler. 

Hani o yiğitler; 
mağaraya sı-
ğınmışlardı da: 
Rabbımız; bize 
katından rahmet 
ver, işlerimizde 
başarılı kıl, de-
mişlerdi. 

Hani, o gençler ma-
ğaraya sığındıkları 
zaman, Ey Rabbimiz! 
demişlerdi, Bize ka-
tından bir rahmet 
bahşet; ve içinde bu-
lunduğumuz (harici) 
şartlar ne olursa ol-
sun bizi doğruluk bi-
linciyle donat! 

18. 
11 

ْبن ا.. ر      biz..de..vurduk=ف ض 

انِِهمِْآذ ِ..ع ل ىَِٰ =kulaklarına..(ağırlık)    

اْلك ْهفِِ..فِي =mağarada     ِِسنِين=yıllar    ع د دًا=nice 

Bunun üzerine on-
ları mağarada yıl-
larca uykuya yatır-
dık. 

Bunun üzerine 
yıllarca mağara-
da onların kulak-
larına perde 
vurduk. 

Biz de bunun üzerine 
mağarada onların ku-
laklarını yıllarca (dış 
dünyaya) kapalı tut-
tuk, 

18. 
12 

    onları,,uyandırdık=ب ع ثْن اه مِْ    sonra=ث مَِ,,

    hangisinin=أ يُِّ    bilmek,,için=ِلن ْعل مِ 

    iki,,zümreden=اْلِحْزب ْينِِ

ىَِٰ     daha,,iyi,,hesabedeceğini=أ ْحص 

ا ل بِث وا,,ِلم  =(onların),,kaldıkları    دًا  süreyi=أ م 

Sonra iki gruptan 
hangisinin ne ka-
dar uyuduklarını 
doğru olarak he-
sap edebileceğini 
belirlemek üzere 
onları uyandırdık. 

Sonra iki taraf-
tan hangisinin 
bekledikleri so-
nucu daha iyi 
hesaplamış ol-
duğunu belirt-
mek için onları 
uyandırdık. 

sonra onları uyandır-
dık, ki (mağarada) 
geçen sürenin iki ba-
kış açısından hangi-
siyle daha iyi değer-
lendirildiğini (insanla-
ra) gösterelim. 

18. 
13 

.. ل ْيكِ     anlatıyoruz=ن ق صُِّ    biz=ن ْحنِ      sana=ع 

ِِ     onların..haberlerini=ن ب أ ه مِْ ق      gerçek..olarak=بِاْلح 

مِْ     gençlerdi=فِتْي ة ِ    muhakkak..onlar=إِنَه 

ن وا ب ِِهمِْ    inanmış=آم      Rablerine=بِر 

ِزْدن اه مِْ     biz..de..onların..artırmıştık=و 

 hidayetlerini=ه دًى

Biz sana onların 
hikâyelerini doğru 
olarak anlatıyoruz. 
Onlar Râbb´lerine 
inanmış, bir grup 
gençti; onların hi-
dayet bilincini art-
tırmıştık. 

Sana; onların 
kıssalarını ger-
çek olarak anla-
talım: Doğrusu 
onlar; Rabbları-
na inanmış, 
genç yiğitlerdi. 
Biz de onların 
hidayetini artır-
mıştık. 

(Şimdi) onların kıssa-
sını bütün gerçeğiyle 
sana anlatacağız. 
Onlar gerçekten de 
Rablerine yürekten 
inanan gençlerdi; ve 
biz de kendilerini 
doğru yolda derin bir 
bilinç ve duyarlıkla 
güçlendirmiş, 

18. 
14 

ب ْطن ا,, ر      üstüne=ع ل ىَِٰ    metanet,,bağlamıştık=و 

وا,,إِذِْ    kalblerinin=ق ل وبِِهمِْ ق ام  =kalktılar    

ق ال واف ِ =ve,,dediler,,ki    بُّن ا     Rabbimiz=ر 

بُِّ اتِِ    Rabbidir=ر  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ن ْدع وِ ,,ل نِْ    ve,,yerin=و  =biz,,asla,,demeyiz    

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’ndan,,başkasına     ًِها     Tanrı=إِل َٰ

    konuşmuş,,oluruz=ق ْلن ا    yoksa=ل ق دِْ

ش ط ًطا,,اإِذًِ =saçma,,sapan 

Kalplerini pekiştir-
miştik. Hani, kâfir-
lerin karşısına diki-
lip şöyle demişler-
di; «Bizim 
Rabb´imiz, gökle-
rin ve yerin 
Rabb´idir; O´ndan 
başkasına yalvar-
mayız, yoksa 
saçmalamış olu-
ruz.» 

Kalkıp da; Bizim 
Rabbımız gökle-
rin ve yerin 
Rabbıdır; biz 
O´ndan başka-
sına tanrı deme-
yiz, yoksa an-
dolsun ki; batıl 
söz söylemiş 
oluruz, dedikleri 
zaman kalblerini 
pekiştirmiştik. 

kalplerini pekiştirmiş-
tik; öyle ki, doğrulup 
(birbirlerine): Rabbi-
miz göklerin ve yerin 
Rabbidir, demişlerdi 
Biz asla O'ndan baş-
kasına yalvarıp ya-
karmayacağız, (çün-
kü böyle bir şey ya-
parsak) çok çirkin bir 
şey dile getirmiş olu-
ruz! 

18. 
15 

ءِِ.. ل  ؤ  ن ا    şunlar=ه َٰ     şu..kavmimiz=ق ْوم 

ذ وا د ونِهِِ..ِمنِْ    edindiler=اتَخ  =O’ndan..başka    

ةًِ      tanrılar=آِله 

نِ ي أْت و..ل ْولِ  =getirmeleri..gerekmez..mi?    

ل ْيِهمِْ     açık=ب ي ِن ِ     bir..delil=بِس ْلط انِ     onların=ع 

نِْ     daha..zalim=أ ْظل مِ     ?kim..olabilir=ف م 

ىَِٰ..ِمَمنِِ اْفت ر  =uydurandan    ع ل ى=karşı    

 yalan=ك ِذبًا    Allah’a=اّلَلِِ

Şu soydaşlarımız, 
Allah´ı bir yana bı-
rakarak çeşitli ilah-
lar edindiler, onla-
rın gerçekten ilah 
olduklarına ilişkin 
kesin delil göster-
meleri gerekmez 
mi? Allah´a karşı 
yalan uydurandan 
daha zalim kim 
olabilir? 

Şu bizim kav-
mimiz, Allah´ı bı-
rakıp O´ndan 
başka tanrılar 
edindiler. Onla-
rın gerçek oldu-
ğuna apaçık delil 
getirmeleri ge-
rekmez mi? Al-
lah´a karşı yalan 
uyduranlardan 
daha zalim kim-
dir? 

Oysa, bu bizim soy-
daşlarımız, inançları-
nı destekleyen açık 
ve akla uygun bir delil 
getiremedikleri halde 
O'ndan başka varlık-
ları tanrı ediniyorlar: 
Allah hakkında yalan 
uyduran kimseden 
daha zalim kim olabi-
lir? 

18. 
16 

إِذِِ,,     madem,,ki=و 

وه مِْ ْلت م      siz,,onlardan,,ayrıldınız=اْعت ز 

ا م      başka=إِلَِ    taptıkları=ي ْعب د ونِ     ve,,şeylerden=و 

وا    Allah’tan=اّلَل ِ     o,,halde,,sığının,,ki=ف أْو 

اْلك ْهفِِ,,إِل ى =mağaraya    

    size=ل ك مِْ    yaysın,,(bollaştırsın)=ي ْنش رِْ

بُّك مِْ تِهِِ,,ِمنِْ    Rabbiniz=ر  ْحم  ر  =rahmetini    

ي ِئِْ ي ه      size=ل ك مِْ    ve,,hazırlasın=و 

أ ْمِرك مِْ,,ِمنِْ =(şu),,işinizden    ِمْرف قًا=yararlı,,bir,,şey 

İçlerinden biri dedi 
ki; «Madem ki, 
soydaşlarınızla ve 
onların Allah´ı bir 
yana bırakarak 
taptıkları ile ilişki-
nizi kestiniz, öy-
leyse mağaraya 
sığınınız, 
Rabb´iniz engin 
rahmetinden size 
bir pay göndersin 
ve şu işinizde size 
kurtuluş yolu gös-
tersin. 

Onlara: Madem 
siz, onlardan ve 
Allah´tan başka 
tapmakta olduk-
larınızdan ayrıl-
dınız; o halde 
mağaraya çekilin 
ki Rabbınız; si-
ze, rahmetinden 
genişlik versin, 
işinizde kolaylık 
göstersin, denil-
di. 

Bunun içindir ki, şimdi 
siz onlardan da, onla-
rın Allah'tan başka 
tapındıkları bütün o 
asılsız şeylerden de 
uzaklaşıp şu mağa-
raya sığının ki, Rab-
biniz rahmetini size 
ulaştırsın ve sizi du-
rumunuza göre ruhla-
rınızın ihtiyaç duyabi-
leceği şeylerle donat-
sın! 

18. 
17 

ى.. ت ر      zaman=إِذ ا    güneşi=الَشْمسِ     görürsün=و 

رِ     doğduğu=ط ل ع تِْ او      eğiliyor=ت ز 

ك ْهِفِهمِْ..ع نِْ =mağaralarından    

اْلي ِمينِِ..ذ اتِ  =sağa..doğru    إِذ ا     zaman..da=و 

ب تِْ     battığı=غ ر 

Eğer orada olsay-
dın görecektin ki, 
doğan güneşin 
ışınları mağarala-
rının sağına sapı-
yor, batan güneşin 
ışınları ise sol tara-
fa kayıyordu. Böy-
lece mağara taba-
nının geniş bir ala-
nına dağılmış ola-

Güneşin doğdu-
ğu zaman; ma-
ğaralarının sağ 
tarafına yöneldi-
ğini, battığı za-
man da; sol tara-
fa gittiğini görür-
sün. Kendileri de 
mağaranın iç ta-
rafında idiler. 
Bu, Allah´ın 

Ve (yıllarca) güneşin, 
doğarken onların 
mağarasını sağ yan-
dan yalayıp geçtiğini, 
batarken de onlara 
dokunmadan sol 
yandan geçip gittiğini 
ve onların, mağara-
nın genişçe bir oda-
sında bulunduğunu 
görürdün: Rabbinin 
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مِْ ه      onları..makaslayıp..geçiyor=ت ْقِرض 

الِِ..ذ اتِ  م  الش ِ =sola..doğru    ِْه م     ve..onlar=و 

ةِ ف جِْ    içindedirler=فِي و  =bir..dehlizi    

ِلكِ     onun..(mağaranın)=ِمْنه ِ      bu..(durum)=ذ َٰ

آي اتِِ..ِمنِْ =ayetlerindendir     ِِاّلَل=Allah’ın    ِْن     kime=م 

وِ     Allah=اّلَل ِ    hidayet..verirse=ي ْهدِِ     o=ف ه 

ْهت ِدِ  نِْ    yolu..bulmuştur=اْلم  م      kimi..de=و 

    sapıklıkta..bırakırsa=ي ْضِللِْ

ت ِجد ِ..ف ل نِْ =artık..bulamazsın    ِ ل ه=onun..için    

ِليًّا ْرِشدًا    bir..dost=و   yol..gösteren=م 

rak uyudukları hal-
de güneşten ra-
hatsız olmuyorlar-
dı. Bu olay, Al-
lah´ın mucizelerin-
den biridir. Allah 
kimi doğru yola ile-
tirse, o doğru yolu 
bulur. O kimi saptı-
rırsa sen ona, doğ-
ru yola iletici bir 
önder bulamazsın. 

ayetlerindendir. 
Allah, kimi hida-
yete erdirirse; o, 
doğru yola er-
miştir, kimi de 
şaşıracak olur-
sa; artık onun 
için yol gösterici 
bir dost bula-
mazsın. 

alametlerinden biriydi 
bu; Allah kime yol 
gösterirse doğru yolu 
bulan odur ve kimi de 
sapıklık içinde bırak-
sa, artık onun için 
doğru yolu gösteren 
bir dost, bir koruyucu 
bulamazsın. 

18. 
18 

مِْ,, ب ه  ت ْحس      uyanıklar=أ ْيق اًظا    sen,,onları,,sanırsın=و 

ه مِْ ,,و 
ق ود ِ  ر  =uyudukları,,halde    

ب ه مِْ ن ق ل ِ     onları,,(uykuda),,çeviririz=و 

اْلي ِمينِِ,,ذ اتِ  =sağlarına    

ذ اتِ  اِلِ ,,و  م  الش ِ =ve,,sollarına    

مِْ ْلب ه  ك      uzatmış,,vaziyettedir=ب اِسطِ     köpekleri,,de=و 

اع ْيهِِ ِصيِدِ     ön,,ayaklarını=ِذر      girişte=بِاْلو 

اَطل ْعتِ ,,ل وِِ =görseydin    ِْل ْيِهم     onların,,durumunu=ع 

لَْيتِ  مِْ    mutlaka,,dönüp=ل و      onlardan=ِمْنه 

اًرا ِلئْتِ     kaçardın=فِر  ل م      ve,,içine,,dolardı=و 

مِْ ْعبًا    onlardan=ِمْنه   korku=ر 

Onları görseydin, 
uyanık sanırdın; 
oysa uyuyorlardı. 
Biz onları gâh sağ 
yanlarına, gâh sol 
yanlarına çeviri-
yorduk. Köpekleri 
de ön ayaklarını 
mağaranın eşiğine 
dayamıştı. Eğer 
karşılarına çıksan 
hemen geri dönüp 
kaçardın, içine 
saldıkları korkudan 
ödün patlardı. 

Onlar uykuda 
iken; sen, onları 
uyanık sanırdın. 
Biz, onları sağa 
ve sola döndü-
rüyorduk. Kö-
pekleri de dir-
seklerini eşiğe 
uzatmıştı. Onları 
görsen; için kor-
kuyla dolar, geri 
dönüp kaçardın. 

Uykuda oldukları hal-
de sen onları uyanık 
sanırdın. Öyle ki, Biz 
onları bir sağa çeviri-
yorduk, bir sola; ve 
köpekleri de eşikte ön 
ayaklarını uzatıp 
(uyuyakalmıştı). On-
lara (bu halleriyle) 
rastlamış olsaydın 
arkanı dönüp kaçar-
dın; onlardan yana 
için korkuyla dolardı. 
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.. ِلكِ  ك ذ َٰ مِْب ع ثْن اهِ     yine..böyle=و  =onları..dirilttik    

ل وا ْمِ     sormaları..için=ِلي ت س اء      kendi..aralarında=ب ْين ه 

مِْ    konuşan..biri=ق ائِلِ     dedi..ki=ق الِ      içlerinden=ِمْنه 

ل بِثْت ْمِ ..ك مِْ =ne..kadar..kaldınız?    ق ال وا=dediler    

    ya..da=أ وِْ    bir..gün=ي ْوًما    kaldık=ل بِثْن ا

    günün=ي ْوم ِ     bir..parçası..(kadar)=ب ْعضِ 

بُّك مِْ    dediler=ق ال وا     daha..iyi..bilir=أ ْعل مِ     Rabbiniz=ر 

ا ل بِثْت مِْ..بِم  =ne..kadar..kaldığınızı    ف اْبع ث وا=gönderin    

د ك مِْ ِرقِك مِْ    birinizi=أ ح      gümüş..(para)..ile=بِو 

ِذهِِ ِدين ةِِ..إِل ى    şu=ه َٰ اْلم  =şehre    ِْف ْلي ْنظ ر=baksın    

ا     daha..temiz..ise=أ ْزك ىَِٰ    hangi=أ يُّه 

    size..getirsin=ف ْلي أْتِك مِْ    yiyecek=ط ع اًما

    ondan=ِمْنه ِ    bir..azık=بِِرْزقِ 

ْلي ت ل َطفِْ     ve..dikkatli..davransın=و 

نَِ..لِ وِ  ي ْشِعر  =sakın..sezdirmesin    ِْبِك م=sizi    

دًا  birisine=أ ح 

Sonra da günün 
birinde onları 
uyandırdık. Uya-
nınca birbirlerine 
soru sormaya baş-
ladılar. İçlerinden 
biri arkadaşlarına 
«Burada ne kadar 
kaldınız?» dedi. 
Arkadaşları «Bir-
gün ya da daha az 
bir süre kaldık» 
dediler. Arkasın-
dan dediler ki; «Ne 
zamandan beri bu-
rada olduğumuzu 
Allah hepinizden 
iyi bilir. Şimdi şu 
gümüş para ile bi-
rinizi şehre gönde-
rin de en temiz yi-
yeceği kimin sattı-
ğına baksın, bira-
zını size getirsin. 
Fakat dikkatli ol-
sun da kesinlikle 
burada olduğunu-
zu hissettirmesin.» 

Böylece, birbiri-
ne sorsunlar di-
ye onları uyan-
dırdık. İçlerinden 
biri; ne kadar 
kaldınız? dedi. 
Bir gün veya da-
ha az bir müddet 
kaldık, dediler. 
Ne kadar kaldı-
ğınızı Rabbınız 
daha iyi bilendir. 
Şimdi siz, birinizi 
paranızla şehre 
gönderin de yi-
yeceklere bak-
sın, hangisi da-
ha temiz ise on-
dan size getirsin. 
Orada nazik 
davransın da 
sakın sizi kimse-
ye duyurmasın, 
dediler. 

Derken (günü gelin-
ce) onları uykudan 
kaldırdık; ve (olup bi-
teni) birbirlerine sor-
maya başladılar. İçle-
rinden biri: (Burada) 
bu şekilde ne kadar 
kaldınız? diye sordu. 
Ötekiler: Ya bir gün 
ya da günün bir kısmı 
kadar dediler. (İçle-
rinden daha derin bir 
sezgiyle donanmış 
olanlar:) Ne kadar 
kaldığımızı en iyi 
Rabbimiz bilir dediler 
ve (şöyle eklediler:) 
Şimdi içinizden birini 
şu gümüş paralarla 
şehre gönderin de, 
baksın yiyeceklerden 
en temizi hangisi ise 
size ondan azık ola-
rak alıp getirsin. Ama 
çok dikkatli davran-
sın, sakın kimseye 
sizden bahsetmesin: 
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مِْ,,     çünkü,,onlar=إِنَه 

و,,إِنِْ اي ْظه ر  =ellerine,,geçirirlerse    ِْل ْيك م     sizi=ع 

وك مِْ م      yahut=أ وِْ    taşlayarak,,öldürürler=ي ْرج 

ِملَتِِهمِْ,,فِي    döndürürler=ي ِعيد وك مِْ =kendi,,dinlerine    

ل نِْ وا,,و  ت ْفِلح  =iflah,,olamazsınız    

أ ب دًا,,إِذًا =o,,takdirde,,asla 

Çünkü eğer hem-
şehrileriniz sizi ele 
geçirirlerse ya taşa 
tutarak öldürürler 
ya da kendi dinle-
rine döndürürler ki, 
o taktirde bir daha 
iflah olmazsınız.» 

Çünkü sizden 
haberleri olacak 
olursa; sizi, ya 
taşla öldürürler 
veya dinlerine 
döndürürler. Bu 
takdirde ise asla 
kurtulamazsınız. 

çünkü, bakın, sizin 
varlığınızı öğrenirler-
se ya sizi taşlayarak 
öldürürler ya da zor 
altında sizi kendi din-
lerine döndürürler ki, 
bu durumda, bir daha 
asla kurtulamazsınız! 
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.. ِلكِ  ك ذ َٰ     buldurduk=أ ْعث ْرن ا    böylece=و 

ل ْيِهمِْ وا    onları=ع      bilsinler..diye=ِلي ْعل م 

ْعد ِ    şüphesiz=أ نَِ     Allah’ın=اّلَلِِ    vaadinin=و 

قِ  أ نَِ    gerçek..olduğunu=ح      ve..şüphesiz=و 

    saatin(geleceğinde)=الَساع ة ِ

ْيبِ ..لِ  ر  =asla..şüphe..olmadığını    ا     onda=فِيه 

ع ونِ ي ت ِ    o..sırada=إِذِْ ن از  =tartışıyorlardı    

ْمِ     kendi..aralarında=ب ْين ه مِْ ه      onların..durumlarını=أ ْمر 

    bina..edin=اْبن وا    dediler=ف ق ال وا

ل ْيِهمِْ     bir..bina=ب ْني انًاِ     onların..üstüne=ع 

مِْ بُّه      onları=بِِهْمِ     daha..iyi..bilir=أ ْعل مِ     Rableri=ر 

ل ب وا..الَِذينِ     dediler=ق الِ  غ  =galip..gelen(yetkili)ler    

أ ْمِرِهمِْ..ع ل ىَِٰ =onların..işine    

ل ْيِهمِْ    mutlaka..yapacağız=ل ن تَِخذ نَِ     onların..üstüne=ع 

ْسِجدًا  bir..mescid=م 

Böylece hemşehri-
lerinin onları bul-
malarını sağladık. 
Amacımız, Allah´ın 
vaadinin gerçek 
olduğunu, kıyamet 
gününün mutlaka 
geleceğini, bunda 
hiçbir kuşku olma-
dığını öğrenmele-
ridir. Hemşehrileri 
o sırada bu genç-
lerin durumunu tar-
tışmaya koyuldu-
lar. Bir bölümü 
´Uyudukları mağa-
ranın önüne bir 
anıt dikin, 
Rabb´leri onları 
hepimizden iyi bi-
lir´ dedi. Fakat 
inançlarının içyü-
zünü iyi bilenler ise 
´Mağaralarının 
önünde mutlaka 
bir mescid yapa-
cağız´ dediler. 

Böylece, insan-
ların onları bul-
malarını sağla-
dık ki Allah´ın 
sözünün gerçek 
olduğunu ve kı-
yametin kopma-
sından şüphe 
edilmeyeceğini 
bilsinler. Nitekim 
bunlar hakkında 
çekişip duruyor-
lar: Onların ma-
ğaralarının önü-
ne bir bina ku-
run, diyorlardı. 
Halbuki Rabbları 
onları çok daha 
iyi bilendir. Onla-
rın yerlerine ga-
lib gelenler ise: 
Onların mağara-
larının önüne 
mutlaka bir 
mescid yapaca-
ğız, dediler. 

İşte bu yolla (insanla-
rın) dikkatini onların 
kıssası üzerine çek-
tik, ki onların başına 
gelenler konusunda 
aralarında tartıştıkları 
zaman bilsinler ki, Al-
lah'ın (ölümden son-
raki kalkış konusun-
daki) vaadi bütünüyle 
gerçektir ve Son 
Saat'in gelip çataca-
ğına hiç şüphe yok-
tur. Ve böylece (o 
şehrin ahalisinden) 
bazıları: Onların anı-
sına bir anıt dikin; on-
ların başına gelen her 
neyse, bunu en iyi Al-
lah bilir dediler. Gö-
rüşleri genel kabul 
gören başkaları ise: 
Doğrusu, onların anı-
sına mutlaka bir 
mescid yükseltmeli-
yiz! dediler. 
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,, ي ق ول ونِ  ث ة ِ    diyecekler=س      onlar,,üçtür=ث َل 

مِْ ابِع ه  مِْ    dördüncüleri=ر  ْلب ه      köpekleridir=ك 

ي ق ول ونِ  ْمس ة ِ    ve,,diyecekler=و      beştir=خ 

مِْ مِْ    altıncıları=س اِدس ه  ْلب ه      köpekleridir=ك 

ْجًما     görülmeyene=بِاْلغ ْيِبِ     taş,,atar,,gibi=ر 

ي ق ول ونِ      yedidir=س ْبع ة ِ    ve,,diyecekler=و 

مِْ ث اِمن ه  ْمِ     sekizincileri=و  ْلب ه      köpekleridir=ك 

ب ِي    de,,ki=ق لِْ     daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Rabbim=ر 

    onların,,sayısını=بِِعدَتِِهمِْ

ا ه مِْ,,م  ي ْعل م  =onları,,bilen,,yoktur    

,,إِلَِ
ق ِليل ِ  =azı,,dışında    

ِ ارِِ,,ف َل  ت م  =münakaşaya,,girme    

اءًِ    dışında=إِلَِ    onlar,,hakkında=فِيِهمِْ     tartışma=ِمر 

لِ     sathi=ظ اِهًرا ت ْست ْفتِِ,,و  =ve,,bir,,şey,,sorma    

مِْ    onlar,,hakkında=فِيِهمِْ     bunlardan=ِمْنه 

دًا  hiçbirine=أ ح 

Ey Muhammed, 
kimileri «Onlar üç 
kişi idi, dördüncü-
leri köpekleridir», 
kimileri «beş kişi 
idiler, altıncıları 
köpekleridir» diye-
ceklerdir. Bu söz-
ler karanlığa taş 
atmaktır. Kimileri 
de «yedi kişi idiler, 
sekizincileri köpek-
leridir» diyecekler-
dir. De ki; «Onların 
sayısını hepimiz-
den iyi Rabb´im bi-
lir.» Onlar hakkın-
da derine dalan bir 
tartışmaya girme 
ve bu olay konu-
sunda hiç kimseye 
bir şey sorma. 

Karanlığa taş 
atar gibi; üçtür, 
dördüncüsü kö-
pekleridir, diye-
ceklerdir. Veya 
beştir, altıncıları 
köpekleridir, der-
ler. Yahut: Yedi-
dir, sekizincileri 
köpekleridir, der-
ler. Onların sa-
yısını en iyi bilen 
Rabbımdır, de. 
Onları pek az 
kimseden baş-
kası bilmez. Bu 
yüzden onlar 
hakkında bu kı-
sa anlatılanların 
dışında kimseyle 
tartışma ve onlar 
hakkında kimse-
den bir şey sor-
ma. 

(Ve çağlar sonra), bi-
lemeyecekleri bir ko-
nuda gereksiz tah-
minlerde bulunarak, 
onlar üç kişiydiler; 
dördüncüleri köpekle-
riydi, yahut beş kişiy-
diler, altıncıları kö-
pekleriydi, hatta yedi 
kişiydiler, sekizincileri 
köpekleriydi diyen 
kimseler çıkacak. De 
ki: Onların sayısını en 
iyi Rabbim bilir! Zaten 
ancak çok az kimse 
onlar hakkında kayda 
değer bir şeyler bil-
mektedir. Bunun için-
dir ki, onlar hakkında, 
(kıssalarından çıkan) 
görünür dersin dışın-
da, kimseyle tartış-
ma(yın), ve onlar 
hakkında daha fazla 
bilgi almak için o (ri-
vayetçilerden) hiçbir 
şey sorma(yın). 

18. 
.. لِ  ت ق ول نَِ..و  =ve..deme     ِِلش ْيء=hiçbir..şey..için    

Hiçbir iş hakkında Bir şey hakkın- Ve hiçbir şey hakkın-
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ِلكِ     yapacağım=ف اِعلِ     mutlaka=إِن ِي 23     bunu=ذ َٰ

 yarın=غ دًا

«Bunu yarın yapa-
cağım» deme. 

da; ben bunu ya-
rın mutlaka ya-
pacağım, deme. 

da, Ben bu işi yarın 
mutlaka yapacağım 
deme; 
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اّلَل ِ ,,ي ش اءِ ,,أ نِْ    ancak=إِلَِ,, =Allah,,dilerse,,(de)    

اْذك رِْ بَكِ     an,,(hatırla)=و      zaman=إِذ ا    Rabbini=ر 

ق لِْ    unuttuğun=ن ِسيتِ      umarım=ع س ىَِٰ    ve,,de,,ki=و 

ي ْهِدي نِِ,,أ نِْ =beni,,ulaştırmasını    ب ِي     Rabbimin=ر 

بِ  ذ ا,,ِمنِْ    daha,,doğru=ِْل ْقر  ه َٰ =bundan    

ش دًا  bir,,bilgiye=ر 

Bunun yerine, «Al-
lah dilerse (inşaal-
lah) yarın bu işi 
yapacağım» de. 
Böyle demeyi 
unuttuğunda ise 
Rabb´ini an ve 
«Umarım ki, beni 
şimdikinden daha 
çok doğruya yak-
laştırır» de. 

Meğer ki Allah 
dilemiş ola. 
Unuttuğun za-
man da Rabbını 
an ve şöyle de: 
Umulur ki Rab-
bım; beni doğru-
ya daha yakın 
olana eriştirir. 

(bunu) ancak Eğer 
Allah dilerse (sözcü-
ğüyle birlikte söyle). 
Ve bunu unutursan 
(hatırladığın zaman) 
Rabbini anarak de ki: 
Umarım ki Rabbim 
beni doğru olana 
bundan daha yakın 
olan bir bilgi ve du-
yarlık düzeyine erişti-
rir! 

18. 
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.. ل بِث ِ واو  =kaldılar    ك ْهِفِهمِْ..فِي =mağaralarında    

ثِ  ِمائ ةِ ..ث َل  =üçyüz     ِِسنِين=yıl    

اْزد اد وا  dokuz..(yıl)..da=تِْسعًا    ve..ilave..ettiler=و 

Kimileri derler ki, 
«O gençler mağa-
rada üçyüz yıl kal-
dılar.» Buna dokuz 
daha eklerler. 

Onlar mağarala-
rında üçyüz se-
ne eğleştiler. 
Buna dokuz da-
ha kattılar. 

Ve (bazıları,) on-
lar(ın) mağaralarında 
üçyüz yıl kaldı(ğını 
ileri sürüyor) ve kimi-
leri de (bu sayıya) 
dokuz yıl daha ekli-
yorlar. 

18. 
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    daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ    de,,ki=ق لِِ,,

ا ل بِث واِ ,,بِم  =ne,,kadar,,kaldıklarını    ِ ل ه=O’nundur    

اتِِ    gaybı=غ ْيبِ  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ بِهِِ,,أ ْبِصرِْ    ve,,yerin=و  =ne,,güzel,,görendir    

أ ْسِمْعِ  ا    ne,,güzel,,işitendir=و  مِْ    yoktur=م      onların=ل ه 

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’ndan,,başka    ِِْلي  ِ,,ِمن و  =bir,,yardımcısı    

لِ  ي ْشِركِ ,,و  =ve,,O,,ortak,,etmez    

ْكِمهِِ,,فِي ح  =kendi,,hükmüne    دًا  kimseyi=أ ح 

De ki; «Onların 
mağarada ne ka-
dar kaldıklarını 
herkesten iyi bilen 
Allah´dır. Göklerin 
ve yeryüzünün sır-
larının bilgisi 
O´nun tekelindedir. 
O ne güzel görür 
ve ne güzel işitir. 
İnsanların O´nun 
dışında başka bir 
koruyucuları, baş-
ka bir önderleri 
yoktur ve O ege-
menliğine hiç kim-
seyi ortak etmez.» 

Onların ne kadar 
kaldıklarını en iyi 
Allah bilir, de. 
Göklerin ve yerin 
bilinmezlikleri 
O´na aittir. O ne 
güzel görendir. 
O ne güzel işi-
tendir. Bunların 
O´ndan başka 
yardımcısı yok-
tur. O, hiç kim-
seyi hükmüne 
ortak yapmaz. 

De ki: Onların (orada) 
ne kadar kaldığını en 
iyi Allah bilir. Göklerin 
ve yerin gizli gerçek-
leri (yalnızca) O'nun 
elindedir; O ne eşsiz 
bir görücü, ne eşsiz 
bir işiticidir! Onların 
O'ndan başka koru-
yucusu, kayırıcısı 
yoktur; çünkü O 
hükmünde kimseyi 
kendine ortak tutmaz! 
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.. اتْلِ  ا    oku=و  وِحيِ ..م 
أ  =vahyedileni     ِإِل ْيك=sana    

ِكت ابِِ..ِمنِْ =Kitabı’ndan     ِ ب ِك     Rabbinin=ر 

لِ ..لِ  ب د ِ م  =değiştirecek..yoktur    

اتِهِِ ل نِْ    O’nun..sözlerini=ِلك ِلم  ت ِجد ِ..و  =bulamazsın    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

دًا ْلت ح   sığınılacak..bir..kimse=م 

Sana vahyedilen 
Rabb´inin kitabını 
oku. Allah´ın söz-
lerini hiç kimse 
değiştiremez ve 
O´nun dışında sı-
ğınabileceğin baş-
ka bir kimse bula-
mazsın. 

Rabbının kita-
bından sana 
vahyolunanı 
oku. O´nun söz-
lerini değiştirebi-
lecek yoktur. 
O´ndan başka 
bir sığınak da 
bulamazsın. 

Öyleyse, Rabbinin ki-
tabından sana vah-
yedileni (insanlara) 
duyur. O'nun sözlerini 
değiştirebilecek kim-
se yoktur; Ve sen de 
O'ndan başka sığına-
cak kimse bulamaz-
sın. 
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اْصبِرِْ,, عِ     nefsini=ن ْفس كِ     tut=و      beraber=م 

ي ْدع ونِ ,,الَِذينِ  =yalvaranlarla    ِْم بَه      Rablerine=ر 

ِِ    sabah=بِاْلغ د اةِِ اْلع ِشي      akşam=و 

    isteyerek=ي ِريد ونِ 
ه ِ  ْجه      rızasını=و 

لِ  ت ْعد ِ,,و  =ve,,sapmasın     ِْين اك     gözlerin=ع 

مِْ     süsünü=ِزين ة ِ    isteyerek=ت ِريد ِ    onlardan=ع ْنه 

ي اةِِ     dünya=الدُّْني اِ     hayatının=اْلح 

لِ  ت ِطعِْ,,و  =ve,,itaat,,etme    ِْن     kişiye=م 

    kalbini=ق ْلب ه ِ    alıkoyduğumuz=أ ْغف ْلن ا

ِذْكِرن ا,,ع نِْ =bizi,,anmaktan     ِاتَب ع     ve,,uyan=و 

اه ِ ك انِ     keyfine=ه و  ه ِ    ve,,olan=و      işi=أ ْمر 

ًطا  ,,aşırılık=ف ر 

Sırf Rabb´lerinin 
rızasını dileyerek 
sabah akşam O´na 
yalvaranlarla bira-
rada olmaya ken-
dini zorla. Dünya 
hayatının çekicili-
ğini isteyerek böy-
le kimseleri gözar-
dı etme. Adımızı 
anmayı kalbine 
unutturduğumuz 
ve ihtiraslarına tut-
sak olarak kendini 
akıntıya kaptırmış 
kimselerin arzula-
rına uyma. 

Sabah akşam 
Rabblarının rı-
zasını dileyerek 
O´na yalvaran-
larla beraber, 
sen de sabret. 
Dünya hayatının 
güzelliklerini is-
teyerek gözlerini 
onlardan ayırma. 
Bizi anmasını 
unutturduğumuz, 
heva ve hevesi-
ne uymuş, haddi 
aşmış kimselere 
itaat etme. 

Ve Rablerinin hoşnut-
luğunu umarak sabah 
akşam O'na yalvarıp 
yakaranlarla birlikte 
sen de sabret; ve 
dünya hayatının ca-
zibesine kapılıp da 
sakın gözlerini onla-
rın üzerinden ayırma; 
Ve iyi ve güzel olan 
ne varsa hepsini terk 
edip (yalnızca) bencil 
arzularının peşine 
düştüğü için kalbini 
zikrimize karşı duyar-
sız kıldığımız kimse-
ye aldırma. 

18. 
29 

ق لِِ.. قُِّ    de..ki=و      bu..gerçek=اْلح 

ب ِك ْمِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinizdendir    

نِْ ش اءِ ..ف م  =artık..dileyen    ِْف ْلي ْؤِمن=inansın    

نِْ م  ش اءِ ..و  =dileyen     ِف ْلي ْكف ْر=inkâr..etsin    

ْدن اأ ْعت ِ    çünkü..biz=إِنَا =hazırladık    

    bir..ateş=ن اًرا    zalimlere=ِللَظاِلِمينِ 

اطِ  اِ     onları=بِِهمِْ    kuşatmıştır=أ ح  اِدق ه      çadırı=س ر 

إِنِْ     ve..eğer=و 

    feryad..edip..yardım..isteseler=ي ْست ِغيث وا

اءِ     kendilerine..yardım..edilir=ي غ اث وا     bir..su..ile=بِم 

ْهلِِ     haşlayan=ي ْشِوي    erimiş..maden..gibi=ك اْلم 

وه ِ  ج      o..ne..kötü=بِئْسِ     yüzleri=اْلو 

ابِ  س اء تِْ    bir..içecektir=الَشر      ve..ne..kötü=و 

ْرت ف قًا  ağırlanmadır=م 

Onlara «Bu 
Kur´an, Allah tara-
fından gönderilmiş 
bir gerçektir, iste-
yen inansın, iste-
yen inkar etsin» 
de. O ateşe atılan-
lar «su, su» diye 
feryad ettiklerinde 
çığlıklarına karşılık 
kendilerine ergimiş 
metal gibi yüzleri 
kavuran bir sıvı 
sunulur. O ne fena 
bir içecek ve orası 
ne fena bir barı-
naktır. 

De ki: Gerçek, 
Rabbınızdandır. 
İsteyen inansın, 
isteyen inkar et-
sin. Şüphesiz ki 
zalimler için, du-
varları kendileri-
ni çepeçevre ku-
şatmış bir ateş 
hazırlamışızdır. 
Onlar feryad 
edip yardım di-
lediklerinde, 
erimiş maden 
gibi yüzleri kavu-
ran bir su kendi-
lerine sunulur. 
O, ne kötü içe-
cek ve ne kötü 
duraktır. 

Ve de ki: (Bu) hak, 
Rabbinizden (gel-
miş)tir: Artık ona dile-
yen inansın, dileyen 
reddetsin. Gerçek şu 
ki, Biz, (sunduğumuz 
hakikati teperek kendi 
kendilerine) yazık 
edenler için dalga 
dalga yükselen alev 
katmanlarıyla onları 
çepeçevre kuşatacak 
bir ateş hazırladık; 
öyle ki, onlar su iste-
diklerinde ergimiş 
kurşunu andıran ve 
yüzlerini kavuran bir 
su verilecek onlara: 
ne korkunç bir sudur 
o ve ne kötü bir du-
raktır orası! 

18. 
30 

,, الَِذينِ ,,إِنَِ =onlar,,ki    ن وا     inandılar=آم 

ع مِِ ل واو  =ve,,yaptılar    ِِات     iyi,,işler=الَصاِلح 

ن ِضيعِ ,,لِ     elbette,,biz=إِنَا =zayi,,etmeyiz    

نِْ    ecrini=أ ْجرِ  أ ْحس نِ ,,م  =güzel,,yapanın    

ًَلِ  işi=ع م 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlere ge-
lince, biz iyilik ya-
panları kesinlikle 
ödülsüz bırakma-
yız. 

Muhakkak ki 
iman edip, salih 
amel işleyenlere 
gelince; muhak-
kak ki Biz; iyi ha-
reket edenlerin 
ecrini zayi etme-
yiz. 

(Ama) imana erip de 
dürüst ve erdemli 
davrananlara gelince: 
iyi ve güzel olanı 
yapmakta sebat gös-
terenlerin emeğini el-
bette zayi etmeyiz: 

18. 
31 

.. ئِكِ      onlar..öyle..kimselerdir..ki=أ ول َٰ

مِْ نَاتِ     kendileri..için..vardır=ل ه      cennetleri=ج 

    akar=ت ْجِري    Adn=ع ْدنِ 

ت ْحتِِهمِ ..ِمنِْ =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

لَْونِ  ا    bezenirler=ي ح      orada=فِيه 

أ س اِورِ ..ِمنِْ =bileziklerle    ِْذ ه بِ ..ِمن =altın    

ي ْلب س ونِ      giysiler=ثِي ابًا    ve..giyerek=و 

ْضًرا ِ..ِمنِْ    yeşil=خ  س ْند س  =ince..ipekten    

قِ  إِْست ْبر  تَِكئِينِ     ve..kalın..ipekten=و      yaslanırlar=م 

ا ائِِكِ     üzerine=ع ل ى    orada=فِيه      koltuklar=اْْل ر 

ابِ     ne..güzel=نِْعمِ      sevap=الثَو 

س ن تِْ ح  ْرت ف قًا    ve..ne..güzel=و   ağırlanma=م 

Onlar için altların-
dan çeşitli ırmaklar 
akan Adn cennet-
leri vardır. Kolları 
altın bileziklerle 
süslüdür. Orada 
ince ve kalın ipek-
ten yeşil elbiseler 
giyerek koltuklara 
kurulurlar. O ne 
güzel bir ödül ve 
orası ne güzel bir 
barınaktır. 

İşte onlara; altla-
rından ırmaklar 
akan Adn cen-
netleri vardır. 
Orada altın bile-
zikler takınırlar, 
ince ve kalın 
ipekliden yeşil 
elbiseler giyerek 
tahtları üzerine 
otururlar. O ne 
güzel mükafat 
ve ne güzel du-
raktır. 

İçlerinde derelerin, 
ırmakların çağıldadığı 
ebedi mutluluk, esen-
lik bahçeleri işte böy-
lelerinin olacaktır; 
orada onlara altın bi-
lezikler takılacak; ye-
şil ipekli ve işlemeli 
giysiler giyinecekler 
ve orada (yumuşak) 
divanlarda yaslanıp 
oturacaklar: Bu ne 
güzel bir karşılık, bu 
ne güzel bir dinlenme 
yeri! 

18. 
32 

اْضِربِْ,, مِْ    anlat=و  ث ًَلِ    onlara=ل ه      misal,,olarak=م 

ل ْينِِ ج  ع ْلن ا    şu,,iki,,adamı=ر      vermiştik=ج 

ا ِدِهم  نَت ْينِِ    ikisinden,,birine=ِْل ح      iki,,bağı=ج 

أ ْعن ابِ ,,ِمنِْ =üzüm    

Onlara şu iki ada-
mı örnek olarak 
anlat. Adamlardan 
birine iki üzüm ba-
ğı vermiştik, bağla-
rını hurma ağaçları 
ile çevirmiş ve iki 
bağın arasına bir 
tahıl tarlası koy-

Onlara iki adamı 
örnek ver ki; bi-
risine iki üzüm 
bağı verip çev-
resini hurmalık-
larla çevirmiş ve 
aralarında ekin-
ler bitirmiştik. 

Onlara şu iki adam 
örneğini ver, ki onlar-
dan birine iki üzüm 
bağı bahşetmiş, onla-
rın çevresini hurma-
lıklarla çevirmiş ve 
aralarına da ekili bir 
alan yerleştirmiştik. 
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ا ف ْفن اه م  ح      ve,,onların,,etrafını,,çevirmiştik=و 

ع ْلن ا    hurmalarla=بِن ْخلِ  ج      ve,,bitirmiştik=و 

ا ْرًعا    ortalarında,,da=ب ْين ه م   ekin=ز 

muştuk. 

18. 
33 

نَت ْينِِ    her..iki=ِكْلت ا..     vermiş=آت تِْ    bağ..da=اْلج 

ا ل مِْ    yemişini=أ ك ل ه  ت ْظِلمِْ..و  =eksik..etmemişti    

ْيئًاِ     ondan=ِمْنه ِ     hiçbir..şey=ش 

ف َجْرن ا ا    ve..akıtmıştık=و  ل ه م      aralarından=ِخَل 

ًرا  bir..de..ırmak=ن ه 

Bağlar meyvalarını 
cömertçe veriyor-
lar, hiçbir ürünlerini 
esirgemiyorlardı. 
İki bağ arasından 
bir de ırmak akıt-
mıştık. 

Her iki bahçe de 
ürünlerini ver-
mişler ve hiç bir 
şeyi eksik bı-
rakmamışlardı. 
İkisinin arasın-
dan bir de ırmak 
akıtmıştık. 

Bu her iki bahçe de 
beklenen ürünü veri-
yor, verimlerinde her-
hangi bir eksilme 
göstermiyorlardı; 
çünkü Biz her birinin 
içinden bir dere akıt-
mıştık. 

18. 
34 

,, ك انِ  رِ     O(adam)ın=ل ه ِ    vardı=و      ürünü,,de=ث م 

اِحبِهِِ    dedi,,ki=ف ق الِ  ه وِ     arkadaşiyle=ِلص      o=و 

ه ِ اِور      zenginim=أ ْكث رِ     ben=أ ن ا    konuşurken=ي ح 

الًِ    senden=ِمْنكِ  أ ع زُِّ    malca=م      ve,,güçlüyüm=و 

ًران ف ِ =adamca,,da 

Adamın bol serveti 
vardı. Bu yüzden 
tartışma sırasında 
arkadaşına dedi ki 
«Ben senden daha 
varlıklıyım ve tay-
fam da seninkin-
den daha kalaba-
lıktır. 

Başkaca onun 
meyvesi de var-
dı. Bu yüzden 
arkadaşıyla ko-
nuşurken: Ben, 
malca senden 
daha zengin, nü-
fuzca da senden 
üstünüm, derdi. 

Böylece (bu bahçenin 
sahibi) bolluk içinde 
ürün kaldırıyordu. 
Ama (bir gün) bu 
adam komşusuyla 
tartışırken söz ara-
sında ona: Benim 
malım mülküm sen-
den çok; nüfusça da 
senden daha güçlü, 
daha ilerdeyim! dedi. 

18. 
35 

.. لِ وِ  د خ  =girdi    ِ نَت ه ه وِ     bağına=ج      o=و 

    dedi=ق الِ     kendisine=ِلن ْفِسهِِ    yazık..ederek=ظ اِلمِ 

ا أ ظ نُِّ..م  =hiç..sanmam    ِْت بِيد ِ..أ ن =yok..olacağını    

ِذهِِ  ebediyyen=أ ب دًا    bunun=ه َٰ

Kendine zulmetmiş 
olan bu adam (ar-
kadaşını yanına 
alarak) bahçesine 
girdi ve dedi ki; 
«Bu bahçenin 
sonsuza dek yok 
olacağını sanmıyo-
rum.» 

O, nefsine böy-
lece zulmederek 
bahçesine girer-
ken dedi ki: Bu 
bahçenin bata-
cağını hiç san-
mam. 

(İşte) kendi kendine 
(böylece) yazık eden 
bu adam: Bu bahçe-
nin bir gün yok ola-
cağını asla düşüne-
miyorum! diyerek 
bahçesine girdi; 

18. 
36 

,, ا م  أ ظ نُِّ,,و  =ve,,zannetmem    ِ الَساع ة=kıyametin    

ةًِ ل ئِنِْ    kopacağını=ق ائِم      şayet=و 

ِدْدتِ  ب ِي,,إِل ىَِٰ    döndürülsem,,bile=ر  ر  =Rabbime    

ْيًرا    bulurum=ْل  ِجد نَِ     daha,,güzel=خ 

ا ْنق ل بًا    bundan=ِمْنه   bir,,akıbet=م 

Kıyametin kopa-
cağını da sanmı-
yorum. Ama eğer 
Rabb´ime döndü-
rülecek olursam 
orada bundan da-
ha iyi bir akıbetle 
karşılaşacağımdan 
eminim. 

Kıyametin kopa-
cağını da tahmin 
etmiyorum. Eğer 
Rabbıma döndü-
rülürsem, andol-
sun ki; bundan 
daha iyisini bulu-
rum. 

ve Son Saat'in (bir 
gün) gelip çatacağını 
da düşünemiyorum 
(diye ekledi,) hem, (o 
saat gelse ve) ben 
Rabbimin huzuruna 
çıkarılacak olsam bi-
le, sonuç olarak, her 
halde bundan daha 
iyisini karşımda bula-
cağım! 

18. 
37 

.. اِحب ه ِ    ona=ل ه ِ    dedi..ki=ق الِ      arkadaşı=ص 

ه وِ  ه ِ    kendisiyle=و  اِور      konuşan=ي ح 

    ?inkâr..mı..ediyorsun=أ ك ف ْرتِ 

ل ق كِ ..بِالَِذي خ  =seni..yaratanı    

ابِ ..ِمنِْ ت ر  =topraktan    َِث م=sonra    

ن ْطف ةِ ..ِمنِْ =nutfe..(sperm)den    َِث م=sonra..da    

ًَلِ    seni..biçimlendireni=س َواكِ  ج   bir..adam..olarak=ر 

Aralarındaki tar-
tışmayı sürdüren 
arkadaşı kendisine 
dedi ki; «Seni önce 
topraktan, sonra 
spermadan yara-
tan, sonunda da 
insan biçimine ko-
yan Allah´ı inkâr 
mı ediyorsun?» 

Arkadaşı ona 
cevap vererek 
dedi ki: Seni top-
raktan, sonra bir 
damla sudan ya-
ratıp sonunda da 
seni insan kılığı-
na koyanı mı in-
kar ediyorsun? 

Kendisiyle tartışmaya 
girdiği komşusu ona: 
Seni tozdan toprak-
tan, sonra bir damla 
döl suyundan yaratıp 
da (eksiksiz) bir insan 
şekline sokan Allah'a 
karşı nankörlük mü 
yapıyorsun? dedi. 

18. 
38 

ِكنَا,,     Allah=اّلَل ِ    O=ه وِ     fakat=ل َٰ

ب ِي     benim,,Rabbimdir=ر 

لِ  أ ْشِركِ ,,و  =ben,,ortak,,koşmam    ب ِي     Rabbime=بِر 

دًا  hiç,,kimseyi=أ ح 

Bana gelince, be-
nim Rabb´im Al-
lah´dır. O´na hiç 
kimseyi kesinlikle 
ortak koşmam. 

İşte O; benim 
Rabbım olan Al-
lah´tır ve ben, 
kimseyi Rabbı-
ma ortak koş-
mam. 

Bana gelince, (biliyo-
rum ki) benim Rab-
bim Allah'tır ve ben 
tanrısal nitelikleri 
O'ndan başka kimse-
ye yakıştıramam. 

18. 
39 

.. ل ْولِ      zaman=إِذِْ    ?gerekmez..miydi=و 

ْلتِ  نَت كِ     girdiğin=د خ      demen=ق ْلتِ     bağına=ج 

ا اّلَل ِ..ش اءِ ..م  =Maşaallah     ِق َوة ِ..ل =kuvvet..yoktur    

    gerçi=إِنِْ    Allah’tan=بِاّلَلِِ     başka=إِلَِ

نِِ     daha..az=أ ق لَِ    beni=أ ن ا    sen..görüyorsun=ت ر 

الًِ    senden=ِمْنكِ  ل دًا    malca=م  و   ve..evlatça=و 

Aslında bahçene 
girdiğinde 
´Maşaellah´ ger-
çek güç, Allah´ın 
tekelindedir de-
seydin ya! Gerçi 
sen malımın ve ev-
latlarımın seninki-
lerden az olduğu-
nu görüyorsun. 

Bahçene girdiğin 
zaman her ne 
kadar mal ve nü-
fuz bakımından 
beni kendinden 
daha az bulu-
yorsan da; ma-
şaallah, Al-
lah´tan başka 
kuvvet yoktur, 
demen lazım 
değil miydi? 

Ve (devamla,) Yazık, 
keşke bahçene girer-
ken 'Allah'ın dilediği 
(olur, çünkü) yaratıcı 
güç ancak Allah'ın 
elindedir deseydin! 
Mal ve evlatça, gör-
düğün gibi, senden 
daha güçsüz isem de 

18. 
40 

,, ب ِي    umulur,,ki=ف ع س ىَِٰ     Rabbim=ر 

ي ْؤتِي نِِ,,أ نِْ =bana,,verebilir    ْيًرا     daha,,iyisini=خ 

نَتِكِ ,,ِمنِْ ج  =senin,,bağından     ِي ْرِسل     ve,,gönderir=و 

ا ل ْيه  ْسب انًا    onun,,üzerine=ع      yıldırımlar=ح 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten     ِف ت ْصبِح=böylece,,kesilir    

ِعيدًا ل قًا    bağın=ص   kupkuru,,bir,,toprak=ز 

Fakat Rabb´im 
bana senin bah-
çenden daha iyisi-
ni verebilir ve se-
nin bahçeni de 
gökten gelen bir 
afete uğratarak 
çıplak bir düzlüğe 
çevirebilir. 

Rabbım bana 
senin bahçen-
den daha iyisini 
verebilir ve se-
ninkinin üzerine 
gökten bir fela-
ket gönderir de 
kaypak bir top-
rak haline geti-
rebilir. 

Rabbim bana senin 
bağından bahçenden 
pekala daha hayırlı-
sını verebileceği gibi, 
(senin) bu (bahçe)ne 
gökten bir afet gön-
derir de (bahçen o 
zaman) yerle bir ola-
bilir; 

18. 
41 

ه ا    çekilir=ي ْصبِحِ     yahut=أ وِْ.. اؤ      suyu=م 

    dibe=غ ْوًرا

ت ْست ِطيعِ ..ف ل نِْ =bir..daha..gücün..yetmez    ِ ل ه=onu    

ل بًا  aramaya=ط 

Ya da bahçenin 
suyu yerin öyle de-
rin katmanlarına 
sızar ki, bir daha 
aramaya bile gü-
cün yetmez. 

Yahut suyu çeki-
lir de bir daha 
bulamazsın. 

yahut bir daha asla 
bulup çıkaramayaca-
ğın biçimde onun su-
yu çekilebilir! 

18. 
42 

,, أ ِحيطِ  ِرهِِ    derken,,yok,,edildi=و      ürünü=بِث م 

    uğuşturmağa=ي ق ل ِبِ     ve,,başladı=ف أ ْصب حِ 

    ellerini=ك فَْيهِِ

ا,,ع ل ىَِٰ أ ْنف قِ ,,م  =harcadıklarına,,acıyarak    ا     ona=فِيه 

ِهيِ  اِوي ة ِ,,و  خ  =o,,yıkılmıştı    َِٰع ل ى=üzerine    

ا وِشه  ي ق ولِ     çardakları=ع ر      ve,,diyordu=و 

ل ْيت نِي,,ي ا =ah,,keşke    

أ ْشِركِْ,,ل مِْ =ortak,,koşmasaydım    ب ِي     Rabbime=بِر 

دًا  kimseyi=أ ح 

Derken bahçesinin 
tüm ürünü ansızın 
yok oluverdi. Yerle 
bir olan üzüm kü-
tüklerinin yıkıntıları 
karşısında yapmış 
olduğu masrafların 
iç yanıklığı ile vah-
lanmaya ve elleri 
ile dizlerini döve-
rek «Keşke 
Rabb´ime hiç kim-
seyi ortak koşma-
saydım» demeye 
koyuldu. 

Nitekim ürünleri 
yok edildi. Sar-
fettiği emeğe içi 
yanarak avuçla-
rını oğuşturu-
yordu. Çardakla-
rı hep yere düş-
müştü. Ve diyor-
du ki: Ne olay-
dım, Rabbıma 
hiç kimseyi ortak 
koşmasaydım. 

Ve (gerçekten de 
böyle oldu:) ürünlerle 
dolup taşan bahçeleri 
çepeçevre tarümar 
edildi; ve o (bahçe-
nin) tarümar olmuş 
çitleri, çardakları kar-
şısında, boşa giden 
emeğine yanarak el-
lerini oğuştura oğuş-
tura: Ah, n'olurdu, 
Rabbimden başkası-
na tanrısal nitelikler 
yakıştırmamış olsay-
dım! demekten başka 
söyleyecek bir şey 
bulamadı. 

18. 
43 

.. ل مِْ ت ك نِْ..و  =ve..olmadı    ِ ل ه=onun    

    bir..topluluğu..da=فِئ ة ِ

ون ه ِ     kendisine..yardım..eden=ي ْنص ر 

د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ا م  ك انِ ..و  =ve..olmadı    

ْنت ِصًرا  kendisine..yardım..edilen=م 

O anda ne Allah 
dışında, yardımına 
koşabilecek des-
tekçiler bulabildi ve 
ne de kendi kendi-
ni kurtarabildi. 

Allah´tan başka 
ona yardım ede-
cek adamları da 
yoktu. Yardım 
edilen de olma-
dı. 

Çünkü şimdi artık 
onun ne Allah yerine 
kendisine yardım 
ulaştıracak kimsesi 
vardı, ne de kendi 
başının çaresine ba-
kabilecek durumday-
dı. 

18. 
44 

,,     işte,,o,,durumda=ه ن اِلكِ 

ي ة ِ ل      velilik,,(koruyuculuk)=اْلو 

ِِ ِِ     yalnız,,Allah’a,,mahsustur=ّلِلَ ق      hak,,olan=اْلح 

ْيرِ     O’dur=ه وِ  ابًا    en,,iyi,,olan=خ      mükâfatı=ث و 

ْيرِ  خ   akıbet,,de=ع ْقبًا    ve,,daha,,hayırlıdır=و 

İşte orada koruyu-
culuk ve egemen-
lik, varlığı «ger-
çek» olan Allah´ın 
tekelindedir. En 
yararlı ödül ve en 
hayırlı akıbet yal-
nız O´nun katın-
dadır. 

İşte burada ve-
layet, yalnız hak 
olan Allah´ındır. 
Mükafatlandırma 
bakımından da 
hayırlı olan, ne-
ticelendirme ba-
kımından da ha-
yırlı olan O´dur. 

İşte bunun içindir ki, 
koruyucu, kayırıcı 
güç bütünüyle, tek ve 
gerçek Tanrı olan Al-
lah'a aittir. Hak edilen 
karşılığı vermekte de, 
sonucun ne olacağını 
belirlemekte de en iyi 
olan O'dur. 

18. 
45 

اْضِربِْ.. مِْ    anlat=و  ث لِ     onlara=ل ه      misalini=م 
Ey Muhammed, 
onlara anlat ki, 

Dünya hayatının 
misalini de anlat 

Dünya hayatının gök-
ten indirdiğimiz suya 
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ي اةِِ اءِ     dünya=الدُّْني ا    hayatının=اْلح      bir..su=ك م 

ْلن اه ِ اءِِ..ِمنِ     indirdik=أ ْنز  الَسم  =gökten    

    bitkisi=ن ب اتِ     onunla=بِهِِ    karıştı=ف اْخت ل طِ 

    ve..geliverdi=ف أ ْصب حِ     yerin=اْْل ْرِضِ

وه ِ    çöp..kırıntıları..haline=ه ِشيًما     savurduğu=ت ْذر 

ي اح ِ  ك انِ     rüzgârların=الر ِ اّلَل ِ..و  =Allah    

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye    ْقت ِدًرا  kadirdir=م 

dünya hayatı tıpkı 
şuna benzer. Gök-
ten yağmur yağ-
dırdık da bu yağ-
mur sayesinde yer 
yeşermiş, güveren 
ekinlerin başakları 
birbirine girmiş. 
Derken bu ekinle-
rin tümü ansızın 
rüzgârların havada 
uçurduğu saman 
kırıntılarına dönü-
şüvermiş. Hiç kuş-
kusuz Allah´ın gü-
cü her şeyi yap-
maya yeter. 

onlara. Gökten 
indirdiğimiz su 
gibidir. Ki bunun-
la yeryüzünde 
yetişen bitkiler 
birbirine karışır. 
Ama sonunda 
da rüzgarın sa-
vuracağı çörçö-
pe döner. Allah; 
her şeyin üstün-
de bir kudret sa-
hibidir. 

benzediğini onlara 
anlat: Öyle ki, yerin 
bitkileri onu emerek 
zengin bir çeşitlilik 
içinde boy verip birbi-
rine karışırlar; ama 
bütün bu canlılık, çe-
şitlilik sonunda rüzga-
rın savurup götürdü-
ğü çer çöpe döner. 
İşte (bunun gibi,) her 
şeye karar veren 
(yalnız) Allah'tır. 

18. 
46 

,, الِ  اْلب ن ونِ     mal=اْلم      süsüdür=ِزين ة ِ    ve,,oğullar=و 

ي اةِِ     dünya=الدُّْني اِ     hayatının=اْلح 

اْلب اقِي اتِ      kalıcı,,olan=و 

اتِ  ْيرِ     güzel,,işler,,ise=الَصاِلح      daha,,hayırlıdır=خ 

ب ِكِ     katında=ِعْند ِ ابًا    Rabbinin=ر      sevapça=ث و 

ْيرِ  خ  ًَلِ    ve,,daha,,hayırlıdır=و   umutça,,da=أ م 

Mal ve evlatlar 
dünya hayatının 
süsüdürler. Kalıcı 
iyilikler ise Rabb´in 
katında sevap ka-
zandırma bakı-
mından daha ya-
rarlı ve umut kay-
nağı olmaya daha 
lâyıktırlar. 

Mal ve oğullar 
dünya hayatının 
zinetidir. Ama 
baki kalacak sa-
lih ameller, se-
vab olarak da, 
amel olarak da 
Rabbının katın-
da daha hayırlı-
dır. 

Mal mülk ve çocuklar 
dünya hayatının süs-
leridir; ama ürünü ka-
lıcı olan dürüst ve er-
demli davranışlar ise, 
karşılığı bakımından, 
Rabbinin katında da-
ha değerli ve bir ümit 
kaynağı olarak daha 
verimlidir. 

18. 
47 

.. ي ْومِ  ي ِرِ     O..gün=و      dağları=اْلِجب الِ     yürütürüz=ن س 

ى ت ر      yeri=اْْل ْرضِ     ve..görürsün=و 

ةًِ ش ْرن اه مِْ    çırılçıplak=ب اِرز  ح      onları..toplamışız=و 

ن غ اِدرِْ..ف ل مِْ =bırakmamışızdır    ِْم     onlardan=ِمْنه 

دًا  hiçbirini=أ ح 

O gün dağları yer-
lerinden, söküp yü-
rütürüz. Yeryüzünü 
çırılçıplak ve düm-
düz görürsün. Tek 
bir kişiyi gözardı 
etmeksizin tüm in-
sanları biraraya 
toplarız. 

Bir gün dağları 
yürütürüz de; 
sen, yeri düm-
düz görürsün. 
Hiç birini bırak-
maksızın topla-
rız onları. 

Çünkü, dağları orta-
dan kaldıracağımız o 
Gün yeryüzünü boş 
ve çıplak görürsün; (o 
Gün) kimseyi bırak-
maksızın herkesi (di-
riltip) bir araya topla-
yacağız. 

18. 
48 

وا,, ع ِرض      ve,,hepsi,,sunulmuşlardır=و 

ب ِكِ ,,ع ل ىَِٰ ر  =senin,,Rabbine    فًّا     sıra,,sıra=ص 

ون ا    andolsun=ل ق دِْ ا    bize,,geldiniz=ِجئْت م      gibi=ك م 

ل ْقن اك مِْ رَِ,,أ َولِ     sizi,,yarattığımız=خ  ة ِ م  =ilk,,defa    

ع ْمت مِْ    oysa=ب لِْ     siz,,sanmıştınız=ز 

ن ْجع لِ ,,أ لَنِْ =tayin,,etmeyeceğimizi    ِْل ك م=size    

ْوِعدًا  bir,,zaman=م 

Hepsi sıra sıra 
Rabb´inin huzuru-
na çıkarılırlar. On-
lara «Tıpkı ilk ya-
rattığımızda oldu-
ğunuz gibi şimdi 
karşımıza çıktınız. 
Oysa benimle hiç 
karşılaşmayacağı-
nızı sanmıştınız» 
denir. 

Saflar halinde 
Rabbına sunul-
duklarında onla-
ra: Andolsun ki; 
sizi ilk kez yarat-
tığımız gibi Bize 
geldiniz. Sizi 
toplamak için bir 
söz vermediği-
mizi iddia etmiş-
tiniz değil mi? 

Ve dizi dizi Rablerinin 
huzuruna çıkarıldıkla-
rında (Rableri onlara 
şöyle diyecek:) İşte, 
sizi ilk kez yarattığı-
mız günkü gibi (bütü-
nüyle yapayalnız ve 
boyun eğmiş olarak) 
huzurumuza geldiniz; 
oysa, sizin için böyle 
bir buluşmayı gerçek-
leştirmeyeceğimizi 
sanıyordunuz hep! 

18. 
49 

.. ِضعِ  و      Kitap=اْلِكت ابِ     konulmuştur..(ortaya)=و 

ى ْجِرِمينِ     görürsün=ف ت ر      suçluların=اْلم 

ْشِفِقينِ  فِيهِِ..ِمَما    korkarak=م  =onun..içindekilerden    

ي ق ول ونِ  ْيل ت ن ا..ي ا    dediklerini=و  و  =vah..bize    

الِِ ذ اه َِٰ    ne..oluyor=م  =bu    ِِاْلِكت اب=Kitaba    

ي غ اِدرِ ..لِ  =hiçbir..şey..bırakmıyor    

ةًِ ِغير  لِ     ne..küçük=ص  ةًِ..و  ك بِير  =ne..de..büyük    

اه اِ ..إِلَِ أ ْحص  =her..(yaptığımız)..şeyi..sayıp..döküyor    

د وا ج  و  ا    bulmuşlardır=و  ع ِمل وا..م  =yaptıklarını    

اِضِ ًراِ ح  =hazır     ِل ي ْظِلمِ ..و  =zulmetmez    

بُّكِ  دًا    Rabbin=ر   kimseye=أ ح 

İnsanların amel 
defterleri (çalışma 
karneleri) ortaya 
getirilmiştir. Gü-
nahkârların bu def-
terlerin yazılarını 
korku dolu gözlerle 
incelediklerini gö-
rürsün. Bir yandan 
da «Vay başımıza 
gelenlere! Ne bi-
çim deftermiş bu; 
küçük büyük hiçbir 
davranışımızı at-
latmadan sayıp 
dökmüş,» derler. 
Yaptıkları her işin 
kaydını karşıların-
da bulmuşlardır. 
Rabb´in hiç kimse-
ye haksızlık et-
mez. 

Kitab konuldu-
ğunda suçluların 
onda yazılı 
olandan korktuk-
larını görürsün 
Vah bize, eyvah 
bize, bu kitab 
nasıl olmuş da 
küçük büyük bir 
şey bırakmaksı-
zın hepsini say-
mış, derler. 
Çünkü bütün iş-
lediklerini hazır 
bulurlar. Ve 
Rabbın, kimseye 
asla zulmetmez. 

Ve (o Gün, herkesin 
dünyada yapıp ettik-
lerine dair) sicil(ler) 
önlerine konduğunda, 
suçluların orada (ya-
zılı) olanlardan irkil-
diklerini görürsün; 
Vah bize! Nasıl bir si-
cilmiş bu! Küçük, bü-
yük hiçbir şey bırak-
mamış, her şeyi he-
saba geçirmiş! derler. 
Ve yapıp ettikleri her 
şeyi (kaydedilmiş ola-
rak) önlerinde bulur-
lar; ve Rabbinin kim-
seye haksızlık yap-
madığını (anlarlar). 

18. 
50 

إِذِْ,, ئِك ةِِ    demiştik=ق ْلن ا    hani=و  َل      meleklere=ِلْلم 

د وا     Adem’e=ِْلد مِ     secde,,edin=اْسج 

د وا     İblis=إِْبِليسِ     hariç=إِلَِ    secde,,ettiler=ف س ج 

اْلِجن ِِ,,ِمنِ ,,ك انِ  =O,,cinlerdendi     ِف ف س ق=dışına,,çıktı    

ْنأ ْمِرأ ْمرِِ ب ِِهِ     buyruğunun=ع      Rabbinin=ر 

    ?siz,,onu,,mu,,ediniyorsunuz=أ ف ت تَِخذ ون ه ِ

يَت ه ِ ذ ر ِ     dostlar=أ ْوِلي اءِ     ve,,onun,,neslini=و 

د ونِي,,ِمنِْ =benden,,ayrı,,olarak    ِْه م     oysa,,onlar=و 

    sizin=ل ك مِْ
    ne,,kötü=بِئْسِ     düşmanınızdır=ع د و ِ 

 bir,,değiştirmedir=ب د لًِ    zalimler,,için=ِللَظاِلِمينِ 

Hani Rabb´in me-
leklere «Adem´e 
secde ediniz» de-
di. Onlar da secde 
ettiler. Yalnız İblis 
(şeytan) secde 
etmedi. O cin kö-
kenli idi ve 
Rabb´inin buyruğu 
dışına çıktı. Şimdi 
siz beni bırakıp 
onu ve soyunu 
dost mu ediniyor-
sunuz? Oysa onlar 
sizin düşmanları-
nızdır. Zalimlerin 
yaptığı bu dost 
değişimi ne kötü 
tercihtir! 

Hani meleklere; 
Adem´e secde 
edin, demiştik de 
İblis´ten başka 
hepsi secde et-
mişti. O ise, 
cinnlerden oldu-
ğu için Rabbının 
emrinden dışarı 
çıkmıştı. Şimdi 
siz, beni bırakıp 
da size düşman 
olan, onu ve so-
yunu mu dost 
ediniyorsunuz? 
Zalimler için ne 
kötü bedeldir bu. 

Ve (hatırla ki) Biz me-
leklere Adem'in 
önünde yere kapanın! 
dediğimiz zaman, İb-
lis dışında, onların 
hepsi yere kapanmış-
tı. (İblis) görünmeyen 
varlıklardan biriydi; ve 
böylece Rabbinin 
buyruğu dışına çıktı. 
Peki, yine de onu ve 
avanesini kendinize 
dostlar/sırdaşlar edi-
necek misiniz, hem 
de onlar sizin düş-
manlarınız olduğu 
halde? Zalimler adına 
bu ne kötü bir müba-
deledir! 

18. 
51 

.. ا مِْ..م  ْدت ه  أ ْشه  =onları..hazır..bulundurmadım    

ْلقِ  اتِِ    yaratılmasında=خ  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve..yerin=و 

لِ  ْلقِ ..و  خ  =ve..ne..de..yaratılmasında    

ا    kendilerinin=أ ْنف ِسِهمِْ م  ك ْنتِ ..و  =ve..değilim    

تَِخذ ِ ِضل ِينِ     edinmiş..de=م      yoldan..şaşırtanları=اْلم 

دًا  yardımcı=ع ض 

Ben şeytanları ne 
gökler ile yerin ya-
ratılışına ve ne de 
kendi yaratılışına 
tanık etmedim. 
Benim insanları 
yoldan çıkaranları 
kendime yardımcı 
tutmam sözkonusu 
değildir. 

Oysa Ben onları; 
ne göklerin ve 
yerin yaratılma-
sında, ne de 
kendilerinin ya-
ratılmasında şa-
hid tuttum. Sa-
pıkları da hiç bir 
zaman yardımcı 
edinmiş değilim. 

Ben onları ne gökle-
rin ve yerin yaratılışı-
na tanık kıldım; ne de 
kendilerinin yaratılışı-
na; ayrıca, (insanları) 
yoldan çıkaran bu 
(varlıkları) kendime 
hiçbir şekilde yardım-
cı edinmiş de değilim. 

18. 
52 

,, ي ْومِ      der,,ki,,(Allah,,,kâfirlere)=ي ق ولِ     O,,gün=و 

ك ائِيِ     çağırın=ن اد وا     benim,,ortaklarım=ش ر 

ع ْمت مِْ,,ِذينِ الَِ ز  =zannettiğiniz,,şeyleri    

    işte,,çağırdılar=ف د ع ْوه مِْ

ي ْست ِجيب وا,,ف ل مِْ =ama,,cevap,,vermediler    

مِْ ع ْلن ا    kendilerine=ل ه  ج      ve,,biz,,koyduk=و 

ْوبِقًا    onların,,aralarına=ب ْين ه مِْ  tehlikeli,,bir,,uçurum=م 

O Allah müşriklere 
«Benim ortaklarım 
olduklarını sandı-
ğınız düzmece 
ilahları yardıma 
çağırınız» der. İşte 
onları yardıma ça-
ğırdılar, fakat çağ-
rılarına karşılık 
vermediler. Onla-
rın aralarına engel 
olarak bir cehen-
nem vadisi koy-
duk. 

Bana ortak kabul 
ettiklerinize ses-
lenin, dediği 
gün; onları çağı-
rırlar ama hiç bi-
risi cevab ver-
mez. Aralarına 
bir uçurum koya-
rız. 

Nitekim, o Gün (Al-
lah): (Şimdi) çağırın 
bakalım, benim ortak-
larım olduğunu san-
dığınız varlıkları! di-
yecek. Bunun üzerine 
onları çağıracaklar, 
ama berikiler onlara 
bir karşılık vermeye-
cek: çünkü onlarla 
ötekiler arasına aşıl-
maz bir uçurum ko-
yacağız. 

18. 
53 

أ ى.. ر  ونِ     ve..gördüler=و  ْجِرم      suçlular=اْلم 

    artık..iyice..anladılar=ف ظ نُّوا    ateşi=النَارِ 

مِْ اقِع وه ا    kendilerinin=أ نَه  و      içine..düşeceklerini=م 

ل مِْ ي ِجد وا..و  =fakat..bulamadılar    ا     ondan=ع ْنه 

ْصِرفًا  kaçacak..bir..yer=م 

Günahkârlar ce-
hennem ateşini 
görünce oraya atı-
lacaklarını anlarlar, 
fakat geri kaçarak 
sığınacakları bir 
başka yer bula-
mazlar. 

Suçlular ateşi 
görünce; ona 
düşeceklerini 
anlarlar, ama 
ondan kaçacak 
yer bulamazlar. 

Ve günaha gömülüp 
gitmiş olanlar o za-
man ateşi görecek ve 
oraya girmek zorunda 
olduklarını anlaya-
caklar ama ondan 
kaçmak kurtulmak 
için bir yol bulamaya-
caklar. 

18. 
54 

ل ق دِْ,,     andolsun=و 

َرْفن ا ذ ا,,فِي    biz,,türlü,,biçimlerde,,anlattık=ص  ه َٰ =bu    

    insanlara=ِللنَاِسِ    Kur’an’da=اْلق ْرآنِِ

ك ل ِِ,,ِمنِْ =her,,çeşit     ِ ث ل     misali=م 

ك انِ  ْنس انِ ,,و  اْْلِ =ama,,insan    

    her,,şeyden=ش ْيءِ     daha,,çok,,düşkündür=أ ْكث رِ 

Biz bu Kur´an´da 
insanlara her türlü 
örneği verdik. Fa-
kat insan, tartış-
maya son derece 
düşkün bir varlıktır. 

Andolsun ki; Biz, 
bu Kur´an´da in-
sanlara türlü tür-
lü misal gösterip 
açıkladık. İnsa-
nın en çok yap-
tığı iş ise, tar-
tışmadır. 

İşte bunun gibi, Biz 
bu Kuran'da insan-
lar(ın yararlanması) 
için çeşitli açılardan 
türlü türlü dersler or-
taya koyduk. Bununla 
birlikte, insan her 
şeyden çok tartışma-
ya düşkündür: 
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د لًِ  tartışmaya=ج 

18. 
55 

.. ا م  ن عِ ..و  م  =alıkoyan..şey     ِالنَاس=insanları    

ي ْؤِمن وا..أ نِْ =inanmaktan    ِْإِذ=zaman    

ه مِ  اء  د ىَِٰ    kendilerine..geldiği=ج      hidayet=اْله 

وا ي ْست ْغِفر  مِْ    ve..istiğfar..etmekten=و  بَه      Rablerine=ر 

مِْ..أ نِْ    ancak=إِلَِ ت أْتِي ه  =kendilerine..de..gelmesi    

    yahut=أ وِْ    evvelkilerin=اْْل َوِلينِ     yasasının=س نَة ِ

مِ ي أِْ تِي ه  =karşılarına..gelmesidir     ِاْلع ذ اب=azabın    

 açıkça=ق ب ًَلِ

İnsanlara doğru 
yola ileten bilgi 
geldikten sonra 
onların iman etme-
lerine ve tövbe 
edip Allah´a yö-
nelmelerine engel 
olan tek şey, eski 
sapık milletler 
hakkında işleyen 
ilahi yasaların 
kendileri hakkında 
da işlemesini ya 
da somut azapla 
yüzyüze gelmeyi 
beklemeleridir. 

İnsanlara hida-
yet geldiğinde; 
onları inanmak-
tan ve Rabbla-
rından mağfiret 
dilemekten alı-
koyan; öncekile-
rin başına gelen-
lerin kendilerine 
de gelmesini ve-
ya göz göre göre 
azaba uğramayı 
beklemeleridir. 

Nitekim, kendilerine 
doğru yol rehberi 
gelmişken insanları 
imana erişmekten ve 
Rablerinden bağış-
lanma dilemekten alı-
koyan yegane tutum, 
(onların) önceki (gü-
nahkar) toplumlara 
uygulanan sürecin 
kendilerine de uygu-
lanmasını ya da (ni-
hai) azabın öte dün-
yada başlarına gel-
mesini beklemeleri 
değil de, nedir? 

18. 
56 

,, ا م  ن ْرِسلِ ,,و  =biz,,göndeririz     ِْرس ِلين     elçileri=اْلم 

ِرينِ     sadece=إِلَِ ب ش ِ     müjdeleyiciler=م 

ْنِذِرين ِ  م      ve,,uyarıcılar,,olarak=و 

اِدلِ  ي ج      mücadele,,ediyorlar=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    ِِبِاْلب اِطل=batılla    

وا بِهِِ,,ِلي ْدِحض  =gidermek,,için    
َقِ      hakkı=اْلح 

ذ وا اتَخ      ayetlerimi=آي اتِي    ve,,edindiler=و 

ا م  وا,,و  أ ْنِذر  =ve,,uyarıldıkları,,şeyleri    

ًوا  alay,,konusu=ه ز 

Biz Peygamberleri 
sadece müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak 
göndeririz. Oysa 
kâfirler hakkı (ger-
çeği) batıl (eğri) 
karşısında yenik 
düşürmeye uğra-
şırlar. Onlar ayet-
lerimi ve kendileri-
ne yönelik uyarıla-
rımı alaya aldılar. 

Biz, peygamber-
leri; sadece 
müjdeci ve uya-
rıcılar olarak 
göndeririz. Küf-
redenler ise 
hakkı batılla or-
tadan kaldırmak 
için mücadele 
ederler. Ayetle-
rimizi ve kendile-
rine yapılan uya-
rıları alaya alır-
lar. 

Fakat Biz, mesaj ta-
şıyıcılarını yalnızca 
müjdeleyiciler ve uya-
rıcılar olarak gönderi-
riz; hakkı inkara şart-
lanmış olanlarsa (on-
lara karşı) asılsız id-
dialarla, güya hakkı 
çürütmek, hükümsüz 
kılmak için tartışır, 
mesajlarımızı ve uya-
rılarımızı alay konusu 
yaparlar. 

18. 
57 

نِْ.. م      daha..zalim=أ ْظل مِ     ?kim..olabilir=و 

رِ ..ِمَمنِْ ذ ك ِ =hatırlatıldığı..halde    ِِبِآي ات=ayetleri    

ب ِهِِ ضِ     Rabbinin=ر      yüz..çeviren=ف أ ْعر 

ا ن ِسيِ     onlardan=ع ْنه      ve..unutandan=و 

ا تِْ..م  ق دَم  =öne..sürdüğünü     ِ ي د اه=ellerinin    إِنَا=biz    

ع ْلن ا     üzerine=ع ل ىَِٰ    koymuşuz=ج 

    engel..olan..örtüler=أ ِكنَةًِ    onların..kalbleri=ق ل وبِِهمِْ

ي ْفق ه وه ِ..أ نِْ =onu..anlamalarına    فِي     içine..de=و 

ْقًراِ     kulaklarının=آذ انِِهمِْ     ağırlıklar=و 

إِنِْ مِْ..و  ت ْدع ه  =onları..çağırsan..da    

د ىَِٰ..إِل ى اْله  =doğru..yola    

ي ْهت د وا..ف ل نِْ =doğru..yola..gelmezler    إِذًا=bu..halde    

 asla=أ ب دًا

Allah´ın ayetleri 
kendisine hatırla-
tıldığı halde, onla-
ra sırt çevirenden 
ve işlediği kötülük-
leri hiç hatırına ge-
tirmeyenden daha 
zalim kim olabilir? 
Biz onların kalple-
rini, Kur´anı anla-
malarına engel 
oluşturacak biçim-
de perdeledik ve 
kulaklarını sağır-
laştırdık. Bu yüz-
den sen onları 
doğru yola çağır-
san da doğru yola 
gelmezler. 

Kendisine Rab-
bının ayetleri an-
latılıp da, onlar-
dan yüz çeviren 
ve önceden yap-
tıklarını unutan 
kimseden daha 
zalim kim var-
dır? Biz, onların 
kalblerinin üstü-
ne; onu iyice an-
lamalarına engel 
olan örtüler, ku-
laklarına da ağır-
lık koyduk. Sen, 
onları hidayete 
çağırsan da; on-
lar asla hidayete 
gelmezler. 

Rabbinin mesajları 
kendisine ulaştırıldığı 
halde, kendi eliyle iş-
lediği bütün (kötü) iş-
leri de unutup, onlara 
yüz çeviren kimseden 
daha zalim kim olabi-
lir? Bakın, Biz böyle-
lerinin kalplerine, 
hakkı kavramalarına 
engel olan bir örtü ve 
kulaklarına da bir 
ağırlık yerleştirmişiz-
dir; dolayısıyla, onları 
doğru yola çağırsan 
da asla doğru yola gi-
recek değillerdir. 

18. 
58 

,, بُّكِ  ر      çok,,bağışlayandır=اْلغ ف ورِ     Rabbin=و 

,,ذ و
ِةِ  الَرْحم  =rahmet,,sahibidir    ِْل و=eğer    

اِخذ ه مِْ     onları,,hemen,,cezalandırsaydı=ي ؤ 

ا ك س ب وا,,بِم  =yaptıklarıyla     ِل ع َجل=çabuklaştırırdı    

مِ  ع ذ اب ِ الِْ    onların=ل ه  =azabını    ِْب ل=fakat    

مِْ ْوِعد ِ    onlar,,için,,vardır=ل ه      vadedilen,,bir,,zaman=م 

ي ِجد وا,,ل نِْ =bulamayacaklardır    ِْد ونِهِِ,,ِمن =ondan    

ْوئًَِلِ  sığınacak,,bir,,yer=م 

Affedici ve mer-
hametli Rabb´in, 
eğer onları kötü-
lükleri karşılığında 
hemen cezalan-
dırmak isteseydi, 
azaplarını çabuk-
laştırırdı. Fakat on-
ların belirli bir va-
desi vardır, o za-
man gelince, kaçıp 
saklanacakları bir 
sığınak bulamaz-
lar. 

Bununla beraber 
Rabbın Ga-
fur´dur, merha-
met sahibidir. 
Eğer onları, yap-
tıklarından dola-
yı hemen yaka-
lasaydı; elbette 
çabucak azaba 
uğratırdı. Fakat 
onların bir vade-
si vardır ve on-
dan kaçıp sığı-
nacak yer bula-
mazlar. 

(Bununla birlikte,) yi-
ne de senin Rabbin 
sınırsız rahmet sahi-
bi, gerçek bağışlayı-
cıdır. Yoksa, işledik-
leri (kötülükler) için 
onları hemen payla-
yacak olsaydı, kuş-
kusuz, hak ettikleri 
azabı çarçabuk baş-
larına salardı. Ama 
işte, onlar için, aşıp 
ötesine geçemeye-
cekleri bir süre belir-
lenmiştir; 

18. 
59 

.. تِْلكِ  ىَِٰ    işte=و      şu..kentleri=اْلق ر 

    helak..ettik=أ ْهل ْكن اه مِْ

واظ ل مِ ..ل َما =zulmetmeğe..başlayınca    

ع ْلن ا ج      ve..belirledik=و 

ْهِلِكِهمِْ ْوِعدًا    onları..helak..etmek..için=ِلم   bir..süre=م 

İşte şu kentler, 
halklarının zalim-
likleri yüzünden 
onları yok ettik ve 
yok oluşları için 
belirli bir vakit ka-
rarlaştırdık. 

İşte zulmettikle-
rinden dolayı he-
lak ettiğimiz ka-
sabalar. Onları 
yok etmek için, 
bir süre tayin 
etmiştik. 

tıpkı, zulüm üstüne 
zulüm işlediklerinde 
yok ettiğimiz önceki 
toplumlar gibi: ki Biz 
onların ortadan kaldı-
rılması için de bir sü-
re belirlemiştik. 

18. 
60 

,, إِِ ذِْو  =hani     ِق ال=demişti,,ki    َِٰوس ى     Musa=م 

حِ ,,لِ     uşağına=ِلف ت اه ِ أ ْبر  =durmayacağım    

تَىَِٰ     varıncaya=أ ْبل غِ     kadar=ح 

عِ  ْجم  ْينِِ    birleştiği,,yere=م      iki,,denizin=اْلب ْحر 

    yürüyeceğim=أ ْمِضيِ     veya=أ وِْ

ق بًا  uzun,,bir,,zaman=ح 

Hani Musa, genç 
arkadaşına «Hiçbir 
güç beni durdura-
maz, ya iki denizin 
birleştiği yere varı-
rım, ya da yıllarca 
yol yürürüm» de-
mişti. 

Hani Musa deli-
kanlısına demişti 
ki: Ben iki deni-
zin birleştiği yere 
ulaşmaya, yahut 
yıllarca yürüme-
ye kararlıyım. 

Hani, (gezginlik gün-
lerinde) Musa yar-
dımcısına: İki denizin 
birleştiği yere kadar 
yoluma devam ede-
ceğim demişti, (bu 
yolda) yıllar harca-
mam gerekse bile! 

18. 
61 

.. ب ل غ ا..ف ل َما =varınca     ِع ْجم      birleştiği..yere=م 

ا     unuttular=ن ِسي ا    iki..(denizin)..arasının=ب ْينِِهم 

ا وت ه م  ذ ِ    balıklarını=ح      tuttu..(balık)=ف اتَخ 

بِيل ه ِ اْلب ْحرِِ..فِي    yolunu=س  =denizde    

بًا  sıyrılıp=س ر 

İki denizin birleştiği 
yere vardıklarında 
yanlarındaki balığı 
bir kenarda unuttu-
lar, o da bir yeraltı 
deliğinden kayarak 
denize kaçtı. 

İkisi, iki denizin 
birleştiği yere 
gelince; balıkla-
rını unuttular. O, 
bir delikten kayıp 
denizi boyladı. 

Fakat iki (denizin) bir-
leştiği yere vardıkla-
rında balıkları bütü-
nüyle akıllarından 
çıktı ve denize dalıp 
gözden kayboldu. 

18. 
62 

,, ا,,ل َماف ِ ز  او  ج  =orayı,,geçip,,gittiklerinde    

    bize,,getir=آتِن ا    uşağına=ِلف ت اه ِ    dedi,,(Musa)=ق الِ 

ن ا     andolsun,,ki=ل ق دِْ    kahvaltımızı=غ د اء 

س ف ِرن ا,,ِمنِْ    çektik=ل ِقين ا =yolculuğumuzdan    

ذ ا بًا    şu=ه َٰ  yorgunluk=ن ص 

İki denizin birleştiği 
yeri geçtiklerinde 
Musa, genç arka-
daşına, «Azığımızı 
getir bakalım, ger-
çekten bu yolculu-
ğumuzda çok yor-
gun düştük» dedi. 

Oradan uzaklaş-
tıkları vakit Musa 
delikanlısına; 
azığımızı çıkar, 
bu yolculuğu-
muzdan andol-
sun ki yorgun 
düştük, dedi. 

Ve biraz uzaklaştık-
tan sonra (Musa) 
yardımcısına: Öğlen 
azığımızı çıkar dedi, 
doğrusu, bu yolculuk 
bizi bir hayli yordu! 

18. 
63 

.. أ ْيتِ     dedi..(Uşağı)=ق الِ      ?gördün..mü=أ ر 

ْين ا..إِذِْ أ و  =sığındığımız..vakit    

ةِِ..إِل ى الَصْخر  =kayaya    ن ِسيتِ ..ف إِن ِي =unuttum    

وتِ  ا    balığı=اْلح  م  أ ْنس انِيه ِ..و  =bana..unutturmadı    

    şeytandan=الَشْيط انِ     başkası=إِلَِ

ه ِ ..أ نِْ أ ْذك ر  =onu..söylememi    ِ ذ اتَخ      tuttu=و 

بِيل ه ِ اْلب ْحرِِ..فِي    yolunu=س  =denizin..içinde    

بًا  şaşılacak..biçimde=ع ج 

Genç arkadaşı 
Musa´ya «Bak 
sen! Kayalığa var-
dığımızda balığı 
unutmuştum, bana 
onu hatırlatmayı 
unutturan mutlaka 
şeytandır, balık 
şaşırtıcı bir şekilde 
canlanarak denize 
kaçtı» dedi. 

Bak sen, kayalı-
ğa vardığımızda 
balığı unutmu-
şum. Şeytandan 
başkası unut-
turmadı onu ba-
na. Şaşılacak 
şekilde o, denizi 
boylayıvermiş, 
dedi. 

(Yardımcısı): Olacak 
şey mi, bu dedi, O 
kayanın yanında din-
lenmek için durdu-
ğumuzda, nasıl ol-
duysa, balığı unut-
muşum. Bunu olsa 
olsa bana Şeytan 
unutturmuş olacak! 
Tuhaf şey, nasıl da 
yol bulup suya ulaştı! 

18. 
64 

,, ِلكِ     dedi,,(Musa)=ق الِ  ا    işte=ذ َٰ ك نَا,,م  =o,,idi    

 ِ
    geriye,,döndüler=ف اْرت دَا    aradığımız=ن ْبغِ

ا,,ع ل ىَِٰ آث اِرِهم  =izleri,,üzerini    

ًصا  takibederek=ق ص 

Musa; «Bizim ara-
dığımız da buydu 
zaten» dedi. He-
men geldikleri yol-
dan kendi izlerini 
sürerek geri dön-
düler. 

Musa; zaten is-
tediğimiz buydu, 
dedi. Hemen iz-
lerinin üstünden 
gerisin geri dön-
düler. 

(Musa heyecanla): 
Demek, aradığımız 
yer orası(ydı)! diye 
bağırdı. Ve izleri üze-
rine hemen geri dön-
düler. 
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18. 
65 

.. د اف ِ ج  و  =buldular    ْبدًا     bir..kul=ع 

ِعب اِدن ا..ِمنِْ =kullarımızdan    ِ آت ْين اه=biz..ona..vermiştik    

ةًِ ْحم  ِعْنِدن ا..ِمنِْ    bir..rahmet=ر  =katımızdan    

ع لَْمن اه ِ ل د نَا..ِمنِْ    ve..ona..öğretmiştik=و  =katımızdan    

 bir..ilim=ِعْلًما

Orada kendisine 
tarafımızdan rah-
met sunduğumuz 
ve katımızdan do-
laysız biçimde ilim 
öğrettiğimiz bir ku-
lumuzu buldular. 

Derken kulları-
mızdan bir kul 
buldular ki Biz, 
ona; katımızdan 
bir rahmet ver-
miş ve kendisine 
nezdimizden bir 
ilim öğretmiştik. 

Ve orada kendisine 
katımızdan üstün bir 
bağışta bulunarak 
(özel) bir bilgiyle do-
nattığımız kullarımız-
dan birine rastladılar. 

18. 
66 

,, وس ىَِٰ    ona=ل ه ِ    dedi,,ki=ق الِ      Musa=م 

أ تَبِع كِ ,,ه لِْ =sana,,tabi,,olabilir,,miyim?    َِٰع ل ى=üzere    

نِِ,,أ نِْ ت ع ل ِم  =bana,,da,,öğretmen,,için    

ع ل ِْمتِ ,,ِمَما =sana,,öğretilenden    ْشدًا  bir,,bilgi=ر 

Musa, ona «Sana 
öğretilen bilginin 
birazını bana öğre-
terek olgunlaşma-
mı sağlaman ama-
cı ile peşinden ge-
lebilir miyim?» de-
di. 

Musa ona: Sana 
öğretilen ilimden 
bana öğretmen 
için, peşinden 
geleyim mi? de-
di. 

Musa ona: Neyin 
doğru olduğu konu-
sunda sana verilen 
bilgiden bana da öğ-
retmen için senin pe-
şinden gelebilir mi-
yim? dedi. 

18. 
67 

..     sen=إِنَكِ     dedi..ki=ق الِ 

ت ْست ِطيعِ ..ل نِْ =dayanamazsın    

ِعيِ  ْبًرا    benimle..beraber..bulunmağa=م   sabırla=ص 

O kulumuz, Mu-
sa´ya dedi ki; 
«Sen benimle be-
raber olmaya kat-
lanamazsın.» 

O da dedi ki: 
Doğrusu sen, 
benim yaptıkla-
rıma asla daya-
namazsın. 

(Öteki;) Sen benimle 
birlikte(yken olacak 
olanlara) katlana-
mazsın dedi, 

18. 
68 

,, ك ْيفِ      ?dayanabilirsin=ت ْصبِرِ     nasıl=و 

ا,,ع ل ىَِٰ م  =bir,,şeye    ِْت ِحطِْ,,ل م =kavrayamadığın    

ْبًرا    onu=بِهِِ  haberdar,,edilerek=خ 

Sebeplerini kavra-
yamayacağın olay-
lar karşısında nasıl 
sabredeceksin. 

Kavrayamaya-
cağın bir bilgiye 
nasıl dayanır-
sın? 

çünkü tecrübe alanı 
içinde kavrayamaya-
cağın şeye nasıl kat-
lanabilirsin ki? 

18. 
69 

.. ت ِجد نِي    dedi=ق الِ      beni..bulursun=س 

اّلَل ِ..ش اءِ ..إِنِْ =İnşaallah    ابًِرا     sabredici=ص 

لِ  أ ْعِصي..و  =karşı..gelmem     ِل ك=senin    

 emrine=أ ْمًرا

Musa «İnşaallah, 
beni sabırlı bula-
caksın, hiçbir ko-
nuda sana karşı 
gelmeyeceğim.» 

O da: İnşallah 
sabrettiğimi gö-
receksin, sana 
hiç bir işte karşı 
gelmeyeceğim, 
dedi. 

(Musa:) Allah dilerse, 
beni sabırlı biri olarak 
bulacaksın dedi, ve 
ben hiçbir konuda 
sana uyumsuzluk 
göstermeyeceğim! 

18. 
70 

,,     bana,,tabi,,olursan=اتَب ْعت نِي    eğer=ف إِنِِ    dedi=ق الِ 

ِ ت ْسأ ْلنِي,,ف َل  =bana,,soru,,sorma    

ش ْيءِ ,,ع نِْ =hiçbir,,şey    َِٰتَى     kadar=ح 

    onu=ِمْنه ِ    sana=ل كِ     ben,,anlatıncaya=أ ْحِدثِ 

 bir,,hatırlatma=ِذْكًرا

O kulumuz, Mu-
sa´ya dedi ki; 
«Eğer benimle bir-
likte geleceksen 
yapacağım hiçbir 
iş hakkında bana 
soru sorma, benim 
sana o konuda 
açıklama yapmamı 
bekle.» 

O halde bana 
uyacaksan; ben 
sana anlatma-
dıkça herhangi 
bir şey hakkında 
soru sormaya-
caksın, dedi. 

(Bilge kişi:) Pekala 
dedi, O halde, eğer 
benim peşimden ge-
leceksen, (yapaca-
ğım) şeyler hakkında, 
bu hususta ben sana 
bir açıklamada bulu-
nuncaya kadar bana 
hiçbir şey sormaya-
caksın. 

18. 
71 

ل ق ا.. تَىَِٰ    yürüdüler=ف اْنط      zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

ِكب ا الَسِفين ةِِ..فِي    bindikleri=ر  =gemiye    

اِ  ق ه  ر      dedi=ق الِ     onu..deliverdi=خ 

ا ْقت ه  ر      boğmak..için=ِلت ْغِرقِ     ?mi..onu..deldin=أ خ 

ا     sen..yaptın=ِجئْتِ     gerçekten=ل ق دِْ    halkını=أ ْهل ه 

ْيئًا  bir..iş=إِْمًرا    çok..tehlikeli=ش 

Böylece yola ko-
yuldular. Bir süre 
sonra bir gemiye 
bindiler. O kulu-
muz bu gemide bir 
delik açtı. Musa 
ona, «İçindekileri 
boğmak için mi 
gemiyi deldin? 
Gerçekten çok çir-
kin bir iş yaptın» 
dedi. 

Bunun üzerine 
kalkıp gittiler. 
Nihayet bir ge-
miye bindiklerin-
de; o, bu gemiyi 
deliverdi. Musa: 
Gemiyi içindeki-
leri boğmak için 
mi deldin? Doğ-
rusu şaşılacak 
bir şey yaptın, 
dedi. 

Bu ikisi böylece yola 
koyuldular; sonunda 
(bir kıyıya vardılar; ve 
onları karşı kıyıya ta-
şıyan) tekneden ine-
cekleri zaman, bilge 
kişi teknede bir delik 
açtı, (Musa bunu gö-
rünce:) İçindekileri 
boğmak için mi onu 
deldin? Doğrusu, çok 
vahim bir şey yaptın! 
diye çıkıştı. 

18. 
72 

,, أ ق لِْ,,أ ل مِْ    dedi=ق الِ  =demedim,,mi?     ِإِنَك=sen    

ت ْست ِطيعِ ,,ل نِْ =dayanamazsın    

ِعيِ  بِْ    benimle,,beraber,,bulunmağa=م  ًراص  =sabırla 

O kulumuz Mu-
sa´ya «Ben sana, 
benimle beraber 
olmaya katlana-
mazsın dememiş 
miydim?» dedi. 

Ben, sana; yap-
tığım şeylere 
dayanamazsın, 
demedim mi? 
dedi. 

Beriki: Ben sana, ba-
na asla katlanamaya-
cağını söylememiş 
miydim? dedi. 

18. 
73 

.. اِخذْنِي..لِ     dedi=ق الِ  ت ؤ  =beni..kınama    

ا     unuttuğum=ن ِسيتِ     şeyden..ötürü=بِم 

لِ  ت ْرِهْقنِي..و  =ve..bana..çıkarma    

أ ْمِري..ِمنِْ =bu..işimden..dolayı    ع ْسًرا=bir..güçlük 

Musa; «Unutkanlı-
ğım yüzünden beni 
azarlama ve bil-
ginden yararlanma 
konusunda bana 
zorluk çıkarma» 
dedi. 

Unuttuğum şey-
den dolayı bana 
çıkışma, gücü-
mün yetmediği 
şeyden beni so-
rumlu tutma, de-
di. 

(Musa:) (Kendimi) 
kaybettim diye beni 
paylama ve beni yap-
tığım işten dolayı zo-
ra koşma! dedi. 

18. 
74 

ل ق ا,, تَىَِٰ    yine,,yürüdüler=ف اْنط      nihayet=ح 

ل ِقي ا,,إِذ ا =rastladılar    ًما     bir,,çocuğa=غ َل 

    dedi,,ki,,(Musa)=ق الِ     hemen,,onu,,öldürdü=ف ق ت ل ه ِ

    bir,,canı=ن ْفًسا    ?mı,,katlettin=أ ق ت ْلتِ 

ِكيَةًِ     karşılığı,,olmadan=بِغ ْيرِِ    tertemiz=ز 

ِ     sen,,yaptın=ِجئْتِ     doğrusu=ل ق دِْ    bir,,can=ن ْفس 

ْيئًا  çirkin=ن ْكًرا    bir,,iş=ش 

Yine yola koyuldu-
lar. Bir süre sonra 
bir genç ile karşı-
laştılar. O kulu-
muz, delikanlıyı 
öldürdü. Musa; 
«Bir cana karşılık 
olmaksızın masum 
bir cana mı kıydın? 
Gerçekten çok kö-
tü bir iş yaptın» 
dedi. 

Yine gittiler, ni-
hayet bir erkek 
çocuğa rastladı-
lar. O, hemen 
bunu öldürdü. 
Cana karşılık 
olmaksızın ma-
sum bir kimseye 
mi kıydın? Doğ-
rusu, çok kötü 
bir şey yaptın, 
dedi. 

Böylece yeniden yola 
koyuldular; sonunda 
genç bir adama rast-
ladılar: (bilge kişi) 
onu öldürdü, (Musa 
bunu görünce:) Bir 
başka cana karşılık 
olmaksızın masum 
bir cana kıydın, öyle 
mi? diye çıkıştı, Ger-
çekten, çok korkunç 
bir iş yaptın sen! 

18. 
75 

.. أ ق لِْ..أ ل مِْ    dedi=ق الِ  =dememiş..miydim?     ِل ك=sana    

ْست ِطيعِ ت ِ..ل نِْ    sen=إِنَكِ  =dayanamazsın    

ِعيِ  ْبًرا    benimle..beraber..bulunmağa=م   sabırla=ص 

O kulumuz Mu-
sa´ya; «Ben sana 
benimle beraber 
olmaya katlana-
mazsın dememiş 
miydim?´ dedi. 

O: Ben, sana; 
yaptığım işlere 
dayanamazsın, 
demedim mi? 
dedi. 

Beriki: Ben sana, ba-
na asla katlanamaya-
cağını söylememiş 
miydim? dedi. 

18. 
76 

,, أ ْلت كِ     eğer=إِنِْ    dedi,,ki=ق الِ      sana,,sorarsam=س 

ش ْيءِ ,,ع نِْ =bir,,şey    ب ْعد ه ا=bundan,,sonra    

ِ اِحْبنِيِ ,,ف َل  ت ص  =artık,,bana,,arkadaş,,olma    

    sana,,ulaşmıştır=ب ل ْغتِ     elbette=ق دِْ

ل د ن ِي,,ِمنِْ =benim,,tarafımdan    ع ْذًرا=bir,,özür 

Musa; «Eğer sana 
bir daha bir şey 
sorarsam artık be-
nimle arkadaşlık 
etme, o zaman 
seni mazur görü-
rüm» dedi. 

Eğer bundan 
sonra sana bir 
şey sorarsam; 
benimle arka-
daşlık etme. O 
zaman benim ta-
rafımdan mazur 
sayılırsın, dedi. 

(Musa:) Bundan böy-
le sana soru soracak 
olursam benimle artık 
yoldaşlık yapmazsın: 
(çünkü artık) benden 
yana yeterince özür 
işittin dedi. 

18. 
77 

ل ق ا.. تَىَِٰ    yine..yürüdüler=ف اْنط      nihayet=ح 

أ ت ي ا..إِذ ا =vardıklarında     ِأ ْهل=halkına    

ا    bir..kent=ق ْري ةِ      yemek..istediler=اْست ْطع م 

ا     kaçındılar=ف أ ب ْوا    oranın..halkından=أ ْهل ه 

ا..أ نِْ ي ِف وه م  ي ض  =onları..konuklamaktan    

د ا ج  ا    derken..buldular=ف و      orada=فِيه 

    yüz..tutan=ي ِريد ِ    bir..duvar=ِجد اًرا

ي ْنق ضَِ..أ نِْ =yıkılmağa    

ه ِ      dedi..ki..(Musa)=ق الِ     hemen..onu..doğrulttu=ف أ ق ام 

ِشئْتِ ..ل وِْ =isteseydin     ِْذت تَخ      alırdın=ل 

ل ْيهِِ  bir..ücret=أ ْجًرا    buna..karşılık=ع 

Yine yola koyuldu-
lar. Bir süre sonra 
bir köye vardılar. 
Köylüden yemek 
istediler, fakat 
ağırlanma istekleri 
reddedildi. Az son-
ra yıkılmaya yüz 
tutmuş bir duvarla 
karşılaştılar. O ku-
lumuz, eğri duvarı 
doğrulttu. Musa 
ona ´Eğer istesey-
din bu yaptığın işe 
karşılık bir ücret 
alabilirdin´ dedi. 

Yine gittiler ve 
nihayet vardıkla-
rı kasaba hal-
kından yiyecek 
istediler. Kasaba 
halkı bu ikisini 
misafir etmek is-
temedi. İkisi şeh-
rin içinde yıkıl-
maya yüz tutan 
bir duvar gördü-
ler. O, bunu doğ-
rultuverdi. Musa: 
Dileseydin; buna 
karşı bir ücret 
alabilirdin, dedi. 

Ve bunun üzerine 
yeniden yola koyuldu-
lar; derken, bir kasa-
ba halkıyla karşılaştı-
lar; onlardan yiyecek 
bir şeyler istediler; 
ama bu ahali onlara 
konukseverce dav-
ranmaya hiç yanaş-
madı. Ve bu (kasa-
bada) yıkılmak üzere 
olan bir duvar gördü-
ler; (bilge kişi) onu 
hemen onarıverdi; 
(Musa bunu görün-
ce:) Eğer dileseydin, 
(hiç değilse, yaptığın) 
bu iş için bir ücret 
alabilirdin dedi. 

18. 
78 

,, ذ ا    dedi=ق الِ  اقِ     işte,,bu=ه َٰ     ayrılmasıdır=فِر 

ب ْينِك ِ     benimle=ب ْينِي     senin,,aramızın=و 

أ ن ب ِئ كِ      içyüzünü=بِت أِْويلِِ    sana,,haber,,vereceğim=س 

ا ت ْست ِطعِْ,,ل مِْ,,م  =güç,,yetiremediğin,,şeylerin    

ل ْيهِِ ْبًرا    üzerine=ع   sabırla=ص 

O kulumuz, Mu-
sa´ya dedi ki; «Bu 
olay, birbirimizden 
ayrılmamızın se-
bebidir. Şimdi sa-
na sabırla karşıla-
yamadığın olayla-
rın nedenlerini 
açıklayacağım. 

O dedi ki: İşte 
bu; seninle be-
nim ayrılışımız-
dır. Dayanama-
dığın işlerin iç-
yüzünü sana an-
latacağım. 

(Bilge:) İşte böylece 
seninle yol ayrımına 
gelmiş olduk. dedi, 
Şimdi sana, sabır 
göstermediğin (bütün 
o olayların) iç yüzünü 
açıklayacağım: 

18. 
79 

.. الَسِفين ة ِ..أ َما =O..gemi    ِْف ك ان ت=idi    
O gemi var ya, 
yoksul deniz işçile-
rinin malı idi. Onda 

Gemi; denizde 
çalışan yoksulla-
ra aitti. Onu ku-

O tekne, geçimini de-
nizden sağlayan yok-
sul insanlara aitti; ona 
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س اِكينِ  ل ونِ     yoksulların=ِلم      çalışan=ي ْعم 

اْلب ْحرِِ..فِي =denizde     ِْدت     istedim=ف أ ر 

ا..أ نِْ أ ِعيب ه  =onu..kusurlu..yapmak    

ك انِ  ه مِْ    çünkü..vardı=و  اء  ر      onların..ilerisinde=و 

ِلكِ  ذ ِ    bir..kral=م      her=ك لَِ    alan=ي أْخ 

 zorla=غ ْصبًا    gemiyi=س ِفين ةِ 

bir kusur meydana 
getirmek istedim. 
Çünkü bu denizci-
leri, rastladığı her 
sağlam gemiye 
zorla el koyan bir 
hükümdar kovalı-
yordu. 

surlu kılmak is-
tedim. Zira arka-
larında, her sağ-
lam gemiye zor-
la el koyan bir 
hükümdar vardı. 

hasar vermek iste-
dim, çünkü peşlerin-
de her (sağlam) tek-
neye zorla el koyan 
bir hükümdar ol-
du(ğunu biliyordum). 

18. 
80 

,, أ َما مِ ,,و  اْلغ َل  =çocuğa,,gelince     ِف ك ان=idi    

اه ِ ْؤِمن ْينِِ    onun,,anası,,babası=أ ب و      mümin,,insanlar=م 

ِشين ا     korktuk=ف خ 

ا,,أ نِْ ي ْرِهق ه م  =onlara,,sarmasından    

ك ْفًرا    azgınlık=ط ْغي انًا  ve,,küfür=و 

O delikanlıya ge-
lince, onun ana 
babası mü´min 
kimselerdi. Onları 
azgınlığa ve kâfir-
liğe sürüklemesin-
den çekindik. 

Oğlana gelince; 
onun anası ba-
bası inanmış 
kimselerdi. Ço-
cuğun onları az-
dırıp küfre sü-
rüklemesinden 
korkmuştuk. 

O genç adam da, -ki 
anası babası mümin 
kimselerdi- taşkınlık-
ları ve inkarcı eğilim-
leriyle onlara çok de-
rin acılar vereceği yo-
lunda kaygı verici be-
lirtiler görmüştük; 

18. 
81 

ْدن ا.. ا..أ نِْ    istedik..ki=ف أ ر  ي ْبِدل ه م  =onun..yerine..versin    

ا بُّه م  ْيًرا    Rableri=ر      daha..hayırlısını=خ 

ك اةًِ    ondan=ِمْنه ِ     daha..temiz=ز 

بِ  أ ْقر  ْحًما    ve..daha..yakınını=و   merhamete=ر 

İstedik ki, 
Rabb´leri onlara o 
delikanlıdan daha 
temiz ve daha iyi-
liksever bir evlat 
bağışlasın. 

Rabblarının o 
çocuktan daha 
temiz ve daha 
çok merhametli 
birini vermesini 
istedik. 

(onu öldürürken) 
Rablerinin o ana ba-
baya onun yerine on-
dan daha temiz seci-
yeli ve merhamette 
ondan daha ileri 
(başka bir çocuk) 
vermesini istedik. 

18. 
82 

,, أ َما اْلِجد ارِ ,,و  =duvar,,ise    

ْينِِ,,ف ك انِ  م  ِلغ َل  =çocuğun,,idi    ِِْين     iki,,yetim=ي تِيم 

ِدين ةِِ,,فِي اْلم  =şehirde     ِك ان     vardı=و 

ْنزِ     altında=ت ْحت ه ِ ا    bir,,hazine=ك      onlara,,ait=ل ه م 

ك انِ  ا    ve,,idi=و      babaları,,da=أ ب وه م 

اِلًحا اد ِ    iyi,,bir,,kimse=ص      istedi,,ki=ف أ ر 

بُّكِ  ي ْبل غ ا,,أ نِْ    Rabbin=ر  =onlar,,(büyüyüp),,ersinler    

ا     güçlü,,çağlarına=أ ش دَه م 

ا ي ْست ْخِرج  ا    ve,,çıkarsınlar=و  ه م      hazinelerini=ك ْنز 

ةًِ ْحم  ب ِك ِ ,,ِمنِْ    bir,,rahmet,,olarak=ر  ر  =Rabbinden    

ا م  ف ع ْلت ه ِ,,و  =bunları,,yapmadım    

أ ْمِريِ ,,ع نِْ =ben,,kendiliğimden     ِِلك     işte,,budur=ذ َٰ

ا    içyüzü=ت أِْويلِ      şeylerin=م 

ت ْسِطعِْ,,ل مِْ =senin,,güç,,yetiremediğin    

ل ْيهِِ ْبًرا    hakkında=ع   sabırla=ص 

O duvar var ya, o 
şehirde yaşayan 
iki yetim çocuğun 
malı idi ve duvarın 
altında bu yetimle-
re miras kalmış bir 
hazine vardı. Ba-
baları iyi bir insan-
dı. Rabb´in istedi 
ki, o yetimler, er-
ginlik çağına erdik-
ten sonra 
Rabb´lerinin bir 
merhameti olan 
hazinelerini kendi 
elleri ile duvarın al-
tından çıkarsınlar. 
Yoksa ben bu işleri 
kendi kafamdan 
yapmadım. İşte 
sabırla karşılaya-
madığın olaylara 
ilişkin açıklamam 
budur. 

Duvar ise; o şe-
hirdeki iki yetim 
erkek çocuğa 
aitti. Altında da 
onlara ait bir de-
fine vardı. Baba-
ları iyi bir kim-
seydi. Rabbın; 
onların erginlik 
çağına ulaşma-
sını ve Rabbın-
dan bir rahmet 
olarak deefinele-
rini çıkar maları-
nı istedi. Ben, 
bunları kendili-
ğimden yapma-
dım. İşte daya-
namadığın şey-
lerin tevili budur. 

Ve duvara gelince; 
duvar o kasabada 
yaşayan iki yetim oğ-
lan çocuğuna aitti ve 
altında (hukuken) on-
ların olan bir hazine 
(gömülüydü). Onların 
babası dürüst ve er-
demli biriydi; bunun 
içindir ki, Rabbin on-
ların erginlik çağına 
eriştiklerinde o hazi-
neyi Rabbinden bir 
bağış olarak kazıp çı-
karmalarını irade etti. 
(Dolayısıyla,) ben 
(bütün) bunları kendi-
liğimden yapmadım: 
Senin sabır göster-
mediğin (olayların) iç 
yüzünün gerçek an-
lamı işte budur. 

18. 
83 

.. ي ْسأ ل ون كِ      sana..soruyorlar=و 

اْلق ْرن ْيِنِ ..ِذي..ع نِْ =Zu’l-Karneyn’den    ِْق ل=de..ki    

أ تْل و ل ْيك مِْ    okuyacağım=س      ondan=ِمْنه ِ    size=ع 

 bir..hatıra=ِذْكًرا

Ey Muhammed, 
sana Zülkarneyn 
hakkında soru so-
rarlar. Onlara de 
ki; «Size onun 
hakkında bazı dü-
şündürücü bilgiler 
vereceğim.» 

Sana Zülkar-
neyn´i sorarlar. 
Onu, size anla-
tacağım, de. 

Ve sana Zulkarneyn 
hakkında soru soru-
yorlar; de ki: onu ha-
tırlatacak bir şey an-
latayım. 

18. 
84 

َكنَا    biz=إِنَا,,     onu=ل ه ِ    güçlü,,kıldık=م 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    ِ آت ْين اه     ve,,ona,,verdik=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ِمنِْ =herşeyden    ب بًا  bir,,sebep=س 

Biz onu yeryüzün-
de egemen kıldık 
ve her amaca 
ulaştıracak sebebi 
buyruğuna sun-
duk. 

Doğrusu Biz; 
onu, yeryüzünde 
büyük bir kudret 
sahibi kılmıştık 
ve ona her şeyin 
yolunu öğretmiş-
tik. 

Ona yeryüzünde gü-
venli bir yer sağladık 
ve onu, (ulaşacağı) 
her şeye doğru araç-
larla ulaşma (bilgisiy-
le) donattık; 

18. 
85 

.. ب بًا    o..da..tuttu=ف أ تْب عِ   bir..yol=س 
O da bir sebebe 
sarılarak yola ko-
yuldu. 

O da bir yol tut-
tu. 

Ve bu sayede o da 
(yaptığı her işde) 
doğru ve meşru araç-
lara başvurdu. 

18. 
86 

,, تَىَِٰ ب ل غِ ,,إِذ ا    nihayet=ح  =ulaşınca    

ْغِربِ      güneşin=الَشْمِسِ    battığı,,yere=م 

د ه ا ج  بِ     onu,,buldu=و      batar=ت ْغر 

ع ْينِ ,,فِي =bir,,gözede     ِِمئ ة     kara,,balçıklı=ح 

د ِ ج  و      onun,,yanında,,da=ِعْند ه ا    ve,,buldu=و 

    dedik,,ki=ق ْلن ا    bir,,kavim=ق ْوًماِ 

اْلق ْرن ْينِِ,,ذ ا,,ي ا =Ey,,Zu’l-Karneyn    إَِما=ya    

بِ ,,أ نِْ ت ع ذ ِ =azâb,,edersin    إَِما     veya=و 

ت تَِخذ ِ,,أ نِْ =davranırsın    ِْفِيِهم=kendilerine    

ْسنًا  güzel=ح 

Sonunda güneşin 
battığı yere varın-
ca güneşi, çamurlu 
bir su pınarında 
batarken buldu. 
Orada rastladığı 
bir toplum ile ilgili 
olarak kendisine 
«Ey Zülkarneyn, 
onlara istersen ce-
za ver, istersen 
kendilerine iyi dav-
ran» dedik. 

En sonunda gü-
neşin battığı ye-
re vardığı za-
man; onu kara 
bir suda batıyor 
buldu. Orada bir 
kavme rastladı. 
Zülkarneyn, on-
lara azab da 
edebilirsin, iyi 
muamelede de 
bulunabilirsin, 
dedik. 

(Batıya doğru gide-
rek) günün birinde 
güneşin battığı yere 
vardı; (güneş) ona 
kopkoyu, bulanık bir 
suya dalıyormuş gibi 
göründü. Ve orada 
(kötülüğün her çeşi-
dine gömülüp gitmiş) 
bir kavme rastladı. 
Ona, Sen ey Zulkar-
neyn! dedik, (Onlara) 
azap da edebilirsin, 
yüce gönüllü de dav-
ranabilirsin! 

18. 
87 

.. نِْ..أ َما    dedi..ki=ق الِ  م  =kim     ِل م     haksızlık..ederse=ظ 

ب ه ِ..ف س ْوفِ  ن ع ذ ِ =ona..azab..edeceğiz    َِث م=sonra    

دُِّ ب ِهِِ..إِل ىَِٰ    döndürülecektir=ي ر  ر  =Rabbine    

ب ه ِ     bir..azapla=ع ذ ابًا    O..da..ona..azab..edecektir=ف ي ع ذ ِ

 görülmemiş=ن ْكًرا

Zülkarneyn o top-
luma dedi ki; 
«Aranızdaki zalim-
leri cezaya çarptı-
racağız. Onlar, 
ilerde Rabb´lerinin 
huzuruna vardıkla-
rında eşi görül-
memiş, ağır bir 
azaba uğrayacak-
lardır. 

Dedi ki: Kim 
zulmederse; 
ona, azab ede-
ceğiz. Sonra 
Rabbına döndü-
rülür ve Rabbı; 
onu, görülmemiş 
bir azaba uğra-
tır. 

O şöyle cevap verdi: 
(Başkalarına) zulme-
den kimseye gelince, 
ona bundan böyle 
azap edeceğiz; ve o 
kimse sonunda Rab-
bine döndürülecek; 
ve O da ona görül-
memiş bir azap çekti-
recek. 

18. 
88 

,, أ َما نِْ,,و  م  =kimseye,,de     ِن     inanıp=آم 

ع ِملِ  اِلًحا    yapan=و      vardır=ف ل ه ِ    iyi,,işler=ص 

اءًِ ز  ِ     mükâfat=ج  ْسن ىَٰ     en,,güzel=اْلح 

ن ق ولِ  س  ل ه ِ,,و  =ona,,söyleyeceğiz    

أ ْمِرن ا,,ِمنِْ =buyruğumuzdan    ي ْسًرا=kolay,,olanı 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlere ge-
lince onları, ödülle-
rin en güzeli bek-
lemektedir. Böyle-
lerine kolay işler 
buyuracağız. 

Fakat kim de, 
iman eder ve sa-
lih ameller işler-
se; ona, mükafat 
olarak güzel 
şeyler vardır. 
Ona emrimizden 
kolayını da söy-
leyeceğiz. 

Ama inanıp dürüst ve 
erdemli davranışlarda 
bulunan kimseye ge-
lince, böyle biri (yap-
tıklarının) karşılığı 
olarak (ahiret hayatı-
nın) nihai güzelliğine, 
iyiliğine ulaşacaktır; 
ve Biz de onu (yal-
nızca) yerine getiril-
mesi kolay olanla yü-
kümlü tutacağız. 

18. 
89 

ب بًا    tuttu=أ تْب عِ     sonra..yine=ث مَِ..  bir..yol=س 
Arkasından yine 
bir sebebe sarıla-
rak yola koyuldu. 

Sonra o, bir yol 
tuttu. 

Ve (Zulkarneyn, doğ-
ru bir amaca varmak 
için, böylece) bir kere 
daha doğru aracı 
seçti. 

18. 
90 

,, تَىَِٰ ب ل غِ ,,إِذ ا    nihayet=ح  =ulaşınca    

ْطِلعِ      güneşin=الَشْمِسِ    doğduğu,,yere=م 

د ه ا ج      üzerine=ع ل ىَِٰ    doğar=ت ْطل عِ     onu,,buldu=و 

ن ْجع لِْ,,ل مِْ    bir,,kavmin=ق ْومِ  =yapmadığımız    

مِْ اد ِ,,ِمنِْ    kendilerine=ل ه  ونِه  =güneşe,,karşı    

 bir,,siper=ِستًْرا

Sonunda güneşin 
doğduğu yere va-
rınca güneşi, öyle 
bir toplumun üze-
rine doğarken bul-
du ki, bu adamlar 
ile güneşin ışınları 
arasında hiçbir 
engel, hiçbir sütre 
koymamıştık. 

Nihayet güneşin 
doğduğu yere 
ulaştığında; 
onun, güneşe 
karşı hiç bir si-
per yapmadığı-
mız bir kavmin 
üzerine doğdu-
ğunu gördü. 

(Ve doğuya doğru yü-
rüyerek) günün birin-
de güneşin doğduğu 
yere vardığında onu, 
kendilerini güneşe 
karşı bir örtüyle ört-
mediğimiz bir kavmin 
üzerine doğar buldu: 

18. 
91 

..
ِلكِ ك ذ َِٰ =işte..böyle    ِْق د     muhakkak=و 

ْطن ا ا    biliyorduk=أ ح  ل د ْيهِِ..بِم  =onun..yanındakini    

ْبًرا  ilmimizle=خ 

İşte böyle, onun 
serüveni, bütün 
ayrıntıları ile bilgi-
mizin kapsamı 
içindedir. 

İşte bunun gibi, 
onun yaptıkları-
nın hepsini baş-
tan başa biliyor-
duk Biz. 

(Biz onları) işte böyle 
(bir yaşama tarzı 
içinde, böyle bir dü-
zeyde bırakmıştık ve 
o da onları öylece 
kendi hallerine bırak-
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tı;) ve muhakkak ki 
sınırsız bilgimizle Biz 
onun zihninden ge-
çenleri kuşatmış bu-
lunuyorduk. 

18. 
92 

ب بًا    tuttu=أ تْب عِ     sonra,,yine=ث مَِ,,  bir,,yol=س 
Arkasından yine 
bir sebebe sarıla-
rak yola koyuldu. 

Sonra da bir yol 
tuttu. 

Ve o (böylece, doğru 
bir amaca ulaşmak 
için) bir kere daha, 
doğru aracı seçmiş 
oldu. 

18. 
93 

.. تَىَِٰ ب ل غِ ..إِذ ا    nihayet=ح  =ulaşınca    ِ ْينِ ب =arasına    

د ِ    iki..sed=الَسدَْينِِ ج      buldu=و 

ا..ِمنِْ د ونِِهم  =onların..dışında    ق ْوًما=bir..kavim    

ي ْفق ه ونِ ..ي ك اد ونِ ..لِ  =neredeyse..hiç..anlamayan    

 söz=ق ْولًِ

Sonunda iki seddin 
arasına varınca 
setlerin berisinde 
nerede ise hiç söz 
anlamayan bir top-
lumla karşılaştı. 

En sonunda iki 
dağın arasına 
varınca; orada 
hemen hemen 
hiç bir söz anla-
mayan bir kav-
me rastladı. 

Ve derken, iki set 
arasında (bir yere) 
vardığında onların 
yamacında (yaşayan 
ve onun konuştuğu 
dilden) çok az şey 
anlayabilen bir kavme 
rastladı. 

18. 
94 

اْلق ْرن ْينِِ,,ذ ا,,ي ا    dediler,,ki=ق ال وا,, =Ey,,Zu’l-Karneyn    

وجِ     şüphesiz=إِنَِ     Ye’cuc=ي أْج 

وجِ  أْج  م      ve,,Me’cuc=و 

ْفِسد ونِ      bozgunculuk,,yapıyorlar=م 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ن ْجع لِ ,,ف ه لِْ =verelim,,mi?     ِل ك=sana    

ْرًجا ت ْجع لِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ    bir,,vergi=خ  =yapman,,için    

مِْ    bizimle=ب ْين ن ا ب ْين ه      onların,,arasına=و 

 bir,,sed=س دًّا

Bu adamlar «Ey 
Zülkarneyn, 
Ye´cuc ile Me´cuc 
bu yörede sürekli 
kargaşa çıkaran 
topluluklardır. Sa-
na bir miktar mal 
versek, karşılığın-
da onlar ile ara-
mızda bir set ya-
par mısın?» dedi-
ler. 

Dediler ki: Ey 
Zülkarneyn; 
Ye´cuc ve 
Me´cuc bu ülke-
de doğrusu boz-
gunculuk yapı-
yorlar. Bizim ve 
onların arasına 
bir sed yapman 
için sana vergi 
verelim mi? 

Bunlar (ona): Sen ey 
Zulkarneyn! dediler, 
Yecüc ve Mecüc bu 
ülkede bozgunculuk 
yapıyor. Onlarla bizim 
aramızda bir set inşa 
etmen şartıyla sana 
bir baç (vergi) verelim 
mi? 

18. 
95 

..     dedi..ki=ق الِ 

ا َكن ِي..م  م  =beni..bulundurduğu..imkânlar    ِِفِيه=içinde    

ب ِي ْيرِ     Rabbimin=ر      daha..hayırlıdır=خ 

    güçle=بِق َوة ِ    siz..bana..yardım..edin..de=ف أ ِعين ونِي

    sizinle=ب ْين ك مِْ    yapayım=أ ْجع لِْ

ب ْين ه مِْ ْدًما    onlar..arasına=و   sağlam..bir..engel=ر 

Zülkarneyn onlara 
dedi ki; 
«Rabb´imin bana 
bağışladığı güç, 
sizin bana verece-
ğiniz maldan daha 
hayırlıdır. Siz bana 
beden gücünüzle 
yardımcı olunuz da 
onlar ile aranıza 
aşılmaz bir set çe-
keyim.» 

Dedi ki: Rabbı-
mın bana verdik-
leri sizinkinden 
daha hayırlıdır. 
Bana gücünüzle 
yardım edin de, 
sizin ve onların 
arasına sağlam 
bir duvar yapa-
yım. 

(Zulkarneyn:) Rabbi-
min bana sağladığı 
güvenli durum (sizin 
bana verebileceğiniz 
her şeyden) daha ha-
yırlıdır; dedi, bunun 
içindir ki, siz bana 
sadece iş gücünüzle 
yardımda bulunun ki 
sizinle onlar arasında 
bir set yapayım! 

18. 
96 

ب رِ     bana,,getirin=آت ونِي,,     kütleleri=ز 

ِديِدِ  تَىَِٰ    demir=اْلح      o,,kadar,,ki=ح 

ىَِٰ,,إِذ ا س او  =aynı,,seviyeye,,getirince     ِب ْين=arasını    

واِ     dedi=ق الِ     iki,,dağın=الَصد ف ْينِِ     !üfleyin=اْنف خ 

تَىَِٰ ع ل ه ِ,,إِذ ا    nihayet=ح  ج  =onu,,sokunca    

    dedi=ق الِ     bir,,ateş,,haline=ن اًرا

    dökeyim=أ ْفِرغِْ    getirin,,bana=آت ونِي

ل ْيهِِ  erimiş,,katran=قِْطًرا    üzerine=ع 

Bana demir parça-
ları getiriniz. Getir-
dikleri demir parça-
larının oluşturduğu 
yığını yanlardaki 
setlerin tepeleri ile 
aynı düzeye çıka-
rınca adamlara 
«körükleri çalıştırı-
nız» dedi. Demir 
yığınını ateş haline 
getirince «Bana bi-
raz erimiş bakır 
getiriniz de üzerine 
dökeyim» dedi. 

Bana demir küt-
leleri getirin. 
Bunlar iki dağın 
arasını doldu-
runca; körükle-
yin, dedi. Niha-
yet o, bir ateş 
haline gelince; 
bana erimiş ba-
kır getirin de 
üzerine döke-
yim, dedi. 

Bana demir külçeleri 
getirin! derken, demir 
(külçelerini) yığıp, iki 
yar arasındaki boşlu-
ğa doldurunca (onla-
ra) (Bir ocak kurun 
ve) körükleyin! dedi. 
Nihayet, (demir iyice) 
kor haline gelince, 
Bana ergimiş bakır 
getirin bunun üzerine 
dökeyim dedi. 

18. 
97 

.. ا اْسط اع وا..ف م  =artık..ne..güçleri..yetti    

وه ِ..أ نِْ ي ْظه ر  =onu..aşmaya    

ا م  اْست ط اع وا..و  =ne..de..güçleri..yetti    

ن ْقبًا..ل ه ِ =onu..delmeye 

Ye´cuc ile Me´cuc, 
bu setin ne üzerin-
den aşabildiler ve 
ne de bir yerinde 
delik açabildiler. 

Onlar; artık onu, 
ne aşabildiler, 
ne de delip ge-
çebildiler. 

Ve böylece (set inşa 
edilmiş oldu, öyle ki) 
artık onların düşman-
ları ne onu aşabilir-
lerdi ne de onda ge-
dik açabilirlerdi. 

18. 
98 

,, ذ ا    dedi,,ki,,(Zu’l-Karneyn)=ق الِ      bu=ه َٰ

ة ِ ْحم  ب ِيِ ,,ِمنِْ    bir,,rahmetdir=ر  ر  =Rabbimden    

اءِ ,,ف إِذ ا ج  =geldiği,,zaman    ِ ْعد     vaadi=و 

ب ِي ع ل ه ِ    Rabbimin=ر      yerle,,bir=د َكاء ِ     onu,,eder=ج 

ك انِ  ْعد ِ,,و  و  =vaadi    ِِ ب ير  =Rabbimin    

قًّا  haktır,,(gerçektir)=ح 

Zülkarneyn «Bu 
set, Rabb´imin 
rahmetidir. Fakat 
Rabbimin belirle-
diği an gelince onu 
yerle bir eder. Hiç 
kuşkusuz 
Rabb´imin sözü 
gerçektir» dedi. 

Dedi ki: Bu, 
Rabbımın bir 
rahmetidir. Rab-
bımın vaadi ge-
lince onu yerle 
bir eder. Rabbı-
mın verdiği söz, 
gerçektir. 

(Zulkarneyn:) Rab-
bimden bir rahmettir 
bu! dedi, Bununla bir-
likte, Rabbimin belir-
lediği zaman gelince 
bu (seddi) yerle bir 
edecektir; çünkü 
Rabbimin verdiği söz 
mutlaka gerçekleşir! 

18. 
99 

ْكن ا.. ت ر  مِْ    biz..bırakırız=و  ه      birbirlerini=ب ْعض 

ئِذِ  وجِ     o..gün=ي ْوم      dalgalanır..bir..halde=ي م 

ب ْعض  ِ..فِي =birbiri..içinde     ِن ِفخ     üflenir=و 

الصُّورِِ..فِي =Sur’a    ِْْعن اه م م      ve..onları..toplarız=ف ج 

ْمعًا  hepsini=ج 

O gün biz insan 
yığınlarını önce 
dalgalanmaya bı-
rakırız. Sonra 
Sur´a üflenince 
hepsini biraraya 
toplarız. 

O gün; Biz, onla-
rı bırakırız, dal-
galar halinde 
birbirlerine girer-
ler. Sur´a üfle-
nince hepsini bir 
araya toplarız. 

O gün onları bırakırız, 
dalga dalga yürüyüp 
birbirlerine karışsın-
lar; ve sura üflenir: 
Böylece hepsini bir 
araya toplarız. 

18. 
100 

ْضن ا,, ع ر  نَمِ     göstereceğiz=و  ه      cehennemi=ج 

ئِذِ      kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ     o,,gün=ي ْوم 

 açıkça=ع ْرًضا

O gün cehennemi, 
kâfirlerin gözleri 
önüne dikeriz. 

O gün; kafirlere 
cehennemi öyle 
bir gösteririz ki; 

Ve o Gün hakkı inkar 
edenlerin karşısına 
cehennemi çıkarırız. 

18. 
101 

.. مِْ    idi=ك ان تِْ    onlar..ki=الَِذينِ      gözleri=أ ْعي ن ه 

ِغط اءِ ..فِي =perde..içinde    

ِذْكِري..ع نِْ =beni..anmağa..karşı    

ك ان وا ونِ ي ْست ِطيع ِ..لِ ..و  =ve..tahammül..edemezlerdi    

 dinlemeğe..(Kur’an’ı)=س ْمعًا

Dünyada onların 
gözlerini, bizi hatır-
larına getirmelerini 
engelleyen bir 
perde örtmüştü ve 
kulakları da işitme 
yeteneğini yitirmiş-
ti. 

Onların gözleri 
Bizim öğüdümü-
ze karşı kapalı-
dır ve öfkelerin-
den onu dinle-
meye tahammül 
edemezler. 

O inkarcılar ki, (ger-
çeğin sesini) işitmeye 
katlanamadıklarından 
ötürü gözlerine Beni 
hatırlatıcı şeylere 
karşı perde çekilmişti. 

18. 
102 

,, ِسبِ  وا,,الَِذينِ     ?mi,,sandılar=أ ف ح  ك ف ر  =o,,inkârcılar    

ِخذ واي تَِ,,أ نِْ =kendilerine,,edineceklerini    

د ونِي,,ِمنِْ    kullarımı=ِعب اِدي =benden,,ayrı,,olarak    

    şüphesiz,,biz=إِنَا    veliler,,(dost)=أ ْوِلي اء ِ 

نَمِ     hazırladık=أ ْعت ْدن ا ه      cehennemi=ج 

لًِ    kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ   konak,,olarak=ن ز 

Kafirler beni bıra-
kıp da kullarımı 
dost edinmelerini 
kafi mi sandılar? 
Doğrusu biz ce-
hennemi kafirlere 
konak olarak ha-
zırladık. 

Kafirler, Beni bı-
rakıp da kulları-
mı dost edinme-
lerini kafi mi 
sandılar? Doğ-
rusu Biz, cehen-
nemi kafirlere 
konak olarak 
hazırladık. 

Hakkı inkara şartlan-
mış olan bu kimseler, 
Benim kullarım(dan 
herhangi birini) Bana 
karşı (kendilerine) 
dost, koruyucu edi-
nebileceklerini mi 
sandılar? Hiç şüphe 
edilmesin ki Biz ce-
hennemi hakkı inkar 
edenler için bir konak 
yeri olarak hazırlamı-
şızdır. 

18. 
103 

ن ن ب ِئ ك مِْ..ه لِْ    de..ki=ق لِْ.. =size..söyleyeyim..mi?    

    en..çok..ziyana..uğrayanları=بِاْْل ْخس ِرينِ 

الًِ  işleri..bakımından=أ ْعم 

Ey Muhammed, de 
ki; «Çalışmaların-
da en ağır kayba 
uğrayanları size 
haber verelim 
mi?» 

De ki: Size amel 
bakımından en 
çok kayıpta bu-
lunanları haber 
vereyim mi? 

De ki: Size, yapıp et-
tiklerinde en büyük 
kayba uğrayan kim-
seleri haber vereyim 
mi? 

18. 
104 

,, ض لَِ,,الَِذينِ  =onların,,boşa,,gider    

مِْ ي اةِِ,,فِي    bütün,,çabaları=س ْعي ه  اْلح  =hayatında    

ه مِْ    dünya=الدُّْني ا     ve,,kendileri,,de=و 

مِْ    sanırlar=ي ْحس ب ونِ      kendilerinin=أ نَه 

ْنعًا    iyi,,yaptıklarını=ي ْحِسن ونِ   işlerini=ص 

Dünya hayatında 
bütün emekleri bo-
şa gittiği halde çok 
iyi işler yaptıklarını 
sananların (kimler 
olduğunu size söy-
leyelim mi?) 

Onlar ki; güzel iş 
yaptıklarını san-
dıkları halde 
dünya hayatın-
daki çalışmaları 
boşa gitmiştir. 

Bunlar, güzel işler 
yaptıklarını zannettik-
leri halde, dünya ha-
yatının peşinde tüm 
çaba ve koşuşturma-
ları eğri ve çarpık 
olan kimseler(dir): 
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18. 
105 

.. ئِِ كِ أ ول َٰ =işte..onlar    

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..eden..kimselerdir    

ب ِِهمِْ    ayetlerini=بِآي اتِِ     Rablerinin=ر 

ِلق ائِهِِ     ve..O’na..kavuşmayı=و 

بِط تِْ     bu..yüzden..boşa..çıkan=ف ح 

مِْ ال ه  ِ    eylemleri=أ ْعم  ن ِقيمِ ..ف َل  =kurmayız    

مِْ ةِِ    günü=ي ْومِ     onlar..için=ل ه      kıyamet=اْلِقي ام 

ْزنًا  bir..terazi=و 

Bunlar, 
Rabb´lerinin ayet-
lerini ve O´nun hu-
zuruna çıkaracak-
larını inkâr eden-
lerdir. Bu yüzden 
onların iyi işleri 
geçersiz olmuştur. 
Kıyamet günü on-
ların yaptıkları işle-
ri tartıya almayız, 
kendilerine değer 
vermeyiz. 

İşte onlar, Rabb-
larının ayetlerini 
ve O´na kavuş-
mayı inkar eden-
lerdir. Bunun için 
yaptıkları boşa 
gitmiştir. Kıya-
met günü Biz, 
onlara değer 
vermeyeceğiz. 

Rablerinin mesajlarını 
ve O'nun huzuruna 
çıkarılacakları gerçe-
ğini inkar yolunu se-
çen kimseler işte böy-
leleridir. Bunun içindir 
ki, böylelerinin bütün 
yapıp ettikleri boşa 
gitmektedir: Çünkü 
Kıyamet Günü onlara 
hiç değer vermeye-
ceğiz. 

18. 
106 

,, ِلكِ  ه مِْ    işte,,bu=ذ َٰ اؤ  ز      onların,,cezası=ج 

نَمِ  ه  ا    cehennemdir=ج      sebebiyle=بِم 

وا ذ وا    inkârları=ك ف ر  اتَخ      ve,,edinmeleri=و 

س ِلي    ayetlerimi=آي اتِي ر      ve,,elçilerimi=و 

ًوا  eğlence=ه ز 

İşte onların cezası 
cehennemdir. Bu 
ceza onların inkâr-
cı tutumlarının, 
ayetlerimi ve pey-
gamberimi alaya 
almalarının karşılı-
ğıdır. 

İşte onların ce-
zası; inkar edip 
peygamberlerimi 
ve ayetlerimi 
alaya almalarına 
karşılık, cehen-
nemdir. 

Hakkı inkar etmeleri, 
Benim mesajlarımı ve 
elçilerimi alaya alma-
ları yüzünden, işte 
böylelerinin cezası 
cehennem olacaktır. 

18. 
107 

ن وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. آم  =iman..eden    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlar=و      iyi..işler=الَصاِلح 

ل ه مِْ..ك ان تِْ =onlar..için..vardır     ِنَات     cennetleri=ج 

لًِ    Firdevs=اْلِفْرد ْوِسِ  konak..olarak=ن ز 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlere ge-
lince onlar, Firdevs 
cennetlerinde ağır-
lanacaklardır. 

Muhakkak ki 
iman edip salih 
amel işleyenlerin 
konakları, Fir-
devs cennetleri-
dir. 

(Ama) imana erişip 
dürüst ve erdemli 
davranışlar ortaya 
koyanlara gelince; 
onları konak yeri ola-
rak cennetin hasbah-
çeleri beklemektedir: 

18. 
108 

,, اِلِدينِ  ا    sürekli,,kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

ي ْبغ ونِ ,,لِ  =hiç,,istemezler    ا     oradan=ع ْنه 

لًِ  ayrılmak=ِحو 

Orada sonsuza 
dek kalacaklar, 
başka bir yere ta-
şınmak istemeye-
ceklerdir. 

Orada temmelli 
kalırlar ve hiç 
ayrılmak iste-
mezler. 

Böyleleri orada son-
suza kadar kalacak 
(ve) oradan hiç ayrıl-
mak istemeyecekler. 

18. 
109 

    deniz=اْلب ْحرِ     olsa=ك انِ     şayet=ل وِْ    de..ki=ق لِْ..

اتِِ    mürekkep=ِمد ادًا     sözleri(ni..yazmak)..için=ِلك ِلم 

ب ِي     deniz=اْلب ْحرِ     tükenir=ل ن ِفد ِ    Rabbimin=ر 

ت ْنف د ِ..أ نِْ    önce=ق ْبلِ  =tükenmeden     ِات     sözleri=ك ِلم 

ب ِي ل وِْ    Rabbimin=ر      getirsek..bile=ِجئْن ا    şayet=و 

د دًا    bir..o..kadarını..daha=بِِمثِْلهِِ  yardım..için=م 

De ki; «Rabb´imin 
sözlerini yazmak 
için, denizler mü-
rekkep olsa da on-
lara bir o kadarını 
daha katsak, 
Rabb´imin sözleri 
bitmeden önce 
denizler biterdi.» 

De ki: Rabbımın 
sözlerini yazmak 
için denizler mü-
rekkep olsa ve 
bir o kadarını da 
katsak; daha 
Rabbımın sözleri 
tükenmeden de-
nizler tükenirdi. 

De ki: Rabbimin söz-
leri(ni yazmak) için 
denizler mürekkep 
olsa ayrıca deniz üs-
tüne deniz katsak yi-
ne de Rabbimin söz-
leri bitmeden denizler 
tükenirdi. 

18. 
110 

ا    de,,ki=ق لِْ,,     ben,,de=أ ن ا    şüphesiz=إِنَم 

    sizin,,gibi=ِمثْل ك مِْ    bir,,insanım=ب ش رِ 

ىَِٰ ا    bana=إِل يَِ    vahyolunuyor=ي وح      şüphesiz=أ نَم 

ه ك مِْ
ه ِ    Tanrınızın=إِل َٰ     Tanrı,,olduğu=إِل َٰ

اِحد ِ      bir,,tek=و 

نِْ و,,ك انِ     kim=ف م  ي ْرج  =arzu,,ediyorsa    

ب ِهِِ    kavuşmayı=ِلق اءِ  لِْ    Rabbine=ر      yapsın=ف ْلي ْعم 

ًَلِ اِلًحا    iş=ع م      iyi=ص 

لِ  ي ْشِركِْ,,و  =ve,,ortak,,etmesin    

ب ِهِِ    ibadete,,(yaptığı)=بِِعب اد ةِِ     Rabbine=ر 

دًا  hiç,,kimseyi=أ ح 

De ki; «Ben de tıp-
kı sizin gibi bir in-
sanım, yanız bana 
vahiy yolu ile ilahı-
nızın tek Allah ol-
duğu bildiriliyor. 
Buna göre kim 
açık alınla 
Rabb´inin huzuru-
na çıkmayı istiyor-
sa, iyi ameller işle-
sin ve kulluk gö-
revlerinde hiç kim-
seyi Rabb´ine or-
tak koşmasın.» 

De ki: Ben de 
ancak sizin gibi 
bir beşerim. Yal-
nız bana tanrını-
zın tek bir tanrı 
olduğu vahyedi-
liyor. Artık kim, 
Rabbına kavuş-
mayı arzu edi-
yorsa salih bir 
amel işlesin. Ve 
Rabbına ibadet-
te hiç kimseyi or-
tak koşmasın. 

De ki: Ben de sizin 
gibi ölümlü bir insa-
nım. Tanrınızın bir 
Tek Tanrı olduğu 
vahyolundu bana. 
Öyleyse, artık her kim 
Rabbine kavuşmayı 
umuyorsa, dürüst ve 
erdemli davranışlar 
ortaya koysun ve 
Rabbine özgü kulluk-
ta hiç kimseyi, hiçbir 
şeyi (O'na) ortak 
koşmasın! 

19. 
1 

 Kaf..ha..ya..’ayn..sad=كهيعص..
Kâf, ha, ya, ayn, 
sad 

Kaf, Ha, Ya, 
Ayn, Sad. 

Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad. 

19. 
2 

,, تِِ    bu,,,anışıdır=ِذْكرِ  ْحم      rahmetini=ر 

ب ِكِ  ْبد ه ِ    Rabbinin=ر  ك ِريَا    kulu=ع   Zekeriyya’ya=ز 

Bu ayetlerde Rab-
binin, kulu Zeke-
riyya´ya yönelik 
rahmeti anlatılıyor. 

Rabbının, kulu 
Zekeriyya´ya 
rahmetinin zikri. 

Kulu Zekeriya'ya 
Rabbinin bahşettiği 
rahmeti dile getiren 
bir anma(dır), bu: 

19. 
3 

بَه ِ    yalvarmıştı=ن اد ىَِٰ    hani=إِذِْ..     Rabbine=ر 

ِفيًّا    bir..seslenişle=نِد اءًِ  gizli=خ 

Hani O, Rabbine 
içinden yalvarmış. 

Hani o; Rabbına 
içinden yalvar-
mıştı. 

Hani o, ta içinden 
Rabbine seslenerek 

19. 
4 

,, ب ِِ    dedi=ق الِ      şüphesiz,,ben=إِن ِي    Rabbim=ر 

ه نِ      bende=ِمن ِي    kemik=اْلع ْظمِ     gevşedi=و 

اْشت ع لِ      baş=الَرأْسِ     ve,,tutuştu=و 

ْيبًا ل مِْ    ihtiyarlık,,aleviyle=ش  أ ك نِْ,,و  =ve,,olmadım    

ب ِِ    sana,,dua,,ile=بِد ع ائِكِ      Rabbim=ر 

ِقيًّا  bahtsız=ش 

Ve demişti ki; «Ey 
Rabbim, kemikle-
rim yıprandı, yaşlı-
lık alevi başımı 
sardı. Şimdiye ka-
dar sana dua edip 
de bedbaht oldu-
ğum hiç olmadı.» 

Ve demişti ki: 
Rabbım; gerçek-
ten kemiklerim 
yıprandı, baş 
yaşlılık alevi ile 
tutuştu. Rabbım; 
şimdiye kadar 
sana yalvarmak-
la bir şeyden 
mahrum olma-
dım. 

şöyle demişti: Ey 
Rabbim! Doğrusu, ar-
tık kemiklerim gevşe-
di, saçlarım ağardı. 
Ama şimdiye kadar, 
ey Rabbim, Sana yö-
nelttiğim duada ce-
vapsız bırakıldığım 
hiç olmadı. 

19. 
5 

إِن ِي..     korktum=ِخْفتِ     doğrusu..ben=و 

اِليِ  و      yerime..geçecek..yakınlarımdan=اْلم 

ائِي..ِمنِْ ر  و  =arkamdan    

ك ان تِِ أ تِي..و  اْمر  =karım..da    ع اقًِرا=kısırdır    

ِلي..ف ه بِْ =(Ne..olur)..bana..lütfet    

ل د ْنكِ ..ِمنِْ =katından    

ِليًّا  yerime..geçecek..bir..veli(aht)=و 

Benden sonra ye-
rime geçecek ya-
kınlarımdan yana 
endişeliyim. Eşim 
de çocuktan ke-
silmiştir. Bana 
kendi katından bir 
oğul bağışla.» 

Doğrusu ben; 
kendimden son-
ra yerime geçe-
cek yakınlarımın 
iyi hareket et-
meyeceklerin-
den korkuyorum. 
Karım da kısır-
dır. Bana katın-
dan bir oğul ba-
ğışla. 

Ve gerçek şu ki, ben 
göçüp gittikten sonra 
yakınlarım(ın yapa-
cakların)dan kaygı 
duyuyorum; çünkü 
karım baştan beri kı-
sırdı. Öyleyse, bana 
katından, benim ye-
rimi alacak bir yar-
dımcı bahşet 

19. 
6 

    ki,,bana,,mirasçı,,olsun=ي ِرث نِي,,

ي ِرثِ      ve,,mirasçı,,olsun=و 

ي ْعق وب ِ ,,آلِِ,,ِمنِْ =ve,,Yakub,,oğullarına    

اْجع ْله ِ ب ِِ    onu,,yap=و      Rabbim=ر 

ِضيًّا  razı,,olduklarından=ر 

Bu oğul, benim ve 
Yakuboğullarının 
mirasını sürdür-
sün. Ya Rabbi, 
onu sevimli bir in-
san yap.. 

Ki bana ve Ya-
kuboğullarına 
mirasçı olsun. 
Rabbım; onu ra-
zı olunan kıl. 

ki bana ve Yakub'un 
Evi'ne mirasçı olsun; 
ve Sen ey Rabbim, 
o'nu hoşnut olacağın 
(bir ahlak)la donat! 

19. 
7 

.. ك ِريَا..ي ا ز  =Ey..Zekeriyya    إِنَا=şüphesiz..biz    

كِ  ر  مِ     sana..müjdeleriz=ن ب ش ِ     bir..oğul=بِغ َل 

ه ِ     Yahya’dır=ي ْحي ىَِٰ    adı=اْسم 

ن ْجع لِْ..ل مِْ =yapmadık    ِ ل ه=ona..hiç..kimseyi    

ق ْبلِ ..ِمنِْ =daha..önce    س ِميًّا=adaş 

Allah dedi ki; «Ya 
Zekeriyya, sana 
Yahya adında bir 
oğul müjdeliyoruz. 
Bu adı daha önce 
hiç kimseye ver-
memiştik.» 

Ey Zekeriyya; 
sana Yahya 
adında bir oğlan 
müjdeliyoruz. 
Daha önce bu 
adı hiç kimseye 
vermedik. 

(Bunun üzerine me-
lekler o'na seslendi-
ler:) Ey Zekeriya, ismi 
Yahya olan bir oğul 
müjdeliyoruz sana. 
(Ve Allah şöyle buyu-
ruyor:) 'Daha önce 
hiç kimseye bu ismi 
vermemiştik. 

19. 
8 

,, ب ِِرِ     dedi,,ki=ق الِ  =Rabbim    

ي ك ونِ ,,أ نَىَِٰ =nasıl,,olur?    ِلي=benim     ِم     oğlum=غ َل 

ك ان تِِ أ تِي,,و  اْمر  =karım,,da    ع اقًِرا=kısırdır    

ق دِْ     ben,,ulaştım=ب ل ْغتِ     ve,,gerçekten=و 

اْلِكب رِِ,,ِمنِ  =ihtiyarlığın    ِعتِيًّا=son,,sınırına,, 

Zekeriyya dedi ki; 
«Benim nasıl oğ-
lum olabilir. Eşim 
çocuktan kesildi, 
ben ise ileri dere-
cede yaşlandım.» 

Rabbım; karım 
kısır ve ben de 
son derece ko-
camışken nasıl 
oğlum olur ki? 
dedi. 

(Zekeriya:) Ey Rab-
bim! dedi, Karım kısır 
olduğu halde ve ben 
de yaşlanarak bütü-
nüyle güçsüz bir du-
ruma düşmüşken, 
benim nasıl oğlum 
olabilir ki? 

19. 
9 

.. ِلكِ     dedi..ki=ق الِ      ve..dedi=ق الِ     öyledir=ك ذ َٰ
Allah dedi ki; 
«Rabbin buyurdu 

Öyledir. Rabbım 
buyurdu ki: Bu, 

(Melek:) Orası öyle, 
(ama), dedi, Rabbin 
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بُّكِ      bana=ع ل يَِ    O=ه وِ     ama..Rabbin=ر 

ي ِنِ  ق دِْ    kolaydır=ه      gerçekten=و 

ل ْقت كِ  ْبلِ ق ِ..ِمنِْ    seni..de..yaratmıştım=خ  =daha..önce    

ل مِْ ت كِ ..و  =sen..de..değilken    ْيئًا  hiçbir..şey=ش 

ki, bu iş O´nun için 
kolaydır, vaktiyle 
ben seni hiçbir şey 
değilken yoktan 
varetmiştim.» 

bana çok kolay-
dır. Daha önce 
sen yokken seni 
de yaratmıştım. 

diyor ki: 'Bu Benim 
için kolaydır, tıpkı da-
ha önce seni yoktan 
var ettiğim gibi. 

19. 
10 

,, ب ِِ    dedi=ق الِ      Rabbim=ر 

ِلي,,اْجع لِْ =(öyle,,ise),,bana,,ver    
    bir,,işaret=آي ةًِ 

الِ ق ِ =dedi     ِآي ت ك=senin,,işaretin    

ل ِمِ ,,أ لَِ ت ك  =konuşamamandır     ِالنَاس=insanlarla    

ثِ      gece=ل ي الِ     tam,,üç=ث َل 

 sapasağlam,,olduğun,,halde=س ِويًّا

Zekeriyya, «Ya 
Rabbi, bunun için 
bana bir belirti 
göster» dedi. Al-
lah, ona «Bunun 
belirtisi, hiçbir or-
ganik rahatsızlığı-
nın sonucu olmak-
sızın üç gün, üç 
gece hiç kimse ile 
konuşamamandır, 
bu süre içinde dili-
nin dönmemesidir» 
dedi. 

Öyleyse Rabbım 
bana bir nişan 
ver, dedi. Senin 
nişanın; birbiri 
ardı sıra üç gece 
insanlarla ko-
nuşmamandır, 
buyurdu. 

(Zekeriya:) Rabbim, 
öyleyse, bana bir işa-
ret tayin et! diye niyaz 
etti. (Melek:) Senin 
işaretin, tam (üç gün) 
üç gece insanlarla 
konuşmaman olacak 
dedi. 

19. 
11 

.. جِ  ر      kavminin=ق ْوِمهِِ    karşısına=ع ل ىَِٰ    çıkıp=ف خ 

ابِِ..ِمنِ  اْلِمْحر  =mabedden    َِٰى     işaret..etti=ف أ ْوح 

وا..أ نِْ    onlara=إِل ْيِهمِْ ب ِح  س  =tesbih..edin..diye    

ةًِ ع ِشيًّا    sabah=ب ْكر   akşam=و 

Bunun üzerine Ze-
keriyya mihrapta 
yüzünü soydaşla-
rına dönerek sa-
bahları ve akşam-
ları Allah´ı her tür 
noksanlıktan ten-
zih etmelerini işa-
ret etti. 

Bunun üzerine 
ma´bedden çıkıp 
kavmine: Sabah 
akşam Allah´ı 
tesbih edin, diye 
işaret etti. 

Bunun üzerine (Zeke-
riya) mabedden kav-
minin karşısına çıktı 
ve onlara Sabah ak-
şam (Rabbinizin) sı-
nırsız kudret ve yüce-
liğini anın! diye işaret 
etti. 

19. 
12 

,, ي ْحي ىَِٰ,,ي ا =Ey,,Yahya    ِِذ     Kitabı=اْلِكت ابِ     tut=خ 

آت ْين اه ِ    kuvvetle=بِق َوة ِ      ve,,ona,,verdik=و 

ْكمِ  بِيًّا    hikmet=اْلح   çocuk,,iken=ص 

Allah, ona «Ey 
Yahya, tüm gücün-
le kitab´a (Tev-
rat´a) sarıl» dedi. 
Ona daha çocuk-
ken bilgelik verdik. 

Ey Yahya, Ki-
tab´a kuvvetle 
sarıl. Daha ço-
cuk iken ona 
hikmet verdik. 

(Ve çocuk doğup bü-
yüdüğünde o'na:) Ey 
Yahya! İlahi mesaja 
sımsıkı sarıl! (diye 
öğüt verdi). Çünkü o 
daha küçük bir oğ-
lanken Biz o'na doğru 
ve kuşatıcı düşünme 
yeteneği vermiştik, 

19. 
13 

ن انًا.. ح  ل د نَا..ِمنِْ    bir..rahmet..(verdik)=و  =katımızdan    

ك اةًِ  ز  ك انِ     ve..temizlik=و      bir..kimse..oldu=و 

 sakınan=ت ِقيًّا

Yine ona tarafı-
mızdan sevecenlik 
ve kalp temizliği 
bağışladık. O kötü-
lüklerden sakınan 
bir kimse idi. 

Katımızdan bir 
kalb yumuşaklığı 
ile safiyet verdik. 
O, takva sahibi 
biri idi. 

ve katımızdan bir ruh 
inceliği ve arınmış-
lık... Öyle ki, Bize 
karşı o (her zaman) 
bilinç ve duyarlık 
içinde idi; 

19. 
14 

ا,, ب رًّ اِلد ْيهِِ    iyilik,,ediciydi=و      ana,,babasına=بِو 

ل مِْ ي ك نِْ,,و  =değildi    بَاًرا     baş,,kaldıran=ج 

 bir,,zorba=ع ِصيًّا

Yine ona ana ba-
basına bağlılık 
duygusu aşıladık. 
O dik kafalı, ser-
keş ve huysuz biri 
değildi. 

Anasına ve ba-
basına karşı iyi 
davranırdı. Baş 
kaldıran bir zor-
ba değildi. 

ve ana babasına kar-
şı saygı ve gözetme 
tavrı içinde; asla zor-
ba ya da dik başlı biri 
değildi. 

19. 
15 

.. مِ  س َل  ل ْيهِِ    !selam..olsun=و      gün=ي ْومِ     ona=ع 

ِلد ِ ي ْومِ     doğduğu=و  وتِ     ve..gün=و      öleceği=ي م 

ي ْومِ      kaldırılacağı=ي ْبع ثِ     ve..gün=و 

يًّا  diri..olarak=ح 

Doğduğu gün, öle-
ceği gün ve tekrar 
diriltileceği gün 
ona selâm olsun. 

Selam olsun 
ona, doğduğu 
günde, öleceği 
günde ve dirile-
ceği günde. 

Bunun içindir ki, doğ-
duğu gün de, öldüğü 
gün de, (Allah'ın) se-
lamı o'nun üzerin-
deydi; ve diri olarak 
kaldırılacağı gün de 
(yine o'nun) üzerine 
olacaktır. 

19. 
16 

اْذك رِْ,, ,,=an=و  اْلِكت ابِِ,,فِي =Kitapta    

ْري مِ      bir,,zaman=إِذِِ    Meryem’i,,de=م 

ا,,ِمنِْ    o,,ayrılıp,,çekilmişti=اْنت ب ذ تِْ أ ْهِله  =ailesinden    

ك انًا  doğu,,yönünde=ش ْرقِيًّا    bir,,yere=م 

Bu Kitap´ta Mer-
yem hakkında an-
lattıklarımızı da 
hatırla. Hani O, ai-
lesinden ayrılarak 
doğu tarafında bir 
yere çekilmişti. 

Kitab´da Mer-
yem´i de an. 
Hani o, ailesin-
den ayrılarak 
Doğu tarafında 
bir yere çekilmiş-
ti. 

Ve bu ilahi mesajda 
Meryem'i de an. Hani, 
o ailesinden ayrılıp 
doğu yönünde bir ye-
re çekilmişti; 

19. 
17 

ذ تِْ..     çekmişti=ف اتَخ 

د ونِِهمِْ..ِمنِْ =onlarla..kendisi..arasına    

ابًا ْلن ا    bir..perde=ِحج      biz..de..gönderdik=ف أ ْرس 

ا ن ا    ona=إِل ْيه  وح      ruhumuzu..(Cebrail’i)=ر 

ثَلِ  ال ِ..ف ت م  ه  =ona..göründü    ب ش ًرا=bir..insan..şeklinde    

 düzgün=س ِويًّا

Komşuları ile ara-
sına bir perde 
germişti. Bu sırada 
ona ruhumuzu 
(Cebrail´i) gönder-
dik. O, ona normal 
bir erkek kılığında 
görünmüştü. 

Onlardan giz-
lenmek için de 
bir perde ger-
mişti. Derken, 
Biz de ona ru-
humuzu gön-
dermiştik de tam 
bir insan olarak 
görünmüştü ona. 

kendini onlardan 
uzak tutuyordu; bu 
durumdayken kendi-
sine vahiy meleğimizi 
gönderdik; (bu melek) 
ona eli yüzü düzgün 
bir beşer kılığında gö-
ründü. 

19. 
18 

    şüphesiz,,ben=إِن ِي    dedi,,ki,,(Meryem)=ق ال تِْ,,

    sığınırım=أ ع وذ ِ

نِِ     Rahman’a,,(çok,,esirgeyene)=بِالَرْحم َٰ

ت ِقيًّا,,ك ْنتِ     eğer=إِنِْ    senden=ِمْنكِ  =korkuyorsan 

Meryem, O´na 
«Ben senden 
«Rahman» olan 
Allah´a sığınırım. 
Eğer kötülük yap-
maktan sakınan bi-
ri isen bana do-
kunma!» dedi. 

Rahman´a sığı-
nırım senden, 
dedi. Eğer takva 
sahibi isen. 

(Meryem onu görün-
ce:) Senden, O kuşa-
tıcı rahmet ve esir-
geme Sahibi'ne sığı-
nırım! dedi, Eğer 
O'na karşı sorumluluk 
bilinci taşıyorsan (ba-
na yaklaşma)! 

19. 
19 

.. اإِنَِ    dedi..ki=ق الِ  م  =ben    

س ولِ ..أ ن ا ر  =sadece..elçisiyim    ِِب ِك     Rabbinin=ر 

    sana=ل كِِ    hediye..edeyim..diye=ِْل ه بِ 

ًما ِكيًّا    bir..erkek..çocuğu=غ َل   tertemiz=ز 

Cebrail dedi ki; 
«Gerçekten ben, 
sana temiz bir oğ-
lan vermek için sırf 
Rabbinin ginderdi-
ği elçiyim» 

O da: Ben, Rab-
bının sana ter-
temiz bir oğul 
vermek için 
gönderdiği bir 
elçiden başka bir 
şey değilim, de-
di. 

(Melek:) Ben yalnızca 
Rabbinin bir elçisiyim 
dedi, (O Rab ki:) sa-
na tertemiz bir oğul 
armağan edeceğim 
(diyor). 

19. 
20 

ي ك ونِ ,,ىَِٰأ نَِ    dedi=ق ال تِْ,, =nasıl,,olur    ِلي=benim    

مِ  ل مِْ    oğlum=غ َل  ي ْمس ْسنِي,,و  =bana,,dokunmadı    

ل مِْ    bir,,insan=ب ش رِ  أ كِ ,,و  =ve,,ben,,değilim    

 iffetsiz=ب ِغيًّا

Meryem, Cebrail´e 
«Benim nasıl oğ-
lum olabilir? Bana 
hiç erkek eli değ-
miş değildir, hiç 
gayri meşru ilişkim 
de olmadı» dedi. 

Meryem: Benim 
nasıl bir oğlum 
olabilir ki; bana 
hiç bir beşer do-
kunmamıştır. Ve 
ben, kötü kadın 
da değilim, dedi. 

(Meryem:) Bana daha 
hiçbir erkek dokun-
mamışken, nasıl bir 
oğlum olabilir? Üste-
lik ben iffetsiz bir ka-
dın da değilim dedi. 

19. 
21 

.. ِلكِِ    dedi=ق الِ      dedi=ق الِ     öyledir=ك ذ َٰ

بُّكِِ     bana=ع ل يَِ    O=ه وِ     Rabbin=ر 

ي ِن ِ  ِلن ْجع ل ه ِ    kolaydır=ه      onu..kılmak..için=و 

    insanlara=ِللنَاِسِ    bir..mucize=آي ةًِ

ةًِ ْحم  ر  اِ ِمنَِ    ve..bir..rahmet=و  =bizden    

ك انِ      iş=أ ْمًرا    ve..olup=و 

ْقِضيًّا  karara..bağlanarak=م 

Cebrail dedi ki; 
«Allah ,söyle diyor: 
Bu iş benim için 
kolaydır. Bu olayı 
insanlara gücümü-
zü kanıtlayan bir 
mucize ve oğlunu 
da onlara rahmet 
kaynağı olarak 
sunmak istiyoruz. 
Bu olay kesinleş-
miş bir hüküm-
dür.´´ 

Bu böyledir, zira 
Rabbın; bu, Ba-
na kolaydır, onu 
insanlar için bir 
ayet ve katımız-
dan bir rahmet 
kılacağız, buyu-
ruyor, dedi. Ve 
iş, olup bitti. 

(Melek:) Bu doğru 
dedi, (Ancak) Rabbin 
diyor ki: 'Bu Benim 
için kolay; ve (böyle 
olduğu için de, senin 
bir oğlun olacak) ve 
Biz o'nu insanlar için 
katımızdan bir sem-
bol ve aydınlatıcı bir 
bağış kılacağız! Ve 
bu (Allah tarafından) 
önceden hükme bağ-
lanmış bir şeydi: 

19. 
22 

ل تْه ِ,, م      çekildi=ف اْنت ب ذ تِْ    ona,,gebe,,kaldı=ف ح 

هِِبِِ =onunla    ك انًا  uzak=ق ِصيًّا    bir,,yere=م 

Böylece Meryem, 
oğluna gebe kaldı. 
Bu döneminde 
gözlerden uzak bir 
köşeye çekildi. 

Nihayet ona ge-
be kaldı ve bu 
sebeple uzak bir 
yere çekildi. 

bunun için de, (Mer-
yem) o'na gebe kaldı 
ve o'nunla birlikte 
uzak bir yere çekildi. 

19. 
23 

ه ا.. اء  اضِ     onu..getirdi=ف أ ج  خ      doğum..sancısı=اْلم 

ِجْذعِِ..إِل ىَِٰ =dalı(nın..altı)na    ِِالنَْخل ة=bir..hurma    

ل ْيت نِي..ي ا    dedi=ق ال تِْ =keşke    ُِِّمت=ölseydim    

ذ ا..ق ْبلِ  ه َٰ =bundan..önce    

ك ْنتِ  ن ْسيًا..و  =ve..unutulsaydım    

ْنِسيًّا  unutulanlar..gibi=م 

Bir süre sonra do-
ğum sancıları tu-
tunca bir hurma 
ağacının altına sı-
ğınmak zorunda 
kaldı ve «Keşke, 
daha önce ölmüş 
ve hafızalardan si-
linmiş olsaydım» 
dedi. 

Doğum sancısı 
onu bir hurma 
dalına sürükledi. 
Keşki, dedi; 
bundan evvel 
öleydim de unu-
tulup gideydim. 

Ve doğum sancısı 
onu bir hurma ağacı-
nın gövdesine sürük-
ledi(ği zaman): Keşke 
bu durum başıma 
gelmeden önce öl-
seydim de unutulup 
giden biri olsaydım! 
diye yakındı. 

19. 
24 

ا,,ِمنِْ    ona,,şöyle,,seslendi=ف ن اد اه ا,, ت ْحتِه  =altından    

نِي,,أ لَِ ت ْحز  =üzülme    ِْق د=gerçekten    

ع لِ  بُّكِِ    var,,etti=ج      alt,,tarafında=ت ْحت كِِ    Rabbin=ر 

Bu arada, ayakları 
altından şöyle bir 
ses duydu; «Sakın 
üzülme, Rabb´in 
senin için ayakla-
rının altından akan 

Altından ona şu 
nida geldi: 
Üzülme sakın, 
Rabbın senin 
ayağının altında 
bir ırmak akıttı. 

Bunun üzerine, hur-
ma ağacının alt ya-
nından (bir ses) ona 
şöyle seslendi: Üzül-
me! Rabbin senin alt 
yanında ufak bir dere 
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 bir,,su,,arkı=س ِريًّا
bir dere açtı.» akıttı; 

19. 
25 

ي.. ه ز ِ     dalını=بِِجْذعِِ    sana..doğru=إِل ْيكِِ    silkele=و 

ل ْيكِِ    dökülsün=ت س اقِطِْ    hurma=النَْخل ةِِ     üzerine=ع 

بًا ط  نِيًّا    olgun..hurma=ر   taze=ج 

Hurmanın dalını 
silkele de üzerine 
olgun ve taze 
hurmalar dökül-
sün. 

Hurma dalını 
kendine doğru 
silkele; üstüne 
taze hurma dö-
külsün. 

Şimdi hurmanın göv-
desini kendine doğru 
silkele, taze hurma 
dökülsün. 

19. 
26 

بِي    ye=ف ك ِلي,, اْشر  ي    iç=و  ق ر ِ     aydın,,olsun=و 

ْينًاِ  يِنَِ    eğer=ف إَِما    gözün=ع      görürsen=ت ر 

اْلب ش رِِ,,ِمنِ  =insanlardan    دًا     birini=أ ح 

    adadım=ن ذ ْرتِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي    de,,ki=ف ق وِلي

نِِ ْوًما    Rahman,,için=ِللَرْحم َٰ     oruç=ص 

ل ِمِ ,,ف ل نِْ ك 
أ  =konuşmayacağım     ِاْلي ْوم=bugün    

 hiçbir,,insanla=إِْنِسيًّا

Ye, iç, gönlün ra-
hat olsun. Eğer bi-
rini görecek olur-
san ´Ben Rahman 
olan Allah´a ko-
nuşmama orucu 
adadım, bu yüz-
den bugün hiç 
kimse ile konuş-
mayacağım´ de. 

Ye, iç, gözün 
aydın olsun. İn-
sanlardan birini 
görecek olursan; 
ben Rahman´ a 
oruç adadım. 
Onun için bugün 
hiç bir kimseyle 
konuşmayaca-
ğım, de. 

Sonra da ye, iç: gö-
zün aydın olsun! Ve 
eğer insanlardan biri-
ni görürsen ona de ki: 
Ben O sınırsız rah-
met Sahibi için, (bir 
süre) konuşmaktan 
kaçınmaya ahdettim; 
bu yüzden bugün in-
sanlardan kimseyle 
konuşmayacağım. 

19. 
27 

.. بِهِِ..ف أ ت تِْ =onu..getirdi    ا ه      kavmine=ق ْوم 

    dediler=ق ال وا    taşıyarak=ت ْحِمل ه ِ 

ْري مِ ..ي ا م  =Ey..Meryem    ِْل ق د=gerçekten    

ْيئًا    sen..yaptın=ِجئْتِِ     bir..iş=ش 

 tuhaf,..korkunç=ف ِريًّا

Bebeğini kucağına 
alıp yakınlarının 
yanına gelince 
kendisine dediler 
ki; Ey Meryem, 
sen çok utandırıcı 
bir suç işledin. 

Derken çocuğu 
alıp kavmine ge-
tirdi. Ey Meryem; 
andolsun ki uta-
nılacak bir şey 
yaptın, dediler. 

Ve bir süre sonra, 
çocuğuyla beraber, 
kavmine döndü. Ey 
Meryem! dediler, 
Sen, gerçekten, tuhaf 
bir iş yaptın! 

19. 
28 

ونِ     kız,,kardeşi=أ ْختِ     ey=ي ا,,     Harun’un=ه ار 

ا ك انِ ,,م  =değildi    ِِأ ب وك=baban    ِ أ     bir,,adam=اْمر 

ا    kötü=س ْوءِ  م  ك ان تِْ,,و  =değildi    ِِك     annen,,de=أ مُّ

 iffetsiz=ب ِغيًّا

Ey Harun´un kız 
kardeşi, senin ne 
baban kötü bir 
adamdı ve ne de 
annen iffetsiz bir 
kadındı. 

Ey Harun´un 
kızkardeşi; ba-
ban kötü birisi 
değildi, annen 
de iffetsiz değil-
di, dediler. 

Ey Harun'un kız kar-
deşi! Senin baban kö-
tü bir adam değildi; 
ne de annen iffetsiz 
bir kadındı! 

19. 
29 

تِْ..     onlara=إِل ْيِهِ     gösterdi..(çocuğu)=ف أ ش ار 

ل ِمِ     nasıl=ك ْيفِ     dediler..ki=ق ال وا     konuşuruz=ن ك 

نِْ ك انِ ..م  =olan    ْهدِِ..فِي اْلم  =beşikte    

بِيًّا  çocukla=ص 

Bunun üzerine 
Meryem, eli ile oğ-
lunu göstererek 
onunla konuşmala-
rını önerdi. Onlar 
da «Biz beşikteki 
çocukla nasıl ko-
nuşabiliriz?» dedi-
ler. 

Bunun üzerine 
o, çocuğu gös-
terdi: Biz beşik-
teki çocukla na-
sıl konuşabiliriz? 
dediler. 

Bunun üzerine (Mer-
yem) çocuğa işaret 
etti. Daha beşikteki 
bir çocukla biz nasıl 
konuşabiliriz ki! diye 
çıkıştılar. 

19. 
30 

,,     şüphesiz,,ben=إِن ِي    dedi,,(Çocuk)=ق الِ 

ْبد ِ     bana,,verdi=آت انِيِ     Allah’ın=اّلَلِِ    kuluyum=ع 

ع ل نِي    Kitabı=اْلِكت ابِ  ج      beni,,yaptı=و 

 peygamber=ن بِيًّا

O sırada beşikteki 
çocuk dile gelerek 
dedi ki; «Ben Al-
lah´ın kuluyum. O 
bana kitap vererek 
beni peygamber 
yaptı.» 

Çocuk dedi ki: 
Şüphesiz ben 
Allah´ın kulu-
yum. Bana kitabı 
verdi ve beni 
peygamber yap-
tı. 

(Fakat çocuk:) Bakın, 
dedi, Allah'ın kuluyum 
ben. O bana ilahi 
mesaj bahşetti ve 
beni peygamber yap-
tı, 

19. 
31 

ع ل نِي.. ج  ًكا    beni..kıldı=و  ب ار      bereketli=م 

ا    nerede=أ ْينِ  ك ْنتِ ..م  =olursam    

انِي أ ْوص      ve..bana..emretti=و 

ةِِ الَزك اةِِ    namaz..kılmayı=بِالَصَل      zekat..vermeyi=و 

ا د ْمتِ ..م  =olduğum..sürece    يًّا  sağ=ح 

Nerede olursam 
olayım, beni insan-
lara yararlı kıldı. 
Bana sağ oldukça 
namaz kılmamı ve 
zekatı emretti. 

Nerede olursam 
olayım, beni 
mübarek kıldı ve 
yaşadığım müd-
detçe namaz 
kılmamı ve zekat 
vermemi emretti. 

ve nerede bulunur-
sam bulunayım beni 
kutlu ve erdemli kıldı; 
yaşadığım sürece 
bana salatı, arınmak 
için vermeyi emretti; 

19. 
32 

ا,, ب رًّ اِلد تِي    iyilik,,eder,,(kıldı)=و      anneme=بِو 

ل مِْ ي ْجع ْلنِي,,و  =beni,,yapmadı    بَاًرا     bir,,zorba=ج 

ِقيًّا  baş,,kaldıran=ش 

Beni anama düş-
kün bir evlat olarak 
yarattı; dik kafalı 
ve kötülük düşkü-
nü biri olmaktan 
uzak tuttu. 

Bir de anneme 
iyi davranmamı. 
Ve beni bedbaht 
bir zorba kılma-
dı. 

ve anamı saygıyla 
gözetmemi; ve beni 
merhametten yoksun 
bir zorba kılmadı. 

19. 
33 

.. مِ  الَسَل      bana=ع ل يَِ    esenlik..verilmiştir=و 

ِلْدتِ     gün=ي ْومِ  ي وِْ    doğduğum=و  مِ و  =ve..gün    

وتِ  ي ْومِ     öleceğim=أ م      ve..gün=و 

يًّا    kaldırılacağım=أ ْبع ثِ   diri..olarak=ح 

Doğduğum gün, 
öleceğim gün ve 
tekrar diriltileceğim 
gün Allah´ın rah-
meti ve bağışı be-
nimle birliktedir. 

Selam olsun ba-
na; doğduğum 
günde, öleceğim 
günde ve diri 
olarak kaldırıla-
cağım günde, 
dedi. 

Bunun içindir ki, doğ-
duğum gün selam 
benim üzerimdeydi; 
öleceğim gün ve ha-
yata (yeniden) dön-
dürüleceğim gün (yi-
ne benim üzerimde 
olacaktır)! 

19. 
34 

,, ِلكِ      oğlu=اْبنِ     Îsa=ِعيس ى    işte=ذ َٰ

ْري م ِ  ق ِالَِذيالَِذي,,ق ْولِ     Meryem=م  اْلح  =gerçek,,söz    

    hakkında=فِيهِِ

ونِ   şüphe,,edip,,ayrılığa,,düştükleri=ي ْمت ر 

İşte «gerçek söz» 
e göre Meryemoğ-
lu İsa budur, oysa 
insanlar bu gerçek 
sözü kuşku ile kar-
şılıyorlar. 

İşte hakkında 
şüpheye düştük-
leri Meryem oğlu 
İsa, hak söze 
göre budur. 

Meryem oğlu İsa 
hakkında, üzerinde 
öylesine derin bir an-
laşmazlığa düştükleri 
doğru açıklama işte 
budur. 

19. 
35 

.. ا ك انِ ..م  =yakışmaz    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

ي تَِخذ ِ..أ نِْ =edinmek    ِْل د ِ ..ِمن و  =çocuk    

ان ه ِ      O’nun..şanı..yücedir=س ْبح 

ىَِٰ..إِذ ا ق ض  =hükmettiğinde    أ ْمًرا=bir..işi    

ا     ol=ك نِْ    ona=ل ه ِ    der=ي ق ولِ     sadece=ف إِنَم 

 olur..(o..da)=ف ي ك ونِ 

Allah´a oğul edin-
mek yakışmaz. O 
böyle bir şeyden 
münezzehtir. O bir 
iş hakkında kesin 
hüküm verince o 
işe sadece «ol» 
der, o da hemen 
oluverir. 

Oğul edinmek 
Allah´a asla ya-
kışmaz. O mü-
nezzehtir. Bir 
işin olmasını is-
tedi mi, ona sa-
dece; ol, der, o 
da oluverir. 

Bir oğul edinmek Al-
lah'a asla yakıştırıla-
maz; sınırsız yüceli-
ğiyle O böyle bir şe-
yin üstünde, ötesin-
dedir. O bir şeyin ol-
masına hükmettiği 
zaman, ona yalnızca 
Ol! der ve o (şey he-
men) oluverir! 

19. 
36 

إِنَِ,, ب ِي    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=و      benim,,Rabbim=ر 

بُّك مِْ ر      ve,,sizin,,Rabbinizdir=و 

ذ ا    O’na,,kulluk,,edin=ف اْعب د وه ِ      işte,,budur=ه َٰ

اطِ  ْست ِقيمِ     yol=ِصر   doğru=م 

Kuşku yok ki Allah 
sizin de benim de 
Rabb´imizdir, öy-
leyse sırf O´na kul-
luk ediniz. İşte 
dosdoğru yol bu-
dur. 

Şüphesiz ki Al-
lah; benim de 
Rabbım, sizin de 
Rabbınızdır. 
O´na ibadet 
edin. İşte dos-
doğru yol budur. 

Ve (İsa'nın her za-
man söylediği gerçek 
şudur:) Şüphesiz, 
benim Rabbim de, si-
zin Rabbiniz de Al-
lah'tır; öyleyse (yal-
nızca) O'na kulluk 
edin: dosdoğru yol 
(yalnızca) budur! 

19. 
37 

.. ابِ     ayrılığa..düştüler=ف اْخت ل فِ      hizipler=اْْل ْحز 

ب ْينِِهْمِ ..ِمنِْ =kendi..aralarından    

ْيلِ  وا..ِللَِذينِ     artık..vay..haline=ف و  ك ف ر  =kâfirlerin    

دِِ..ِمنِْ ْشه  م  =görmekten..ötürü     ِي ْوم=bir..günü    

 büyük=ع ِظيمِ 

Çeşitli gruplara ay-
rılan insanlar, ara-
larında görüş ayrı-
lığına düştüler. 
Vaygele kâfirlerin 
başına! O «büyük 
gün» de gözleri 
neler görecek. 

Fırkalar kendi 
aralarında ihtila-
fa düştüler. Vay 
o büyük günü 
görecek kafirle-
rin haline. 

Hal böyleyken (Kitab-
ı Mukaddes'e bağlı 
olduklarını iddia 
eden) hizipler yine de 
aralarında (İsa'nın 
doğası hakkında) çe-
kişip duruyorlar! Öy-
leyse, o büyük Gün 
bütün açıklığıyla gelip 
çattığı zaman vay 
hallerine hakkı inkar 
edenlerin! 

19. 
38 

    onlar=بِِهمِْ    ne,,güzel,,işitirler=أ ْسِمعِْ,,

أ ْبِصرِْ     gün=ي ْومِ     ne,,güzel,,görürler=و 

ِكنِِ    bize,,geldikleri=ي أْت ون ن اِ      ama=ل َٰ

ونِ ا لَظاِلم  =zalimler     ِاْلي ْوم=bugün    

لِ     içindedirler=فِي َل  بِينِ     sapıklık=ض   apaçık=م 

Karşımıza gele-
cekleri gün kulak-
ları ne güzel işite-
cek ve gözleri ne 
iyi görecek. Fakat 
o zalimler, bugün 
açık bir sapıklık 
içindedirler. 

Bize geldikleri 
gün; neler görüp 
işitecekler. Ne 
var ki zalimler 
bugün apaçık bir 
sapıklık içinde-
dirler. 

Bizim karşımıza çıka-
cakları o Gün, (ger-
çeği) nasıl da apaçık 
işitecek ve görecek-
ler! Ne var ki, bu za-
limler o gün artık aşi-
kar bir biçimde bir ke-
re yoldan çıkmış bu-
lunacaklar: 

19. 
39 

أ ْنِذْره مِْ..     gününe..(karşı)=ي ْومِ     onları..uyar=و 

ةِِ ْسر      hükmedilir=ق ِضيِ     o..zaman=إِذِْ    hasret=اْلح 

ه مِْ    işe=اْْل ْمرِ      içinde..iken=فِي    onlar=و 

ْفل ةِ  ه مِْ    gaflet=غ      ve..onlar=و 

Ey Muhammed, 
onları o hayıflan-
ma ve pişmanlık 
günü hakkında 
uyar. Hani o gün 
onlar halâ gaflet 
içinde yüzerken ve 
inanmazlıklarını 

Sen, onları has-
ret günü ile kor-
kut. O gün, onlar 
gaflet içinde 
inanmamakta 
iken, iş bitirilmiş 
olur. 

bunun içindir ki, her 
şeyin hükme bağ-
lanmış olacağı o on-
maz pişmanlıklar Gü-
nü('nün gelip çatması 
konusunda) onları 
uyar, çünkü onlar ha-
la umursamazlık gös-
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ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =iman..etmezlerken 
sürdürürlerken 
haklarındaki hü-
küm kesinleşiverir. 

teriyor ve (o Gün'ün 
geleceğine) inanmı-
yorlar. 

19. 
40 

    varis,,oluruz=ن ِرثِ     biz=ن ْحنِ     ancak,,biz=إِنَا,,

نِْ    dünyaya=اْْل ْرضِ  م      ve,,bulunanlara=و 

ا ل ْيه  إِل ْين ا    onun,,üzerinde=ع      ve,,bize=و 

ع ونِ   döndürülürler=ي ْرج 

Kuşku yok ki, yer-
yüzünün ve orada-
ki tüm varlıkların 
son mirasçısı biz 
olacağız, tüm in-
sanlar bize döndü-
rüleceklerdir. 

Şüphe yok ki bü-
tün yeryüzüne 
ve üzerinde bu-
lunanlara Biz, 
varis olacağız 
Ve onlar, Bize 
döndürülecek-
lerdir. 

Oysa, (o Gün er geç 
gelip çatacak ve) yer-
yüzü ve onun üzerin-
de yaşayanlar geçip 
gittikten sonra yalnız-
ca Biz kalacağız; ve 
(o zaman) onların 
hepsi Bize dönecek-
ler. 

19. 
41 

اْذك رِْ.. اْلِكت ابِِ..فِي    an=و  =Kitapta    

اِهيم ِ      idi=ك انِ     gerçekten..o=إِنَه ِ    İbrahim’i..de=إِْبر 

يقًا  bir..peygamber=ن بِيًّا    çok..doğru=ِصد ِ

Bu kitapta İbrahim 
hakkında anlattık-
larımızı da hatırla. 
O son derece doğ-
ru sözlü ve dürüst 
bir peygamberdi. 

Kitab´da İbra-
him´i de an. Mu-
hakkak ki o, 
dosdoğru bir 
peygamberdi. 

Bu kitapta bir de İb-
rahim'i an. Gerçek şu 
ki, o özü sözü doğru 
biriydi, (yani) bir ne-
biydi. 

19. 
42 

    babasına=ِْل بِيهِِ    demişti,,ki=ق الِ     hani=إِذِْ,,

أ ب تِِ,,ي ا =babacığım     ِت ْعب د ِ,,ِلم =niçin,,tapıyorsun?    

ا عِ ,,لِ     şeylere=م  ي ْسم  =işitmeyen    

لِ  ي ْبِصرِ ,,و  =görmeyen    

لِ  ي ْغنِي,,و  =ve,,yararı,,olmayan     ِع ْنك=sana    

ْيئًا  hiçbir=ش 

Hani babasına de-
di ki; «Ey babacı-
ğım, niye işiteme-
yen, göremeyen 
ve sana hiçbir ya-
rarı olmayan putla-
ra tapıyorsun.» 

Hani babasına 
demişti ki: Ba-
bacığım; işitme-
yen, görmeyen 
ve sana hiç bir 
faydası olmayan 
şeylere niçin ta-
pıyorsun? 

Hani o babasına Ey 
babacığım! demişti, 
Ne işiten, ne gören 
ve ne de sana bir ya-
rar sağlayabilen şey-
lere niçin tapınıyor-
sun? 

19. 
43 

.. أ ب تِِ..ي ا =babacığım    إِن ِي=bana    ِْق د=elbette    

نِي اء  اْلِعْلمِِ..ِمنِ     bana..geldi=ج  =bir..bilgi    

ا ي أْتِكِ ..ل مِْ..م  =sana..gelmeyen    ف اتَبِْعنِي=bana..uy    

اًطا    seni..ileteyim=أ ْهِدكِ      bir..yola=ِصر 

 düzgün=س ِويًّا

Babacığım, sana 
ulaşmayan bir ilim, 
geldi bana, ne olur 
bana tabi ol da se-
ni dümdüz bir yola 
çıkarayım. 

Babacığım, doğ-
rusu sana gel-
meyen bir ilim 
bana gelmiştir. 
Öyleyse bana uy 
da, seni dosdoğ-
ru bir yola ilete-
yim. 

Ey babacığım, gerçek 
şu ki, senin hiç ha-
berdar olmadığın bir 
bilgi ışığı ulaştı bana; 
öyleyse bana uy ki 
seni dosdoğru bir yo-
la çıkarayım. 

19. 
44 

,, أ ب تِِ,,ي ا =babacığım     ِت ْعب دِِ,,ل =tapma    

نَِإِِ    şeytana=الَشْيط ان ِ  =çünkü    

نِِ    şeytan=الَشْيط ان ك ان ك انِ      Rahman’a=ِللَرْحم َٰ

 isyan,,etmiştir=ع ِصيًّا

Ey babacığım, sa-
kın şeytana kul 
olma; çünkü o, 
rahmeti bol olan 
Allah´a baş kal-
dırmıştır. 

Babacığım, şey-
tana tapma. 
Çünkü şeytan, 
Rahman´a baş-
kaldırmıştır. 

Ey babacığım! Gel, 
Şeytan'a kulluk etme; 
çünkü Şeytan O sı-
nırsız rahmet Sahi-
bi'ne baş kaldıran bi-
ridir! 

19. 
45 

.. أ ب تِِ..ي ا =babacığım    إِن ِي=ben    

افِ      korkuyorum=أ خ 

َسكِ ..أ نِْ ي م  =sana..dokunmasından    

نِِ..ِمنِ     bir..azabın=ع ذ ابِ  الَرْحم َٰ =Rahman’dan    

    şeytanın=ِللَشْيط انِِ    o..zaman..olursun=ف ت ك ونِ 

ِليًّا  dostu=و 

Ey babacığım, se-
nin Allah´dan ge-
lecek bir azaba 
çarptırılarak şey-
tanın dostu olaca-
ğından korkuyo-
rum. 

Babacığım, sana 
Rahman´ın ka-
tından bir azabın 
gelmesinden 
korkuyorum. 
Böylece şeyta-
nın dostu olarak 
kalırsın. 

Ey babacığım, ben 
senin başına O sınır-
sız rahmet Sahibi'nin 
katından bir azabın 
çökmesinden korku-
yorum; (öyle bir azap 
ki,) başına geldiği 
zaman Şeytan'ın dos-
tu ol(duğunu hemen 
anlar)sın. 

19. 
46 

,, اِغبِ أ ِ    dedi,,ki=ق الِ  ر  =yüz,,mü,,çeviriyorsun?    

تِي,,ع نِْ    sen=أ ْنتِ  آِله  =benim,,tanrılarımdan    

اِهيم ِ ,,ي ا إِْبر  =Ey,,İbrahim    ِْل ئِن=eğer    

ت ْنت هِِ,,ل مِْ =vazgeçmezsen    

نَك ِ  م      andolsun,,seni,,taşlarım=ْل  ْرج 

ْرنِي اْهج  ِليًّا    benden,,ayrıl,,,git=و   uzun,,süre=م 

Babası, ona «Ey 
İbrahim, sen be-
nim taptığım tanrı-
lara sırt mı çeviri-
yorsun? Eğer bu 
tutumundan vaz-
geçmezsen seni 
taşa tutarak öldü-
rürüm, uzun bir sü-
re yanımdan uzak-
laş» dedi. 

Dedi ki: Sen, 
benim tanrıla-
rımdan yüz mü 
çeviriyorsun? Ey 
İbrahim, eğer 
bundan vaz-
geçmezsen; an-
dolsun ki seni 
taşlarım, uzun 
bir müddet ben-
den ayrıl, git. 

(Babası:) Ey İbrahim, 
sen benim tanrılarım-
dan hoşlanmıyor mu-
sun? dedi, Eğer bu 
tutumuna bir son 
vermezsen, seni mut-
laka öldüresiye taşa 
tutarım! Haydi, şimdi 
bir süre benden uzak 
dur! 

19. 
47 

.. مِ     dedi=ق الِ  ل ْيك ِ     selam=س َل      sana=ع 

أ ْست ْغِفرِ      senin..için=ل كِ     mağfiret..dileyeceğim=س 

ب ِيِ  بِي..ك انِ     çünkü..O=إِنَه ِ    Rabbimden=ر  =bana    

ِفيًّا  çok..lütufkardır=ح 

İbrahim, babasına 
dedi ki; «Esenlik 
dilerim sana. Se-
nin adına Rabbim-
den af dileyece-
ğim, hiç kuşkusuz 
benim Rabbim lü-
tufkardır.» 

İbrahim dedi ki: 
Selam olsun sa-
na, senin için 
Rabbımdan 
mağfiret dileye-
ceğim. Zira O, 
bana karşı çok 
lütufkardır. 

(İbrahim:) Sana se-
lam olsun! diye cevap 
verdi, Rabbimden 
seni bağışlamasını is-
teyeceğim: Çünkü O 
bana karşı hep lütuf-
kar olmuştur. 

19. 
48 

أ ْعت ِزل ك مِْ,,     sizden,,ayrılıyorum=و 

ا م  ت دْع ونِ ,,و  =ve,,yalvardıklarınızdan    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

أ ْدع و ب ِيرِ     ve,,yalnız,,yalvarıyorum=و  =Rabbime    

أ ك ونِ ,,أ لَِ    umarım,,ki=ع س ىَِٰ =olmam    

ب ِي    yalvarmakla=بِد ع اءِِ     Rabbime=ر 

ِقيًّا  bahtsız=ش 

Sizleri, Allah´ı bir 
yana bırakarak 
taptığınız putlarla 
başbaşa bırakarak 
bir yana çekiliyor 
ve Allah´a yalvarı-
yorum. Umuyorum 
ki, Rabbime yalva-
rırsam kötü olmak-
tan kurtulurum. 

Sizi ve Allah´tan 
başka taptıkları-
nızı bırakıp çeki-
lirim, Rabbıma 
yalvarırım. Rab-
bıma yalvarı-
şımdan ötürü 
mahrum kalma-
yacağımı uma-
rım. 

Sizden ve sizin Al-
lah'tan başka yalvarıp 
yakardığınız şeyler-
den uzak duracak ve 
(yalnızca) Rabbime 
yakaracağım: Böyle-
ce umulur ki, yakarı-
şım Rabbim tarafın-
dan cevapsız bıra-
kılmayacaktır. 

19. 
49 

.. مِْ..ف ل َما ل ه  اْعت ز  =işte..onlardan..ayrılınca    

ا م  ي ْعب د ونِ ..و  =onların..taptıklarından    

د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ْبن ا ه  اقِ     ona=ل ه ِ    biz..armağan..ettik=و      İshak’ı=إِْسح 

ي ْعق وب ِ  ِ    ve..Yakub’u=و  ك َلًّ     ve..hepsini=و 

ع ْلن ا  peygamber=ن بِيًّا    yaptık=ج 

İbrahim, onları tap-
tıkları putlarla baş-
başa bırakarak 
yanlarından ayrı-
lınca kendisine İs-
hak´ı ve Yakub´u 
bağışladık ve bun-
ların her ikisini de 
peygamber yaptık. 

Onları ve Al-
lah´tan başka 
taptıklarını bıra-
kıp çekilince; 
ona İshak´ı ve 
Yakub´u bahşet-
tik. Ve her birini 
peygamber yap-
tık. 

Ve böylece, onlardan 
ve onların Allah'ı bı-
rakıp tapındıkları şey-
lerden uzaklaşınca, 
o'na İshak'ı ve Ya-
kub'u bahşettik ve 
bunların her ikisini de 
nebi yaptık; 

19. 
50 

ْبن ا,, ه  و  مِْ    lütfettik=و      onlara=ل ه 

تِن ا,,ِمنِْ ْحم  ر  =rahmetimizden    ع ْلن ا ج      ve,,verdik=و 

مِْ     bir,,doğruluk=ِصْدقِ     dili=ِلس انِ     onlar,,için=ل ه 

ِليًّا  yüce=ع 

Onlara rahmeti-
mizden pay verdik. 
Her dilde saygı ile 
anılmalarını sağla-
dık. 

Bunlara rahme-
timizden lutfettik. 
Onlar için yüce 
bir doğruluk dili 
verdik 

ve o'nları rahmetimiz-
le ödüllendirdik. Ve 
o'nlara doğru olanı 
(başkalarına) ulaştır-
maları için üstün bir 
anlatım gücü bahşet-
tik. 

19. 
51 

اْذك رِْ.. اْلِكت ابِِ..فِي    an=و  =Kitapta    

 ِ وس ىَٰ     çünkü..o=إِنَه ِ    Musa’yı..da=م 

ْخل ًصا..ك انِ  م  =içi..temiz..idi     ِك ان     ve..idi=و 

س ولًِ  nebi=ن بِيًّا    bir..peygamber=ر 

Bu kitapta Musa 
hakkında anlattık-
larımızı da hatırla. 
O tarafımızdan se-
çilerek gönderilmiş 
bir peygamberdi. 

Kitab´da Mu-
sa´yı da an. Mu-
hakkak ki o, ih-
lasa erdirilmiş ve 
gönderilmiş bir 
peygamberdi. 

Ve bu kitapta Musa'yı 
da an. Doğrusu, o da 
seçilmiş biriydi. (Al-
lah'ın) haberci elçile-
rindendi. 

19. 
52 

ن اد ْين اه ِ,, انِبِِ,,ِمنِْ    ona,,seslendik=و  ج  =tarafından    

نِِ    Tur’un=الطُّورِِ     sağ=اْْل ْيم 

ق َرْبن اه ِ     ve,,onu,,yaklaştırdık=و 

 özel,,konuşmak,,için=ن ِجيًّا

Ona Tur´un sağ 
yanından seslen-
dik ve kendisi ile 
özel olarak ko-
nuşmak için onu 
yakınımıza getir-
dik. 

Ona Tur´un sağ 
yanından ses-
lendik. Ve onu 
gizlice söyleş-
mek için yaklaş-
tırdık. 

Hani o'na Sina Da-
ğı'nın sağ yamacın-
dan seslenmiş ve 
o'nu gizemsel bir ko-
nuşma için (kendimi-
ze) yaklaştırmıştık; 

19. 
53 

.. ْبن  ه  و  ل ه ِ..او  =ona..armağan..ettik    

تِن ا..ِمنِْ ْحم  ر  =acıdığımızdan..dolayı    ِ اه     kardeşi=أ خ 

ونِ   peygamber..olarak=ن بِيًّا    Harun’u=ه ار 

Rahmetimizin bir 
sonucu olarak ona 
kardeşi Harun´u 
peygamber olarak 
armağan ettik. 

Ve rahmetimiz-
den ötürü ona; 
kardeşi Harun´u 
da bir peygam-
ber olarak bağış-
ladık. 

ve o'na bahşettiğimiz 
rahmetin bir devamı 
olarak, kardeşi Ha-
run'u da (o'nunla be-
raber) haberci kılmış-
tık. 

19. 
54 

اْذك رِْ,, اْلِكت ابِِ,,فِي    an=و  =Kitapta    

اِعيل ِ      idi=ك انِ     çünkü,,o=إِنَه ِ    İsmail’i,,de=إِْسم 

Bu Kitapta İsmail 
hakkında anlattık-
larımızı da hatırla. 
O sözünün eri idi 

Kitab´da İsmail´i 
de an. Muhak-
kak ki o, vaadine 
sadık idi ve ka-

Ve bu kitapta İsmail'i 
de an. Doğrusu, o da 
her zaman sözünde 
duran biriydi; bir elçi, 
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اِدقِ  ْعدِِ    sadık=ص      sözünde=اْلو 

ك انِ  س ولًِ,,و  ر  =bir,,peygamberdi    ن بِيًّا=nebi 

ve tarafımızdan 
gönderilmiş bir 
peygamberdi. 

tımızdan gönde-
rilmiş bir pey-
gamberdi. 

bir nebiydi. 

19. 
55 

.. ك انِ  رِ ..و  ي أْم  =emrederdi    ِ أ ْهل ه=halkına    

ةِِ الَزك اةِِ    namaz..kılmayı=بِالَصَل      zekat..vermeyi=و 

ك انِ  ب ِهِِ    yanında=ِعْند ِ    ve..idi=و      Rabbi=ر 

ْرِضيًّا  beğenilmişlerden=م 

O yakınlarına na-
maz kılmayı ve 
zekât vermeyi em-
rederdi. O Rabbi-
nin hoşnutluğunu 
kazanmış bir kişi 
idi. 

Kavmine namaz 
kılmalarını, ze-
kat vermelerini 
emrederdi. Rab-
bının katında 
hoşnudluğu er-
mişti. 

Ve halkına salatı ve 
zekatı emrederdi; ve 
o da Rabbinin katın-
da hoşnutluk kazan-
mıştı. 

19. 
56 

اْذك رِْ,, اْلِكت ابِِ,,فِي    an=و  =Kitapta    

    idi=ك انِ     çünkü,,o=إِنَه ِ    İdris’i,,de=إِْدِريس  ِ

يقًاِصِ د ِ =çok,,doğru    ن بِيًّا=bir,,peygamber 

Bu Kitapta İdris 
hakkında anlattık-
larımızı da hatırla 
o son derece doğ-
ru sözlü ve dürüst 
bir peygamberdi. 

Kitab´da İdris´i 
de an. Muhak-
kak ki o, dos-
doğru bir pey-
gamberdi. 

Ve bu kitapta İdris'i 
de an. O da özü sözü 
doğru olan biriydi; bir 
nebiydi. 

19. 
57 

ف ْعن اه ِ.. ر  ك انًا    onu..yükseltmiştik=و      bir..yere=م 

ِليًّا  yüce=ع 

Onu yüce bir ko-
numa çıkarmıştık. 

Onu yüce bir ye-
re yükselttik. 

Ve Biz o'nu da yüce 
bir konuma yükselt-
miştik. 

19. 
58 

,, ئِكِ  أ ْنع مِ ,,الَِذينِ     işte,,bunlar=أ ول َٰ =nimet,,verdiği    

ل ْيِهمِْ    Allah’ın=اّلَل ِ     kendilerine=ع 

النَبِي ِينِ ,,ِمنِ  =peygamberlerden    

يَةِِ,,ِمنِْ ذ ر ِ =neslinden     ِآد م=Adem    

ِمَمنِْ ْلن ا    kimselerdendir=و  م      taşıdıklarımız=ح 

عِ  ح ِن و    ile,,beraber=م  =Nuh    

ِمنِْ يَةِِ,,و  ذ ر ِ =neslindendir     ِاِهيم     İbrahim=إِْبر 

ائِيلِ  إِْسر      ve,,İsrail,,(Yakub)=و 

ِمَمنِْ     yol,,gösterdiğimiz=ه د ْين ا    kimselerdendir=و 

اْجت ب ْين اِ      zaman=إِذ ا    ve,,seçtiğimiz=و 

ل ْيِهمِْ    okunduğu=ت تْل ىَِٰ     ayetleri=آي اتِ     onlara=ع 

نِِ وا    Rahman’ın=الَرْحم َٰ رُّ     kapanırlardı=خ 

ب ِكيًّا    secdeye=س َجدًا  ağlayarak=و 

Bunlar nimete er-
dirdiği kimselerdir. 
Bunların kimi 
Adem soyundan, 
kimi Nuh ile birlikte 
gemiye bindirdikle-
rimizin soyundan, 
kimi de İbrahim ile 
İsrail´in soyundan 
gelen peygamber-
ler ile doğru yola 
ilettiğimiz seçkin 
mü´minlerdir. Bun-
lar rahmeti bol Al-
lah´ın ayetleri ken-
dilerine okundu-
ğunda ağlayarak 
secdeye kapanır-
lardı. 

İşte bunlar; Al-
lah´ın kendileri-
ne nimetler ver-
diği peygamber-
lerden, Adem in 
soyundan, Nuh 
ile beraber taşı-
dıklarımızdan ve 
İbrahim ile İs-
rail´in neslinden, 
hidayete erdirdi-
ğimiz ve seçti-
ğimiz kimseler-
dendir. Rah-
man´ın ayetleri 
onlara okunduğu 
zaman; ağlaya-
rak secdeye ka-
panırlardı. 

İşte bunlar Allah'ın 
kutlu, onurlandırıcı 
bağışlarda bulunduğu 
nebilerden bazıları 
Adem'in soyundan, 
Nuh'la birlikte (o ge-
mide) taşıdığımız 
kimselerin soyundan, 
İbrahim ve İsrail'in 
soyundan gelen ve 
(hepsi de) doğru yolu 
gösterdiğimiz ve seç-
tiğimiz kimselerden 
bazıları: Ne zaman 
kendilerine O sınırsız 
rahmet Sahibi'nin 
mesajları okunsa ağ-
layarak (O'nun huzu-
runda) yere kapanan 
kimseler. 

19. 
59 

.. ل فِ      yerlerine..geldi=ف خ 

ب ْعِدِهمِْ..ِمنِْ =onlardan..sonra     ِْلف     öyle..bir..nesil=خ 

اع وا ة ِ    onlar..zayi..ettiler=أ ض      namazı=الَصَل 

اتَب ع وا اِتِ     ve..uydular=و  و      şehvetlerine=الَشه 

ي ْلق ْونِ ..ف س ْوفِ  =onlar..bulacaklardır    يًّا  kötülük=غ 

Bunların yerine 
namazı umursa-
mayan ve ihtirasla-
rına tutsak olmuş 
kuşaklar geçti. Bu 
kuşaklar sapıklık-
larının cezasına 
çarpılacaklardır. 

Ama onların ar-
dından namazı 
bırakan, şehvet-
lerine uyan bir 
nesil geldi. Onlar 
bu azgınlıkları-
nın karşılığını 
göreceklerdir. 

Onların ardından, sa-
latı boş veren ve yal-
nızca kendi şehvetle-
rinin, dünyevi tutkula-
rının peşine düşen bir 
kuşak geldi; ve böyle 
yaptıkları için de, ya-
kında tam bir düş kı-
rıklığıyla karşılaşa-
caklar. 

19. 
60 

نِْ    ancak=إِلَِ,, ت ابِ ,,م  =tevbe,,eden     ِن آم      inanan=و 

ع ِملِ  اِلًحا    ve,,yapanlar=و      iyi,,işler=ص 

ئِكِ  ل ونِ     işte,,onlar=ف أ ول َٰ     girecekler=ي ْدخ 

نَة ِ     cennete=اْلج 

لِ  ونِ ي ْظل ِ,,و  م  =ve,,haksızlığa,,uğratılmayacaklardır    

ْيئًا  hiç=ش 

Yalnız tövbe ede-
rek iman edip iyi 
ameller işleyenler 
bu genel hükmün 
kapsamı dışında-
dırlar. Onlar cen-
nete girecekler ve 
en ufak bir haksız-
lığa uğratılmaya-
caklardır. 

Ancak tevbe 
edip iman ede-
rek salih amel iş-
leyenler müs-
tesnadır. Onlar, 
hiç bir haksızlığa 
uğratılmadan 
cennete girerler. 

Ancak, pişman olup 
Allah'a yönelen, ina-
nıp dürüst ve erdemli 
davranışlar ortaya 
koyanlar bunun dı-
şındadır; zaten hiçbir 
haksızlığa uğratılma-
dan cennete girecek 
olanlar da işte böyle-
leridir; 

19. 
61 

نَاتِِ..     Adn=ع ْدنِ     cennetleri(ne..gireceklerdir)=ج 

ع د ِ..الَتِي و  =vadettiği     ِن     Rahman’ın=الَرْحم َٰ

    gıyaben=بِاْلغ ْيِبِ     kullarına=ِعب اد ه ِ

ْعد ه ِ..ك انِ     şüphesiz..O’nun=إِنَه ِ و  =vaadi    

أْتِيًّا  yerine..gelecektir=م 

Rahmeti bol Al-
lah´ın kullarına, 
somut olarak gös-
termeden vadettiği 
Adn cennetlerine 
gireceklerdir. Al-
lah´ın vaadi kesin-
likle gerçekleşe-
cektir. 

Rahman´ın kul-
larına gıyaben 
vaad ettiği Adn 
cennetlerine. 
Şüphesiz O´nun 
sözü yerini bula-
caktır. 

sınırsız bağış Sahi-
bi'nin, kullarına, her 
türlü beşeri algı ve 
tasavvurun ötesinde 
söz verdiği o asude 
hasbahçeler (onların 
olacaktır); O'nun sözü 
elbette yerini bula-
caktır! 

19. 
62 

,, ع ونِ ,,لِ  ي ْسم  =işitmezler    ا     orada=فِيه 

ًماِ     yalnızca=إِلَِ    boş,,söz=ل ْغًوا     selam=س َل 

مِْ ل ه  مِْ    ve,,hazırdır=و      rızıkları,,da=ِرْزق ه 

ا ةًِ    orada=فِيه  ع ِشيًّا    sabah=ب ْكر   akşam=و 

Orada boş sözler 
değil, sadece se-
lam sözü işitirler. 
Ve sabah akşam 
rızıklarını hazır bu-
lurlar orada. 

Orada boş söz-
ler değil, sadece 
selam sözü işitir-
ler ve sabah-
akşam rızıklarını 
hazır bulurlar. 

Orada onlar asla boş 
ve yararsız bir söz 
işitmeyecekler; iç hu-
zuru ve esenlik dile-
ğinden başka hiçbir 
söz! Ve orada sabah 
akşam azıklandırıla-
caklar; 

19. 
63 

.. نَة ِ    işte..budur=تِْلكِ      cennet=اْلج 

ن وِرثِ ..الَتِي =vereceğimiz    

ِعب اِدن ا..ِمنِْ =kullarımızdan    

نِْ ت ِقيًّا..ك انِ ..م  =korunanlara 

İşte kötülüklerden 
kaçınan kullarımı-
zın mirasçısı ola-
cakları için de sü-
rekli kalacakları 
cennet budur. 

İşte bu cennetle-
re; kullarımızdan 
takva sahiplerini 
mirasçı kılaca-
ğız. 

Bize karşı sorumluluk 
bilinci içinde olan kul-
larımıza bırakacağı-
mız cennet işte bu-
dur. 

19. 
64 

,, ا م  ن ت ن َزلِ ,,و  =biz,,inmeyiz    َِإِل=dışında    

ب ِك ِ     emri=بِأ ْمرِِ     O’na,,aittir=ل ه ِ    Rabbinin=ر 

ا أ ْيِدين ا,,ب ْينِ     herşey=م  =önümüzde    

ا م  ْلف ن ا,,و  خ  =ve,,arkamızda,,olan    

ا م  ب ْينِ ,,و  =ve,,arasında,,olan     ِ ِلك     bunlar=ذ َٰ

ا م  ك انِ ,,و  =asla,,değildir     ِبُّك     Rabbin=ر 

 unutkan=ن ِسيًّا

Cebrail, Muham-
med´e dedi ki; 
«Biz ancak Rabbi-
nin izni ile yere 
ineriz. Geleceği-
miz, geçmişimiz ve 
bu ikisi arasındaki 
tüm olaylar O´nun 
tasarrufu altında-
dır. Senin Rabbin 
hiçbir şeyi unut-
maz 

Biz, ancak Rab-
bının emri ile 
ineriz. Önümüz-
de, arkamızda 
ve bu ikisi ara-
sındaki her şey, 
O´nundur. Ve 
Rabbın unutkan 
değildir. 

Ve (Melekler): Biz 
ancak Rabbinin buy-
ruğuyla ineriz derler, 
gözümüzün önünde 
olan, bizden gizli tutu-
lan ve bu ikisi arasın-
da bulunan her şey 
O'na aittir. Ve Rabbin 
asla (hiçbir şeyi) 
unutmaz. 

19. 
65 

.. بُِّ اتِِ    Rabbidir=ر  او      göklerin=الَسم 

ا ْْل ْرِضِو  =yerin    ا م      ve..şeylerin=و 

ا     bunlar..arasında..bulunan=ب ْين ه م 

اْصط بِرِْ    O’na..kulluk..et=ف اْعب ْده ِ     ve..sabret=و 

    O’na..kullukta=ِلِعب اد تِِهِ 

ت ْعل مِ ..ه لِْ =hiç..biliyor..musun?    ِ ل ه=O’nun    

 adaşını=س ِميًّا

O göklerin, yerin 
ve bu ikisi arasın-
daki tüm varlıkların 
Rabbidir. O halde 
sırf O´na kulluk 
ediniz ve bu kullu-
ğun omuzlarına 
bindirdiği tüm yü-
kümlülüklere kat-
lanınız. O´nun bir 
benzerini tanıyor 
musun? 

Göklerin, yerin 
ve ikisi arasında 
bulunanların 
Rabbıdır. O hal-
de O´na ibadet 
et ve bu ibade-
tinde devamlı ol. 
Sen, hiç O´nun 
için bir adaş bilir 
misin? 

Göklerin ve yerin 
Rabbi(dir O), ve bun-
ların arasında var 
olan her şeyin! Öy-
leyse, yalnızca O'na 
kulluk et ve O'na kul-
lukta devamlı ve se-
batlı ol! Hiç, ismi 
O'nunla birlikte anıl-
maya değer bir baş-
kasını tanıyor mu-
sun? 

19. 
66 

,, ي ق ولِ  ْنس انِ     diyor=و      insan=اْْلِ

ا,,أ إِذ ا ِمتُِّ,,م  =ben,,öldüğüm,,zaman,,mı?    

جِ ,,ل س ْوفِ  أ ْخر  =çıkarılacağım    يًّا  diri,,olarak=ح 

İnsan «Ben öldük-
ten sonra mı yeni-
den diriltilece-
ğim?» der. 

İnsan der ki: 
Ben, öldüğümde 
mi diriltileceğim? 

Bütün bunlara rağ-
men, insan (yine de) 
kalkıp: Ne yani, der, 
Ben öldükten sonra, 
yeniden hayata mı 
döndürüleceğim? 

19. 
67 

.. لِ  ي ْذك رِ ..أ و  =düşünmüyor..mu?     ِْنس ان     insan=اْْلِ

ل ْقن اه ِ..أ نَا خ  =onu..yarattığımızı    ِْق ْبلِ ..ِمن =önceden    

ل مِْ ي كِ ..و  =değilken    ْيئًا  hiçbir..şey=ش 

İnsan, vaktiyle hiç-
bir şey değilken, 
kendisini yoktan 
varettiğimizi dü-
şünmüyor mu? 

İnsan hiç dü-
şünmez mi ki; 
kendisi önceden 
bir şey değilken, 
Biz yarattık onu. 

Peki, insan aklına ge-
tirmiyor mu ki, Biz 
onu daha önce yok-
tan var etmiştik? 

19. 
68 

,, ب ِكِ  ر      Rabbine,,andolsun,,ki=ف و 

مِْ نَه      onları,,mutlaka,,toplayacağız=ل ن ْحش ر 

Rabb´inin yüceliği 
hakkı için, onları 
peşlerinden gittik-
leri şeytanları ile 

Rabbına andol-
sun ki; Biz, onla-
rı da, şeytanları 
da beraber mut-

Öyleyse, Rabbine 
andolsun ki, Biz onla-
rı (Hesap Günü'nde, 
kendilerini hayattay-
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الَشي اِطينِ      sonra=ث مَِ    ve,,şeytanları=و 

مِْ نَه      onları,,bulunduracağız=ل ن ْحِضر 

ْولِ  نَمِ     çevresinde=ح  ه      cehennemin=ج 

 diz,,çökmüş,,vaziyette=ِجثِيًّا

birlikte biraraya 
getireceğiz, sonra 
da dizüstü çöktüre-
rek cehennemin 
çevresinde topla-
yacağız. 

laka haşr ede-
ceğiz. Sonra ce-
hennemin ya-
nında diz çöktü-
rerek hazır bu-
lunduracağız. 

ken yönlendiren) şey-
tani güçlerle bir araya 
toplayacak ve sonra 
cehennemin çevre-
sinde diz üstü bekle-
teceğiz; 

19. 
69 

ك ل ِِ..ِمنِْ    ayıracağız=ل ن ْنِزع نَِ    sonra=ث مَِ.. =her    

مِْ    milletten=ِشيع ةِ      en..çok=أ ش دُِّ    hangisinin=أ يُّه 

نِِ..ع ل ى الَرْحم َٰ =Rahman’a    ِعتِيًّا=karşı..geleni 

Sonra her grubun, 
rahmeti bol olan 
Allah´a baş kaldı-
ran en azılı ele 
başlarını ayıraca-
ğız. 

Sonra her top-
lumdan Rah-
man´a karşı en 
çok başkaldıran-
ları ortaya koya-
cağpız. 

Ve sonra her (günah-
kar) topluluktan O sı-
nırsız rahmet Sahi-
bi'ne kibir ve dik baş-
lılıkta ileri gidenleri 
ayırıp öne çıkaraca-
ğız; 

19. 
70 

    daha,,iyi,,biliriz=أ ْعل مِ     elbette,,biz=ل ن ْحنِ     sonra=ث مَِ,,

ه مِْ,,بِالَِذينِ  =kimlerin    َِٰأ ْول ى=uygun,,olduğunu    

ا  girmeğe=ِصِليًّا    oraya=بِه 

Sonra biz onların 
hangilerinin önce-
likle cehenneme 
girmeleri gerektiği-
ni, kuşkusuz, her-
kesten iyi biliriz. 

Cehenneme en 
çok layık olanları 
elbette Biz, bili-
riz. 

çünkü cehennem 
ateşini en çok kimin 
hak ettiğini, şüphesiz 
en iyi Biz biliriz. 

19. 
71 

.. إِنِْ ِمْنك مِْ..و  =içinizden    َِإِل=hiç..kimse..yoktur    

اِ  اِرد ه      bu=ك انِ     oraya..gitmeyecek=و 

ب ِكِ ..ع ل ىَِٰ ر  =Rabbinin..üzerine..aldığı    تًْما     borçtur=ح 

ْقِضيًّا  kesin=م 

Aranızda cehen-
neme uğramaya-
cak hiç kimse kal-
mayacaktır. Bu 
Rabbinin kesin-
leşmiş bir hükmü-
dür. 

Sizden oraya 
gitmeyecek hiç 
kimse yoktur. 
Bu, Rabbının 
yapmayı üzerine 
aldığı kesin bir 
hükümdür. 

Ve sizin her biriniz 
onu görebilecek bir 
noktaya varacaksınız: 
Bu, Rabbin katında 
yerine getirilmesi ge-
rekli bir hükümdür. 

19. 
72 

ي    sonra=ث مَِ,,     kurtarırız=ن ن ج ِ

اتَق ْوا,,الَِذينِ  =muttakileri,,(sakınanları)    

ن ذ رِ      zalimleri=الَظاِلِمينِ     ve,,bırakırız=و 

ا  diz,,üstü,,çökmüş,,olarak=ِجثِيًّا    orada=فِيه 

Sonra sakınanları 
kurtararak zalimle-
ri, dizüstü çökmüş 
durumda orada bı-
rakırız. 

Sonra Biz, tak-
vaya erenleri 
kurtaracağız. 
Zalimleri de ora-
da diz üstü çök-
müş olarak bıra-
kacağız. 

Bir kere daha (hatırla-
talım ki): Biz, Bize 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyanları (ce-
hennemden) kurtara-
cağız; ama zalimleri 
onun içinde diz üstü 
bırakacağız. 

19. 
73 

إِذ ا.. ىَِٰت تْل ِ    zaman=و  =okunduğu    ِْل ْيِهم     onlara=ع 

    derler=ق الِ     açık..açık=ب ي ِن اتِ     ayetlerimiz=آي ات ن ا

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ن وا..ِللَِذينِ  آم  =inananlar..için    ُِّأ ي=hangisinin    

ْيرِ     iki..topluluktan=اْلف ِريق ْينِِ     daha..hayırlı=خ 

ق اًما أ ْحس نِ     makamı=م      ?ve..daha..güzeldir=و 

 meclisi..(mevkii)=ن ِديًّا

Açık ayetlerimiz 
okunduğu zaman 
kâfirler, 
mü´minlere «Han-
gimizin sosyal ko-
numu daha üstün, 
hangimizin itibarı 
daha yüksektir» 
derler. 

Ayetlerimiz ken-
dilerine açıkça 
okunduğu za-
man; küfreden o 
adamlar 
mü´minlere: Bu 
iki takım insanın 
hangisinin ma-
kamı daha iyi ve 
yeri daha güzel-
dir? derler. 

Hal böyleyken, ne 
zaman ayetlerimiz 
bütün açıklığıyla ken-
dilerine ulaştırılsa, 
hakkı inkara şartlan-
mış olan kimseler 
imana erişenlere: 
(Bu) iki insan toplulu-
ğundan konum olarak 
hangisi daha üstün 
ve güçlü, topluluk ola-
rak hangisi daha 
iyi/daha seçkindir? 
diye sorup dururlar. 

19. 
74 

ك مِْ,,     helak,,ettik=أ ْهل ْكن ا    nice=و 

مِْ ق ْرنِ ,,ِمنِْ    onlardan,,önce=ق ْبل ه  =nesiller    

    eşyaca=أ ث اثًا    daha,,güzeldi=أ ْحس نِ     onlar=ه مِْ

ِرئْيًا  ve,,gösterişce=و 

Oysa biz eski dö-
nemlerde onlardan 
daha varlıklı ve 
daha gösterişli ni-
ce kuşakları yoket-
tik. 

Onlardan önce 
nice nesilleri yok 
ettik ki, varlıkça 
ve gösterişçe 
bunlardan çok 
daha üstündüler. 

Oysa, Biz onlardan 
önce gelip geçen nice 
kuşakları helak ettik; 
öyle ki, onlar dünyevi 
güç ve dış görünüş 
olarak berikilerden 
daha üstündüler! 

19. 
75 

نِْ    de..ki=ق لِْ..     içinde=فِي    ise=ك انِ     kim=م 

ل ةِِ     ona=ل ه ِ    süre..versin=ف ْلي ْمد دِْ    sapıklık=الَضَل 

نِ  دًّاِ     Rahman=الَرْحم َٰ تَىَِٰ    bi..süre=م      nihayet=ح 

أ ْوا    zaman=إِذ ا     gördükleri=ر 

ا ي وع د ونِ ..م  =vadedildiklerini    إَِما=ya    

إَِما    azabı=اْلع ذ ابِ      veya=و 

    saati(ni)..(duruşma)=الَساع ة ِ

ونِ  ي ْعل م  نِْ    bileceklerdir=ف س  ه وِ ..م  =kimin    

ك انًا    daha..kötü=ش رِ      mekanının=م 

أ ْضع فِ      ve..daha..zayıf..olduğunu=و 

ْندًا  adamlarının=ج 

Onlara de ki; 
«rahmeti bol olan 
Allah sapık yolda 
olanlara ne kadar 
geniş maddi imkân 
verirse versin, so-
nunda tehdit edil-
dikleri somut azab 
ile ya da kıyamet 
günü ile yüzyüze 
geldiklerinde nasıl 
olsa kimin sosyal 
konumunun daha 
düşük ve kimin as-
keri gücünün daha 
zayıf olduğunu öğ-
reneceklerdir.» 

De ki: Rahman; 
sapıklıkta olanın 
günlerinin uzun-
luğunu uzattıkça 
uzatır. Nihayet 
tehdit edildikleri 
azabı veya kı-
yamet gününü 
gördükleri za-
man; kimin yeri-
nin daha kötü ve 
taraftarlarının 
daha güçsüz ol-
duğunu bilecek-
lerdir. 

De ki: Kim ki sapıklık 
içinde yaşıyorsa, sı-
nırsız rahmet Sahibi 
onun ömrünü, yaşa-
ma imkanını çekip 
uzatabilir! (Ve bırak 
ne söyleyeceklerse 
söylesinler,) ta ki, ön-
ceden uyarıldıkları 
(bu dünyadaki) azabı, 
ya da Son Saat(in ge-
lip çatmasını) görün-
ceye kadar: Çünkü o 
zaman (bu iki insan 
topluluğundan) varı-
lacak yer olarak han-
gisinin daha kötü, 
destek ve dayanak 
olarak hangisinin da-
ha zayıf olduğunu an-
layacaklar. 

19. 
76 

ي ِزيد ِ,,     Allah=اّلَل ِ    artırır=و 

اْهت د ْوا,,الَِذينِ  =yola,,gelenlerin     ِه دًى=hidayetini    

اْلب اقِي اتِ  اتِ     kalıcı,,olan=و      yararlı,,işler=الَصاِلح 

ْيرِ      yanında=ِعْند ِ    daha,,hayırlıdır=خ 

ب ِكِ  ابًا    Rabbinin=ر      mükâfat,,bakımından=ث و 

ْيرِ  خ      ve,,daha,,iyidir=و 

دًّا ر   varılacak,,yer,,bakımından=م 

Allah doğru yolda 
olanların sapmaz-
lıklarını pekiştirir. 
Kalıcı iyi ameller, 
Rabb´in katında 
daha iyi ödül ka-
zandırıcı ve daha 
mutlu akıbete erdi-
ricidirler. 

Allah, hidayete 
erenlerin hidaye-
tini artırır. Baki 
kalacak salih 
ameller Rabbı-
nın katında hem 
sevab olarak 
daha hayırlı, 
hem de netice 
olarak daha ha-
yırlıdır. 

Allah doğru yolu se-
çenleri daha derin bir 
doğru yol bilinci ile 
destekler; ve kalıcı 
mahsullere dönüşen 
dürüst ve erdemli 
davranışlar Rabbinin 
katında karşılık ola-
rak (dünyevi kazanç-
lardan) daha değerli 
ve sonuçları itibariyle 
daha verimlidir. 

19. 
77 

.. أ ْيتِ  ك ف رِ ..الَِذي    ?gördün..mü=أ ف ر  =inkâr..edip    

ابِآي اتِن  =ayetlerimizi     ِق ال     diyeni=و 

الًِ    bana..verilecek=ْل  وت ي نَِ     mal=م 

ل دًا و   ve..evlad=و 

Ey Muhammed, şu 
ayetlerimizi inkâr 
eden ve «Bana 
kesinlikle mal ve 
evlat verilecek» di-
yen adamı gördün 
mü? 

Ayetlerimizi in-
kar eden; bana 
elbette mal ve 
çocuk verilecek-
tir, diyeni gördün 
mü? 

Mesajlarımızı inkara 
şartlanmış olan ve 
Şüphesiz, bana mal 
mülk ve evlat verile-
cektir diyen kimseyi 
hiç düşündün mü? 

19. 
78 

,,     yoksa=أ مِِ    gaybi=اْلغ ْيبِ     ?bildi,,mi=أ َطل عِ 

ذ ِ     huzurunda=ِعْند ِ    ?aldı,,mı=اتَخ 

نِِ  bir,,söz=ع ْهدًا    Rahman’ın=الَرْحم َٰ

Gaybın bilgisi mi 
önüne açıldı, yok-
sa rahmeti bol olan 
Allah´dan kesin 
söz mü aldı? 

O, görülmeyeni 
mi biliyor yoksa 
Rahman katın-
dan bir söz mü 
almış? 

Yoksa o beşeri algı 
ve tasavvurların ula-
şamayacağı bir görüş 
alanına mı erişti; ya-
hut sınırsız rahmet 
Sahibi'yle bir sözleş-
me mi yaptı? 

19. 
79 

..
ََلِ  ن ْكت بِ     hayır=ك      biz..yazacağız=س 

ا ي ق ولِ ..م  =onun..dediğini    ُِّد ن م      ve..uzatacağız=و 

اْلع ذ ابِِ..ِمنِ     onun..için=ل ه ِ =azabı    دًّا  uzattıkça=م 

Hayır, öyle bir şey 
yok. Onun söyle-
diklerini yazacağız 
ve uğrayacağı 
azabı alabildiğine 
arttıracağız. 

Hayır, onun söy-
lediğini yazaca-
ğız ve azabını 
uzattıkça uzata-
cağız. 

Asla! Biz onun (bu) 
söylediğini kaydede-
ceğiz ve onun (ahiret-
te çekeceği) azabın 
süresini uzatacağız; 

19. 
80 

ن ِرث ه ِ,, ا    biz,,varis,,olacağız=و  ي ق ولِ ,,م  =dediğine    

ي أْتِين ا  tek,,başına=ف ْردًا    ve,,o,,bize,,gelecek=و 

Sözünü ettiği malı 
ve evladı bize ka-
lacak da kendisi 
yalnız başına hu-
zurumuza gelecek-
tir. 

Onun söylemek-
te olduğuna Biz, 
mirasçı olacağız. 
Kendisi Bize tek 
olarak gelecek-
tir. 

ve onun (bu) söyledi-
ğini geri bırakacağız; 
çünkü o (Hesap Gü-
nü'nde) tek başına 
huzurumuza çıkacak-
tır. 

19. 
81 

ذ وا.. اتَخ  د ونِِ..ِمنِْ    edindiler=و  =başka    

ةًِ    Allah’tan=اّلَلِِ     olsun..diye=ِلي ك ون وا    tanrılar=آِله 

مِْ ا    kendilerine=ل ه   itibar=ِعزًّ

Müşrikler, Allah´ı 
bir yana bırakarak 
kendilerine destek 
olsunlar diye çeşitli 
ilahlar edindiler. 

Onlar; kendileri-
ne güç kazan-
dırsın diye, Al-
lah´ı bırakarak 
ilahlar edindiler. 

Çünkü böyleleri, ken-
dilerine güç ve statü 
(kaynağı) olurlar diye, 
Allah'tan başka var-
lıkları tanrılar edinir-
ler. 

19. 
82 

,,
ََلِ  ونِ     hayır=ك  ي ْكف ر      inkâr,,edecekler=س 

    bunların,,tapmalarını=بِِعب اد تِِهمِْ

ي ك ون ونِ  ل ْيِهمِْ    ve,,olacaklardır=و      bunlara=ع 

 zıd=ِضدًّا

Hayır. O düzmece 
ilahlar, müşriklerin 
kendilerine yönelik 
tapınmalarını red-
dedecekler ve on-
lara karşı çıkacak-
lardır. 

Hayır, onlar 
kendilerinin iba-
detlerini inkar 
edecekler ve 
aleyhlerine dö-
neceklerdir. 

Fakat hayır! Bu (ta-
pınma nesneleri He-
sap Günü'nde) kendi-
lerine yöneltilen ta-
pınmaları tanımaya-
caklar ve tapınanların 
karşısında yer ala-
caklar! 

19. 
83 

.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?    أ نَا=biz    

ْلن ا     şeytanları=الَشي اِطينِ     gönderdik=أ ْرس 

Şeytanları, kâfirle-
rin üzerine kışkırtı-
cı olarak saldığı-
mızı görmedin mi? 

Bilmiyor musun 
ki; kafirlerin üze-
rine, onları kış-
kırtan şeytanlar 
gönderdik. 

Hakkı inkar edenlerin 
üzerine, onları güçlü 
dürtülerle (günah iş-
lemeye) kışkırtsınlar 
diye her türden şey-
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اْلك افِِرينِ ..ع ل ى =kâfirlere    

ه مِْ زُّ ا    onları..kışkırtıyorlar=ت ؤ   kışkırttıkça=أ زًّ

tani güçleri saldığımı-
zı bilmiyor musun? 

19. 
84 

,, ِ لِْ,,ف َل  ت ْعج  =acele,,etme     ِل ْيِهْم     onlar,,hakkında=ع 

ا مِْ    sayıyoruz=ن ع دُِّ    biz=إِنَم      onlar,,için=ل ه 

 saydıkça=ع دًّا

Onların bir an ön-
ce yok edilmelerini 
isteme. Biz onların 
yaptıklarını ve alıp 
verdikleri nefesleri 
tek tek sayıyoruz. 

Şu halde sen, 
onlara karşı ace-
le etme. Biz, on-
ların günlerini 
saydıkça sayıyo-
ruz. 

Öyleyse, onların üze-
rine (Allah'ın azabını 
çağırmakta) tezlik 
gösterme; çünkü Biz 
onların günlerini ak-
satmadan sayıyoruz 
zaten. 

19. 
85 

..     toplayacağız=ن ْحش رِ     o..gün=ي ْومِ 

تَِقينِ      muttakileri..(sakınanları)=اْلم 

نِِ..إِل ى الَرْحم َٰ =Rahman’ın..huzurunda    

ْفدًا  konuk..olarak=و 

O gün kötülükten 
sakınanları seçkin 
konuklara yaraşır 
bir saygınlıkla, 
rahmeti bol olan 
Allah´ın huzurunda 
biraraya getiririz. 

O gün muttakile-
ri Rahman´ın 
huzurunda, O´na 
gelmiş konuklar 
olarak toplarız. 

Allah'tan yana sorum-
luluk bilinci taşıyanla-
rı, onurlu konuklar 
olarak O sınırsız 
rahmet Sahibi'nin hu-
zurunda topladığımız 
Gün, 

19. 
86 

,, ن س وقِ  ْجِرِمينِ     ve,,süreceğiz=و      suçluları,,da=اْلم 

نَمِ ,,إِل ىَِٰ ه  ج  =cehenneme    

 yaya,,ve,,susuz,,olarak=ِوْردًا

Buna karşılık ağır 
günahkârları, su-
samış hayvan sü-
rüleri gibi cehen-
neme süreriz. 

Mücrimleri de 
suya götürür gibi 
cehenneme sü-
reriz. 

ve günaha gömülüp 
gitmiş olanları, su-
varmaya götürülen 
susuz bir sürü gibi 
cehenneme sürükle-
diğimiz (Gün); 

19. 
87 

.. ي ْمِلك ونِ ..لِ  =güçleri..yetmeyecektir    

    başkalarının=إِلَِ    şefaate=الَشف اع ة ِ

نِِ ذ ِ..م  اتَخ  =alanlardan    ِ ِعْند=huzurunda    

نِِ  söz=ع ْهدًا    Rahman’ın=الَرْحم َٰ

Allah´ın bu yolda 
yetki verdiği kim-
seler dışında hiç 
kimse bir başkası-
na aracılık, şefaat 
edemez. 

Rahman´ın ka-
tında, ahid almış 
olanlardan baş-
kası asla şefaat-
ta bulunamaya-
caktır. 

(bu Günde, hayattay-
ken) O sınırsız rah-
met Sahibi'yle bir 
bağ, bir bağlantı içine 
girmiş olmadıkça 
kimse şefaatten pay 
alamayacaktır. 

19. 
88 

ق ال وا,, ذ ِ    dediler=و  نِ     edindi=اتَخ      Rahman=الَرْحم َٰ

ل دًا  çocuk=و 

Bazı kâfirler 
«Rahmeti bol olan 
Allah, evlat edindi» 
dediler. 

Bir kısım kimse-
ler: Rahman ço-
cuk edindi, dedi-
ler. 

Hal böyleyken, yine 
de bazıları O sınırsız 
rahmet Sahibi Kendi-
ne bir oğul edinmiştir! 
diyorlar. 

19. 
89 

    siz..bulundunuz=ِجئْت مِْ    andolsun..ki=ل ق دِْ..

ْيئًا  pek..kötü=إِدًّا    bir..şeyde..(cür’ette)=ش 

Sizler, böyle de-
mekle son derece 
çirkin bir iddia ileri 
sürdünüz. 

Andolsun ki; or-
taya çok kötü bir 
şey attınız. 

(Bunu söylemekle) 
siz gerçekten çok çir-
kin bir iddia ortaya 
atmış oldunuz. 

19. 
90 

اتِ     neredeyse=ت ك اد ِ,, او      gökler=الَسم 

    ondan,,dolayı=ِمْنه ِ    çatlayacak=ي ت ف َطْرنِ 

ت ْنش قُِّ     yer=اْْل ْرضِ     ve,,yarılacak=و 

ت ِخرُِّ     dağlar=اْلِجب الِ     ve,,dağılacaktır=و 

 yıkılıp=ه دًّا

Bu iddia karşısın-
da nerede ise gök-
ler paramparça 
olacak, yer yarıla-
cak ve dağlar gü-
rültü ile göçerek 
yerle bir olacak. 

Neredeyse gök-
ler parçalana-
cak, yer yarıla-
cak ve dağlar 
göçecekti; 

Öyle ki bu iddianın 
dehşetinden nere-
deyse gök parampar-
ça olacak, yer yarıla-
cak ve dağlar yıkılıp 
gidecekti! 

19. 
91 

.. د ع ْوا..أ نِْ =iddia..etmelerinden    

نِِ ل دًا    Rahman..için=ِللَرْحم َٰ  çocuk=و 

Onlar rahmeti bol 
olan Allah´a çocuk 
yakıştırdılar diye. 

Rahman´a ço-
cuk isnad etme-
lerinden ötürü. 

(Demek,) O sınırsız 
rahmet Sahibi'ne bir 
oğul yakıştırıyorlar 
(öyle mi?) 

19. 
92 

,, ا م  ي ْنب ِغي,,و  =yakışmaz    ِِن     Rahman’a=ِللَرْحم َٰ

ي تَِخذ ِ,,أ نِْ =edinmek    ل دًا  çocuk=و 

Oysa rahmeti bol 
olan Allah´a çocuk 
edinmek yakış-
maz. 

Oysa Rahman´a 
çocuk edinmek 
yaraşmaz. 

Hem de, sınırsız 
rahmet Sahibi'nin bir 
oğul edinmesi akıl 
almaz bir şey olduğu 
halde! 

19. 
93 

.. ك لُِّ..إِنِْ =hepsi    ِْن     bulunanların=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve..yerde=و 

نِِ    gelecektir=آتِي    ancak=إِلَِ     Rahman’a=الَرْحم َٰ

ْبدًا  kul..olarak=ع 

Göktekilerin ve 
yerdekilerin tümü 
rahmeti bol olan 
Allah´ın huzuruna 
kul olarak gelecek-
lerdir. 

Çünkü göklerde 
ve yerlerde olan 
her şey, Rah-
man´a kul olarak 
gelecektir. 

Oysa, göklerde ve 
yerde var olan her 
şey sınırsız rahmet 
Sahibi'nin huzuruna 
ancak ve ancak birer 
kul olarak çıkmakta-
dırlar; 

19. 
94 

اه مِْ    muhakkak=ل ق دِْ,,     onları,,kuşatmış=أ ْحص 

ع دَه مِْ  bir,,bir=ع دًّا    ve,,onları,,saymıştır=و 

Allah, onları bir bir 
sayarak hesaba 
geçirmiştir. 

Andolsun ki; ilmi 
onları kuşatmış 
ve teker teker 
saymıştır. 

doğrusu, O bunların 
hepsini bilgisiyle ku-
şatmış, teker teker 
saymıştır; 

19. 
95 

مِْ.. ك لُّه      O’na..gelecektir=آتِيهِِ    onların..hepsi=و 

ةِِ    günü=ي ْومِ   tek..başına=ف ْردًا    kıyamet=اْلِقي ام 

Kıyamet günü 
hepsi O´nun huzu-
runa teker teker 
geleceklerdir. 

Hepsi kıyamet 
günü O´na tek 
olarak gelecek-
tir. 

ve onların her biri Kı-
yamet Günü'nde 
O'nun huzuruna tek 
başına çıkacaktır. 

19. 
96 

ن وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, آم  =inananlar    

ع ِمل وا     ve,,yapanlar,,için=و 

اتِِ     yaratacaktır=س ي ْجع لِ     faydalı,,işler=الَصاِلح 

مِ  نِ     onlar,,için=ل ه  دًّا    Rahman=الَرْحم َٰ  bir,,sevgi=و 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlere ge-
lince Allah, onlara 
sevgi armağan 
edecektir. 

Muhakkak ki 
iman edip salih 
amel işleyenleri, 
Rahman sevgili 
kılacaktır. 

Sınırsız rahmet Sahi-
bi, imana erişip dü-
rüst ve erdemli dav-
ranışlar ortaya koyan-
ları sevgiyle kuşata-
caktır; 

19. 
97 

ا..     O’nu..kolaylaştırdık=ي َسْرن اه ِ    şüphesiz..biz=ف إِنَم 

رِ     senin..diline=بِِلس انِكِ      müjdelemen..için=ِلت ب ش ِ

تَِقينِ     onunla=بِهِِ     muttakileri..(sakınanları)=اْلم 

ت ْنِذرِ      onunla=بِهِِ    ve..uyarman..için=و 

 inatçı=ل دًّا    bir..kavmi=ق ْوًما

Ey Muhammed, 
kötülükten sakı-
nanları müjdeleye-
sin ve inatçılar gü-
ruhunu uyarasın 
diye biz bu 
Kur´an´ı ana dilin-
de indirerek onu 
kolay anlamanı 
sağladık. 

İşte Biz; bunu 
muttakilere müj-
deleyesin ve 
inatçı bir kavmi 
uyarasın diye 
senin dilinde in-
direrek kolaylaş-
tırdık. 

işte yalnızca bu 
amaçla, bu (ilahi me-
sajı, ey Peygamber,) 
senin dilinde kolay-
laştırdık ki Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyan kimseleri 
onunla müjdeleyip, 
(boş bir) inatla direnip 
duranları onunla uya-
rasın; 

19. 
98 

ك مِْ,,     biz,,helak,,ettik=أ ْهل ْكن ا    nicesini=و 

مِْ ق ْرنِ ,,ِمنِْ    onlardan,,önce=ق ْبل ه  =nesillerden    

ت ِحسُِّ,,ه لِْ =şimdi,,hissediyor,,musun?    

مِْ دِ ,,ِمنِْ    onlardan=ِمْنه  أ ح  =hiçbirini    

عِ ,,أ وِْ ت ْسم  =yahut,,işitiyor,,musun?    ِ مِْل ه  =onların    

 gizli,,bir,,sesini=ِرْكًزا

Biz bu inatçılardan 
önce nice kuşakla-
rı yokettik. Şimdi 
onların hiçbirini or-
talıkta görüyor 
musun, yada on-
lardan kaynakla-
nan en zayıf bir 
ses kulağına geli-
yor mu? 

Onlardan önce 
nice nesilleri yok 
ettik. Şimdi on-
lardan hiç bir 
varlık emaresi 
hissediyor veya 
bir ses işitiyor 
musun? 

çünkü, onlardan önce 
gelip geçen nice ku-
şakları yok ettik; 
(şimdi) onlardan her-
hangi birinin varlığını 
hissediyor ya da, al-
çak sesle de olsa hiç 
onlardan söz edildiği-
ni duyuyor musun? 

20. 
1 

 Ta,..Ha=طه..
Ta, ha. Ta-Ha. Ey İnsan! 

20. 
2 

,, ا ْلن ا,,م  أ ْنز  =biz,,indirmedik     ِل ْيك     sana=ع 

 güçlük,,çekesin,,diye=ِلت ْشق ىَِٰ    bu,,Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ 

Biz sana bu 
Kur´an´ı sıkıntıya 
düşesin diye in-
dirmedik. 

Biz; Kur´an´ı, 
sana güçlük çe-
kesin diye indir-
medik. 

Bu Kuran'ı sana, seni 
bedbaht etmek için 
indirmedik, 

20. 
3 

ةًِ    ancak..(olarak..indirdik)=إِلَِ..     bir..öğüt=ت ْذِكر 

نِْ ي ْخش ىَِٰ..ِلم  =korkanlara 

Onu Allah´dan 
korkanlara uyarı 
olsun diye indirdik. 

Ancak Allah´tan 
korkanlara bir bir 
öğüt olarak. 

Yalnızca, (Allah'tan) 
korkan herkese bir 
öğüt, bir uyarı olsun 
diye (indirdik): 

20. 
4 

    tarafından=ِمَمنِْ    indirilmiştir,,(O)=ت ْنِزيًَلِ,,

ل قِ      yeri=اْْل ْرضِ     yaratan=خ 

اتِِ او  الَسم   yüce=اْلع ل ى    ve,,gökleri=و 

O, yeri ve yüce 
gökleri yaratan Al-
lah tarafından indi-
rildi. 

Yeri ve yüce 
gökleri yaratanın 
katından indir-
medir. 

Yeri ve yüce gökleri 
yaratan Allah katın-
dan indirilen bir va-
hiydir bu. 

20. 
5 

.. نِ  اْلع ْرِشِ..ع ل ى    Rahman=الَرْحم َٰ =Arş’a    

ىَِٰ  istiva..etmiş(kurulmuş)tur=اْست و 

O rahmeti bol olan 
Allah, Arş´a kurul-
muştur. 

Rahman, Arş´a 
hükmetmiştir. 

O sınırsız rahmet 
Sahibi ki, mutlak kud-
ret ve hükümranlık 
tahtına kurulmuştur. 

20. 
6 

ا    hep,,O’nundur=ل ه ِ,,     ne,,varsa=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve,,ne,,varsa=و 

اْْل ْرِضِ,,يفِِ =yerde    ا م      ve,,ne,,varsa=و 

Göklerdeki, yerde-
ki, bu ikisi arasın-
daki ve toprağın 
altındaki tüm var-
lıklar O´nundur. 

Göklerde, yerde, 
ikisinin arasında 
ve toprağın al-
tında bulunanlar 
O´nun. 

Göklerde ve yerde ve 
bunların arasında ve 
toprağın altında ne 
varsa hepsi O'na ait-
tir. 
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ا ا    ikisinin,,arasında=ب ْين ه م  م      ve,,ne,,varsa=و 

ىَِٰ    altında=ت ْحتِ   toprağın=الثَر 

20. 
7 

.. إِنِْ ت ْجه رِْ..و  =açık..da..söylesen    ِِبِاْلق ْول=sözü    

رَِ    bilir=ي ْعل مِ     muhakkak..O=ف إِنَه ِ     gizliyi..de=الس ِ

أ ْخف ى  ondan..daha..gizlisini..de=و 

Söyleyeceğin sözü 
ister sesli olarak, 
ister içinden söyle. 
Çünkü Allah saklı-
yı da, saklının sak-
lısını da bilir. 

İstersen sen sö-
zü açığa vur, 
şüphesiz ki O; 
gizliyi de, gizlinin 
gizlisini de bilir. 

Sözü (ister gizle ister) 
açığa vur, O (insanın) 
gizli (düşüncelerini 
de) bilir, gizlinin gizlisi 
(duygularını) da. 

20. 
8 

ه ِ    yoktur=لِ     Allah,,ki=اّلَل ِ,,     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

اءِ     O’nundur=ل ه ِ    O’ndan=ه و ِ      isimler=اْْل ْسم 

ْسن ىَِٰ  en,,güzel=اْلح 

O kendisinden 
başka ilah olma-
yan Allah´dır. Ve 
en güzel isimler 
O´nunkilerdir. 

Allah´tan başka 
hiç bir ilah yok-
tur. En güzel 
isimler 
O´nundur. 

Allah ki, kendisinden 
başka tanrı olmayan 
O'dur. En güzel, en 
yüce nitelikler O'nun-
dur! 

20. 
9 

.. ه لِْ كِ أ ت ا..و  =sana..geldi..mi?     ِِديث     haberi=ح 

وس ىَِٰ  Musa’nın=م 

Sana «Musa ola-
yı» na ilişkin bilgi 
geldi mi? 

Ve sana Mu-
sa´nın haberi 
geldi mi? 

Musa'nın başından 
geçen olaylardan ha-
berin var mı? 

20. 
10 

أ ىَِٰ    hani=إِذِْ,,     bir,,ateş=ن اًرا    görmüştü=ر 

    siz,,durun=اْمك ث وا    ailesine=ِْل ْهِلهِِ    demişti=ف ق الِ 

    bir,,ateş=ن اًرا    gördüm=آن ْستِ     ben=إِن ِي

ا    size,,getiririm=آتِيك مِْ    belki=ل ع ل ِي     ondan=ِمْنه 

ِ     bulurum=أ ِجد ِ    yahut=أ وِْ    bir,,kor=بِق ب س 

    ateşin=النَارِِ    yanında=ع ل ى

 bir,,yol,,gösteren=ه دًى

Hani o bir ateş gö-
rünce ailesine dedi 
ki; «Siz burada ka-
lın, ben bir ateş 
gördüm. Ya ora-
dan size bir kor 
getiririm, ya ateşin 
yakınlarında bize 
yol gösterecek bi-
rini bulurum.» 

Hani o; bir ateş 
görmüştü de ai-
lesine: Durun, 
ben bir ateş gör-
düm. Size ya 
ondan bir kor 
getiririm veya 
ateşin yanında 
bir yol gösteren 
bulurum, demiş-
ti. 

Hani, o (uzakta) bir 
ateş görmüş ve aile-
sine: Siz burada bek-
leyin; ben bir ateş 
gördüm demişti, belki 
size oradan bir tutam 
kor getiririm; yahut 
orada ateşin yanında 
bir yol gösterici bulu-
rum. 

20. 
11 

.. أ ت اه ا..ف ل َما =o(ateşin..yanı)na..gelince    

    kendisine..diye..seslenildi=ن وِديِ 

وس ىَِٰ..ي ا م  =Ey..Musa! 

Ateşin yanına ge-
lince kendisine 
şöyle seslenildi; 
«Ey Musa!» 

Ateşin yanına 
gelince; kendisi-
ne: Ey Musa, di-
ye seslenildi. 

Fakat ateşe yaklaşın-
ca bir ses ona Ey 
Musa! diye seslendi, 

20. 
12 

    ben=أ ن ا    şüphesiz,,ben=إِن ِي,,

بُّكِ      çıkar=ف اْخل عِْ    senin,,Rabbinim=ر 

    çünkü,,sen=إِنَكِ     pabuçlarını=ن ْعل ْيك ِ 

ادِِ ق دَِسِاْلمِ     vadide=بِاْلو  =kutsal    

 Tuva’dasın=ط ًوى

Hiç kuşkusuz ben 
senin Rabbi´nim. 
Pabuçlarını çıkar. 
Çünkü sen kutsal 
Tuva vadisindesin. 

Şüphesiz ki se-
nin Rabbın Be-
nim, Ben. Pa-
buçlarını çıkar. 
Zira sen mukad-
des vadide, Tu-
va´dasın. 

Benim, Ben! Senin 
Rabbin! Öyleyse artık 
pabuçlarını çıkar! Ve 
bil ki, sen iki kez kutlu 
kılınmış vadidesin. 

20. 
13 

أ ن ا..     seni..seçtim=اْخت ْرت كِ     ve..ben=و 

ا    şimdi..dinle=ف اْست ِمعِْ ىَِٰ..ِلم  ي وح  =vahyolunanı 

Seni ben peygam-
ber seçtim. Şimdi 
vahyedilecek me-
sajı dinle. 

Ve ben; seni 
seçtim. Öyleyse 
vahyolunanı din-
le. 

Ben seni (kendime 
elçi olarak) seçtim; 
öyleyse artık (sana) 
vahyolunanı dinle! 

20. 
14 

    Allah’ım=اّلَل ِ    ben=أ ن ا    muhakkak,,ben=إِنَنِي,,

ه ِ    yoktur=لِ      benden=أ ن ا    başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

يف اْعب ْدنِِ =bana,,kulluk,,et    ِِأ قِم     ve,,kıl=و 

ة ِ  beni,,anmak,,için=ِلِذْكِري    namaz=الَصَل 

Hiç kuşkusuz ben 
Allah´ım. Benden 
başka ilah yoktur. 
Öyleyse bana kul-
luk et. Beni anmak 
için namaz kıl. 

Şüphesiz ki Ben; 
Allah´ım. Ben-
den başka hiç 
bir ilah yoktur. 
Öyleyse Bana 
ibadet et ve Beni 
anmak için na-
maz kıl. 

Gerçek şu ki, Allah 
Benim; Benden baş-
ka tanrı yok; o halde, 
(yalnız) Bana kulluk 
et; ve Beni anmak 
için salatta devamlılık 
ve duyarlık göster! 

20. 
15 

    gelecektir=آتِي ة ِ    Saat=الَساع ة ِ    mutlaka=إِنَِ..

ا    neredeyse=أ ك اد ِ     onu..gizleyeceğim=أ ْخِفيه 

ىَِٰ ِ..ك لُِّ    cezalanması..için=ِلت ْجز  ن ْفس  =herkesin    

ا  peşinde..koştuğu=ت ْسع ىَِٰ    şeylerle=بِم 

Herkes yaptıkları-
nın karşılığını gör-
sün diye kıyamet 
anı kesinlikle gele-
cektir. Ben o anı 
neredeyse gizli tut-
tum. 

Çünkü kıyamet 
muhakkak gele-
cektir. Her nefis 
işlediğinin karşı-
lığını görsün di-
ye onu neredey-
se gizliyorum. 

Çünkü, zamanını gizli 
tutmuş olsam da, 
herkese, (hayattay-
ken) peşinden koştu-
ğu şeylere göre hak 
ettiği karşılık verile-
bilsin diye, Son Saat 
mutlaka gelecektir. 

20. 
16 

,, ِ دَنَكِ ,,ف َل  ي ص  =seni,,alıkoymasın    

ا نِْ    on(a,,inanmak)dan=ع ْنه      kimse=م 

ي ْؤِمنِ ,,لِ  =inanmayıp    ا اتَب عِ     ona=بِه      uyan=و 

اه ِ  sonra,,helak,,olursun=ف ت ْرد ىَِٰ    keyfine=ه و 

Bu anın geleceği-
ne inanmayanlar, 
ihtiraslarının tutsa-
ğı olanlar seni 
onun bilincinden 
uzaklaştırmasın. 
Yoksa mahvolur-
sun, aşağı düşer-
sin. 

Ona inanmayan 
ve hevesine 
uyan kimse, seni 
bundan alıkoy-
masın, yoksa 
helak olursun. 

Bunun içindir ki, onun 
geleceğine inanma-
yıp sadece kendi ar-
zularının, tutkularının 
peşine düşen kimse 
seni bu (gerçeğe 
inanmak)tan alıkoy-
masın; yoksa, kendi-
ne yazık etmiş olur-
sun! 

20. 
17 

.. ا م  تِْلكِ ..و  =şu..nedir?     ِبِي ِمينِك=sağ..elindeki    

وس ىَِٰ..ي ا م  =ey..Musa 

Sağ elindeki nedir, 
ya Musa. 

O sağ elindeki 
de nedir ey Mu-
sa? 

O sağ elindeki nedir, 
ey Musa? 

20. 
18 

,, ايِ     O=ِهيِ     dedi,,ki=ق الِ      asa’mdır=ع ص 

َكأ ِ ا    dayanıyorum=أ ت و  ل ْيه      ona=ع 

أ ه شُِّ ا    ve,,yaprak,,silkeliyorum=و      onunla=بِه 

غ ن ِمي,,ع ل ىَِٰ =davarıma     ِِلي     ve,,benim,,var=و 

ا آِربِ     onda=فِيه      ihtiyaçlarım=م 

ىَِٰ  daha,,birçok=أ ْخر 

Musa dedi ki; «O 
benim değneğim-
dir. Ona dayanı-
rım. Onunla ko-
yunlarıma yaprak 
silkerim. Bunlar dı-
şında daha birçok 
işime de yarar o.» 

Dedi ki: O benim 
değneğimdir. 
Ona dayanırım, 
onunla davarıma 
yaprak silkerim 
ve daha bir çok 
işlerde ondan 
faydalanırım. 

(Musa:) Bu benim 
değneğim dedi, buna 
dayanırım; bununla 
davarıma yaprak sil-
kelerim; ve başka iş-
lerde de kullanırım 
onu. 

20. 
19 

.. ا    buyurdu..(Allah)=ق الِ      at..onu..(yere)=أ ْلِقه 

وس ىَِٰمِ ..ي ا =ey..Musa 

Allah «onu yere 
at!» dedi. 

Buyurdu: Ey 
Musa bırak onu. 

Şimdi onu yere at, ey 
Musa! dedi. 

20. 
20 

ِهيِ ,,ف إِذ ا    onu,,attı=ف أ ْلق اه ا,, =bir,,de,,ne,,görsün    

يَة ِ  koşan=ت ْسع ىَِٰ    kocaman,,bir,,yılan=ح 

Musa değneği ye-
re atıverdi. Birde 
ne görsün! Ansızın 
sürünen bir yılan 
oluvermiş! 

O da bıraktı. Bir 
de ne görsün; o, 
hemen koşan bir 
yılan oluvermiş. 

Bunun üzerine, (Mu-
sa), onu yere attı; bir 
de ne görsün! hızla 
akan bir yılan olu-
vermişti o! 

20. 
21 

.. ْذه ا    dedi=ق الِ  لِ     al..onu=خ  ْف ِ..و  ت خ  =ve..korkma    

ن ِعيد ه ا ا    biz..onu..sokacağız=س  ت ه      durumuna=ِسير 

 ilk=اْْل ول ىَِٰ

Allah dedi ki; «Al 
onu yerden, kork-
ma, biz onu eski 
haline dönüştüre-
ceğiz» 

Buyurdu: Tut 
onu korkma. Biz 
onu yine eski 
durumuna çevi-
receğiz. 

Onu tut dedi, ve 
korkma! Biz onu he-
men eski haline dön-
düreceğiz. 

20. 
22 

مِْ,, اْضم      elini=ي د كِ     sok=و 

ن اِحكِ ,,إِل ىَِٰ ج  =böğrüne    ِْج     çıksın=ت ْخر 

اءِ  غ ْيرِِ,,ِمنِْ    bembeyaz,,olarak=ب ْيض  =olmadan    

    bir,,mucize,,olarak=آي ةًِ    bir,,hastalık=س وءِ 

ىَِٰ  ayrı=أ ْخر 

Elini yenine sok da 
hiçbir organik bo-
zukluk sonucu ol-
maksızın bir başka 
mucize olarak ak 
bir parıltı ile geri 
çıksın. 

Elini de koltuğu-
nun altına koy ki; 
diğer bir mucize 
olarak kusursuz, 
bembeyaz çık-
sın. 

Şimdi de elini koynu-
na sok: herhangi bir 
uğursuzluğun değil, 
(Bizim rahmetimizin) 
başka bir işareti ola-
rak bembeyaz (ışıl-
dayarak) çıkacaktır; 

20. 
23 

..     sana..göstermek..için=ِلن ِري كِ 

آي اتِن ا..ِمنِْ =mucizelerimizden..bazılarını    

ى  en..büyük=اْلك ْبر 

Böylece sana bir-
kaç büyük muci-
zemizi göstermek 
istedik. 

Bununla sana 
daha büyük mu-
cizelerimizi gös-
terelim. 

ki böylece sana bü-
yük mucizelerimizden 
bir kısmını göstermiş 
olalım. 

20. 
24 

فِْرع ْونِ ,,إِل ىَِٰ    sen,,git=اْذه بِْ,, =Fir’avn’a    

 azdı=ط غ ىَِٰ    çünkü,,o=إِنَه ِ

Şimdi sen Fira-
vun´a git. Çünkü o 
gerçekten azıttı.» 

Firavun´a git, 
doğrusu o, az-
mıştır. 

(Ve şimdi artık) o Fi-
ravun'a git; çünkü o, 
gerçekten her türlü 
ölçüyü çiğneyip geçti. 

20. 
25 

.. ب ِِ    dedi..ki=ق الِ  حِْ    Rabbim=ر      aç=اْشر 
Musa dedi ki; «Ya 
Rabbi! Gönlümü 
genişlet. 

Dedi ki: Rabbım, 
göğsümü aç. 

(Musa:) Ey Rabbim! 
dedi, İçimi (Senin ay-
dınlığınla) genişlet; 
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ْدِري..ِلي ص  =benim..göğsümü 

20. 
26 

رِْ,, ي س ِ  işimi=أ ْمِري    bana=ِلي    kolaylaştır=و 
Görevimi kolaylaş-
tır. 

İşimi kolaylaştır. görevimi bana kolay-
laştır; 

20. 
27 

اْحل لِْ..     düğümünü=ع ْقد ةًِ    ve..çöz=و 

ِلس انِي..ِمنِْ =dilimin 

Dilimin düğümünü 
çöz. 

Dilimden de dü-
ğümü çöz ki; 

dilimdeki düğümü çöz 

20. 
28 

 sözümü=ق ْوِلي    anlasınlar=ي ْفق ه وا,,
Böylece söyleye-
ceklerimi anlaya-
bilsinler. 

Sözümü iyi an-
lasınlar. 

ki söyleyeceklerimi 
tam olarak anlayabil-
sinler 

20. 
29 

اْجع لِْ.. ِزيًرا    bana=ِلي    ver=و      bir..vezir=و 

أ ْهِلي..ِمنِْ =ailemden 

Ailemden bana bir 
yardımcı armağan 
et. 

Kendi ailemden 
bir vezir ver ba-
na; 

ve bana yakınlarımın 
arasından yükümü 
paylaşacak bir yar-
dımcı tayin et: 

20. 
30 

,, ونِ   kardeşim=أ ِخي    Harun’u=ه ار 
Kardeşim Harun´u 
yani. 

Kardeşim Ha-
run´u. 

Kardeşim Harun'u 
(mesela); 

20. 
31 

 arkamı=أ ْزِري    onunla=بِهِِ    kuvvetlendir=اْشد دِْ..
Ona arkamı daya-
yıp güç kazanma-
mı sağla. 

Onunla destekle 
beni. 

o'nunla benim gücü-
mü pekiştir 

20. 
32 

أ ْشِرْكه ِ,, أ ْمِري,,فِي    onu,,ortak,,yap=و  =işime 
O´nu görevime or-
tak et. 

Onu işimizde or-
tak yap, 

ve görevimden o'na 
da pay ver 

20. 
33 

كِ     ki=ك يِْ.. ب ِح  ثِيًرا    seni..tesbih..edelim=ن س   çok=ك 
Böylece seni daha 
çok noksanlıklar-
dan tenzih edelim. 

Ki seni daha çok 
tesbih edelim. 

ki, (birlikte) Senin yü-
celer yücesi adını (in-
sanların katında) da-
ha yükseklere çıkara-
lım, 

20. 
34 

,, كِ  ن ْذك ر  ثِيًرا    ve,,seni,,analım=و   çok=ك 
Senin adını daha 
çok analım. 

Ve seni daha 
çok analım. 

ve Seni sürekli ana-
lım! 

20. 
35 

..     şüphesiz..sen=إِنَكِ 

ب ِصيًرا..بِن ا..ك ْنتِ  =bizi..görmektesin 

Kuşku yok ki, biz 
senin gözetimin al-
tındayız.» 

Şüphesiz ki Sen, 
bizi görmektesin. 

Muhakkak ki, Sen bizi 
bütün varlığımızla 
görmektesin! 

20. 
36 

,,     muhakkak=ق دِْ    buyurdu,,ki=ق الِ 

    istediğin=س ْؤل كِ     sana,,verildi=أ وتِيتِ 

وس ىَِٰ,,ي ا م  =Ey,,Musa 

Ey Musa, bu iste-
diklerin sana ve-
rilmiştir. 

Buyurdu: Ey 
Musa; istediğin 
sana verilmiştir. 

(Allah:) İşte istediğin 
her şey sana verildi, 
ey Musa! dedi. 

20. 
37 

ل ق دِْ.. ن نَا    zaten=و      biz..lütufta..bulunmuştuk=م 

ل ْيكِ  َرةًِ    sana=ع  ىَِٰ    bir..kez=م   daha=أ ْخر 

Biz, bundan önce 
de bir kere daha 
sana lütufta bu-
lunmuştuk. 

Zaten sana, 
başka bir defa 
daha lutufta bu-
lunmuştuk. 

Zaten sana geçmişte 
bir kere daha lütufda 
bulunmuştuk; 

20. 
38 

ْين ا    hani=إِذِْ,,     vahyetmiştik=أ ْوح 

كِ ,,إِل ىَِٰ أ م ِ =annene    ا ىَِٰ,,م  ي وح  =vahyedileni 

Hani, annene şu 
mesajımızı vah-
yetmiştik: 

Hani annene 
vahyedilmesi ge-
rekeni vahyet-
miştik. 

hani, annene vahyi, 
buyruğu şöyle esin-
lemiştik: 
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.. اْقِذفِيهِِ..أ نِِ =onu..koy    التَاب وتِِ..فِي =sandığa    

اْلي م ِِ..فِي    ve..at=ف اْقِذفِيهِِ =suya    

    sahile=بِالَساِحلِِ    su=اْلي مُِّ    onu..bıraksın=ف ْلي ْلِقهِِ

ْذه ِ     onu..alacaktır=ي أْخ 

ِلي..ع د وِ  =benim..düşmanım..olan    

ع د ِ ل ه ِ ..وِ و  =ve..onun..düşmanı..olan    

أ ْلق ْيتِ  ل ْيكِ     koydum=و      senin..üzerine=ع 

بَةًِ ح      benden=ِمن ِي    bir..sevgi=م 

ِلت ْصن عِ      yetiştirilmen..için=و 

ع ْينِي..ع ل ىَِٰ =gözümün..önünde 

Musa´yı bir sandu-
kaya koy ve nehre 
at; nehir onu sahile 
atsın da oradan 
onu benim ve ken-
disinin ortak düş-
manımız alsın. 
Gözümün önünde 
yetişesin diye seni 
sevgimin kanatları 
altına aldım. 

Onu bir sandığa 
koy da suya bı-
rak. Su onu kıyı-
ya atar. Bana 
da, ona da düş-
man olan birisi 
onu alır. Gözü-
mün önünde ye-
tişesin diye, se-
nin üzerine ka-
tımdan bir sevgi 
koydum. 

O'nu bir sandığa koy 
ve sandığı ırmağa bı-
rak; ırmak o'nu kıyıya 
çıkaracaktır; Bana 
düşman olan biri ve 
o'na ilerde düşman 
olacak olan biri o'nu 
oradan alıp evlat edi-
necektir. Ve (böylece 
daha o çağda) Kendi 
katımdan kutlu bir 
sevgiyle seni kuşat-
tım ki, gözümün 
önünde yetişip olgun-
laşasın. 
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    kız,,kardeşin=أ ْخت كِ     gidip,,de=ت ْمِشي    hani=إِذِْ,,

أ د لُّك مِْ,,ه لِْ    diyordu=ف ت ق ولِ  =size,,göstereyim,,mi?    

نِْ,,ع ل ىَِٰ م  =birini    
    ona,,bakacak=ي ْكف ل ه ِ 

ْعن اكِ  ج      böylece,,seni,,geri,,verdik=ف ر 

كِ ,,إِل ىَِٰ أ م ِ =annene    ِْك ي=ki    َِت ق ر=aydın,,olsun    

ا ْين ه  لِ     gözü=ع  ن ِ ,,و  ت ْحز  =üzülmesin    

ق ت ْلتِ      bir,,adam=ن ْفًسا    sen,,öldürmüştün=و 

اْلغ م ِِ,,ِمنِ     seni,,kurtarmıştık=ف ن َجْين اكِ  =tasadan    

ف ت نَاكِ      iyice=ف ت ونًاِ     ve,,seni,,denemiştik=و 

    yıllarca=ِسنِينِ     kaldın=ف ل بِثْتِ 

أ ْهلِِ,,فِي =halkı,,arasında     ِْدي ن     Medyen=م 

    bize,,geldin=ِجئْتِ     sonra=ث مَِ

ق د رِ ,,ع ل ىَِٰ =belirlediğimiz,,vakitte    

وس ىَِٰمِ ,,ي ا =ey,,Musa 

Hani kız kardeşin 
gidip diyordu ki: 
“Ona bakacak biri-
ni size göstereyim 
mi?” İşte böylece 
annen üzülmesin 
de sevinsin diye 
seni ona geri ver-
miştik. Ve sen bir 
cana kıymıştın da, 
seni üzüntüden 
kurtarmıştık. Hem 
seni bir çok musi-
betlerle denemiş-
tik. Böylece Med-
yen halkı arasında 
yıllarca kalmıştın. 
Sonra da takdire 
göre geldin ey Mu-
sa. 

Hani kızkardeşin 
gidip diyordu ki: 
Ona bakacak bi-
rini size göstere-
yim mi? İşte 
böylece, annen 
üzülmesin de 
gözü aydın ol-
sun diye seni 
ona geri vermiş-
tik. Ve sen, bir 
cana kıymıştın 
da; seni üzüntü-
den kurtarmıştık. 
Hem seni bir çok 
musibetlerle de-
nemiştik. Böyle-
ce Medyen halkı 
arasında yıllarca 
kalmıştın. Sonra 
da bir kader üze-
rine geldin ey 
Musa. 

Kız kardeşin (Firavun 
ailesine) gidip de on-
lara: 'Ona bakabile-
cek birini size göste-
reyim mi? dediği za-
man (bunun böyle 
olmasını Biz takdir 
etmiştik). Ve böylece 
seni yeniden annene 
kavuşturduk ki onun 
yüzü gülsün ve (artık) 
üzülmesin. Ve (büyü-
yüp belli bir yaşa var-
dığın zaman) birini 
öldürmüştün: Fakat 
Biz seni (bu yüzden 
içine gömüldüğün) 
tasadan kurtarmış ve 
seni çeşitli sınama-
lardan geçirmiştik. 
(Bu olaydan) sonra 
yıllarca Medyen halkı 
arasında yaşadın; ve 
sonunda, (Benim) 
takdir(im)e uyarak iş-
te (buraya) geldin ey 
Musa: 
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.. ن ْعت كِ  اْصط      seni..yetiştirdim=و 

ن ْفِسيلِِ =kendim..için 

Şimdi seni sırf 
kendime ayırdım. 

Ve seni kendim 
için yetiştirdim. 

çünkü, Ben seni 
Kendime (elçi olarak) 
seçmiştim. 
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وكِ     sen=أ ْنتِ     götürün=اْذه بِْ,, أ خ      ve,,kardeşin=و 

لِ     ayetlerimi=بِآي اتِي ت نِي ا,,و  =gevşeklik,,etmeyin    

ِذْكِري,,فِي =beni,,anmakta 

Sen ve kardeşin 
ayetlerimle, muci-
zelerimle gidiniz. 
Bu arada adımı 
anmayı hiç ihmal 
etmeyiniz. 

Sen ve kardeşin 
ayetlerimle git. 
İkiniz de Beni 
zikretmede gev-
şek davranma-
yın. 

(Şimdi) sen ve karde-
şin, artık Benim me-
sajlarımla yola çıkın 
ve sakın Beni anmak-
ta üşengeç davran-
mayın: 
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ب ا.. فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ    gidin=اْذه  =Fir’avn’a    

 azdı=ط غ ىَِٰ    çünkü..o=إِنَه ِ

Firavun´a gidiniz. 
Çünkü o gerçekten 
azıttı. 

Firavun´a gidin, 
doğrusu o, az-
mıştır. 

İkiniz birlikte doğruca 
Firavun'a gidin; çünkü 
o gerçekten her türlü 
ölçüyü aşmış bulunu-
yor! 
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,,     söz=ق ْولًِ    ona=ل ه ِ    söyleyin=ف ق ولِ 

    öğüt,,alır=ي ت ذ َكرِ     belki=ل ع لَه ِ    yumuşak=ل ي ِنًا

 korkar=ي ْخش ىَِٰ    veya=أ وِْ

Ona yumuşak söz-
ler söyleyiniz. Belki 
aklı başına gelir ya 
da kötü akıbete 
uğramaktan kor-
kar. 

Ve ona yumuşak 
söz söyleyin, 
belki nasihat din-
ler veya korkar. 

Ama onunla yumuşak 
bir dille konuşun ki, o 
zaman belki aklını 
başına toplar, yahut 
(böylece, en azından 
kendisine) gözdağı 
verilmiş olur. 
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.. بَن ا    dediler..ki=ق الِ      şüphesiz..biz=إِنَن ا    Rabbimiz=ر 

افِ      korkuyoruz=ن خ 

طِ ..أ نِْ ي ْفر  =taşkınlık..etmesinden    ل ْين ا     bize=ع 

ي ْطغ ىَِٰ..أ نِْ    yahut=أ وِْ =iyice..azmasından 

Musa ve Harun 
dediler ki; «Ey 
Rabbi´miz, korka-
rız ki, Firavun bize 
karşı bir taşkınlık 
yapar, ya da az-
gınlığını artırır.» 

Dediler ki: Rab-
bımız; onun bize 
taşkınlık yapma-
sından veya az-
gın davranma-
sından endişe 
ederiz. 

(Musa ile Harun:) Ey 
Rabbimiz! dediler, 
onun bize düşmanca 
davranmasından ya-
hut azgınlık(ta de-
vam) etmesinden 
korkarız. 
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,, اف اِ ,,لِ     dedi=ق الِ  ت خ  =korkmayın    إِنَنِي=ben    

ا ع ك م  عِ     sizinle,,beraberim=م      işitir=أ ْسم 

ىَِٰ أ ر   ve,,görürüm=و 

Allah, onlara dedi 
ki; «korkmayınız. 
Ben sizinle bera-
berim. Ben herşeyi 
işitir, her şeyi görü-
rüm.» 

Buyurdu: Kork-
mayın, Ben si-
zinle beraberim, 
hem görür, hem 
de işitirim. 

(Allah:) Korkmayın! 
diye cevap verdi, 
Şüphesiz (Ben her 
şeyi) işiterek ve göre-
rek, sizin yanınızda 
olacağım. 
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    biz=إِنَا    deyin..ki=ف ق ولِ     haydi..varın..ona=ف أْتِي اه ِ..
Ona varınız ve de-
yiniz ki; ´Biz Rab-
binin sana gön-

Haydi ona gidin 
ve deyin ki: Doğ-
rusu biz, senin 

Öyleyse artık ona gi-
din ve deyin ki: 'Biz 
ikimiz senin Rabbinin 
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س ولِ  ب ِكِ     elçileriyiz=ر      senin..Rabbinin=ر 

ع ن ا    gönder=ف أ ْرِسلِْ     bizimle=م 

ائِيلِ ..ب نِي إِْسر  =İsrail..oğullarını    

لِ  ْمِ ..و  ْبه  ت ع ذ ِ =onlara..azab..etme    ِْق د=kuşkusuz    

    bir..ayet=بِآي ةِ     biz..sana..getirdik=ِجئْن اكِ 

ب ِك ِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinden     ِم الَسَل      Esenlik=و 

نِِ..ع ل ىَِٰ اتَب عِ ..م  =uyanlaradır    َِٰد ى  hidayete=اْله 

derdiği elçileriz. İs-
railoğullarının bi-
zimle birlikte Mı-
sır´dan ayrılmala-
rına izin ver. Onla-
ra işkence etme. 
Sana Rabbi´inden, 
doğru söylediğimi-
zi kanıtlayacak 
mucizeler ile gel-
dik. Doğru yola gi-
renler esenliğe 
ereceklerdir. 

Rabbının elçile-
riyiz. Artık İsrai-
loğullarını bizim-
le gönder ve on-
lara azab etme. 
Hem biz, Rab-
bından sana bir 
ayetle geldik. 
Hidayete tabi 
olanların üzerine 
selam olsun 

elçileriyiz; bunun için, 
İsrailoğulları'nın bi-
zimle gelmesine izin 
ver ve onlara (artık) 
sıkıntı çektirme. Biz 
sana Rabbinden bir 
mesajla geldik; ve (bil 
ki O'nun bahşedece-
ği) nihai kurtuluş ve 
esenlik (yalnızca, 
O'nun gösterdiği) yolu 
izleyen kimselerin 
olacaktır: 
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,, ق دِْ,,إِنَا =gerçekten     ِوِحي
    bize=إِل ْين ا    vahyolundu=أ 

    azaba,,uğrayacağı=اْلع ذ ابِ     muhakkak=أ نَِ

نِْ,,ع ل ىَِٰ ك ذَبِ ,,م  =yalanlayanın    

لَىَِٰ ت و   ve,,yüz,,çevirenin=و 

Bize gelen vahye 
göre Allah´ın ayet-
lerini yalanlayarak 
gerçeğe sırt çevi-
renler azaba uğra-
yacaklardır. 

Doğrusu bize 
vahyolundu ki; 
yalanlayıp sırt 
çevirene azab 
vardır. 

Çünkü, bakın, (öte 
dünyada) azabın, 
hakkı yalanlayıp 
(ona) sırt çevirenlerin 
başına çökeceği bize 
vahyedildi! 
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.. نِْ    dedi..ki=ق الِ  ا    ?kimdir=ف م  بُّك م      Rabbiniz=ر 

وس ىَِٰ..ي ا م  =ey..Musa 

Firavun «Ey Musa, 
sizin Rabb´iniz 
kimdir?» dedi. 

Ey Musa, Rab-
bınız kimdir sizin 
ikinizin? dedi. 

(Fakat Allah'ın mesajı 
kendisine iletilince, 
Firavun:) Ey Musa, 
sizin Rabbiniz de 
kimmiş? dedi. 
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,, بُّن ا    dedi=ق الِ  أ ْعط ىَِٰ,,الَِذي    Rabbimiz=ر  =veren    

ش ْيءِ ,,ك لَِ =her,,şeye    ِ ْلق ه     sonra=ث مَِ    yaratılışını=خ 

 onu,,doğru,,yola,,iletendir=ه د ىَِٰ

Musa «Bizim 
Rabb´imiz, her var-
lığı farklı nitelikler-
le donatarak yara-
tan, sonra da bu 
varlıkları nitelikleri 
doğrultusunda 
yönlendiren Al-
lah´dır.» 

Dedi ki: Rabbı-
mız her şeye ya-
ratılışını veren, 
sonra da doğru 
yola eriştirendir. 

(Musa:) Bizim Rab-
bimiz, (var olan) her 
şeye gerçek özünü 
ve biçimini veren ve 
sonra da her şeyi 
(kendi doğasının ge-
rektirdiği) yola yönel-
ten varlıktır diye ce-
vap verdi. 
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.. ا    dedi..(Fir’avn)=ق الِ      hali=ب الِ     ?ne..olacak=ف م 

ونِِ  ilk=اْْل ول ىَِٰ    nesillerin=اْلق ر 

Firavun «Peki, 
bizden önceki ku-
şakların durumu 
ne olacak?» dedi. 

Öyle ise önceki 
nesillerin duru-
mu nedir? dedi. 

(Firavun:) Peki dedi, 
ya önceki kuşakların 
durumu ne oldu? 
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,, ا    dedi,,ki=ق الِ  ه      yanında=ِعْند ِ    onların,,bilgisi=ِعْلم 

ب ِي ِكت اب ِ ,,فِي    Rabbimin=ر  =bir,,Kitaptadır    

ي ِضلُِّ,,لِ  =şaşmaz    ب ِي     Rabbim=ر 

لِ  ي ْنس ى,,و  =ve,,unutmaz 

Musa dedi ki; «On-
lara ilişkin bilgi 
Rabb´imin katın-
daki kitapta yazılı-
dır benim Rabb´im 
ne yanılır ne de 
unutur.» 

Dedi ki: Onların 
bilgisi Rabbımın 
katında bir ki-
tabdadır. Benim 
Rabbım şaşır-
maz, unutmaz. 

(Musa:) Onlar hak-
kındaki bilgi yalnızca 
Rabbimin katında, 
(O'nun, toplumları 
bağlı kıldığı) yasalar 
örgüsünde (yazılı)dır; 
benim Rabbim asla 
yanılmaz ve asla 
unutmaz. 
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ع لِ     o..ki=الَِذي..     size=ل ك مِ     yaptı=ج 

ْهدًا    yeri=اْْل ْرضِ  س ل كِ     beşik=م      ve..açtı=و 

ا    sizin..için=ل ك مِْ     yollar=س ب ًَلِ    onda=فِيه 

لِ  أ ْنز  اءِِ..ِمنِ     ve..indirdi=و  الَسم  =gökten    

اءًِ ْجن ا    bir..su=م      onunla=بِهِِ    ve..çıkardık=ف أ ْخر 

اًجا ن ب اتِ ..ِمنِْ    çiftler=أ ْزو  =bitkiden    

 her..çeşit=ش تَىَِٰ

O size yeryüzünü 
beşik yaptı, orada 
sizin için yollar açtı 
ve gökten su indir-
di. O su sayesinde 
çiftler halinde çe-
şitli bitkiler bitirdik. 

O ki; sizin için, 
yeryüzünü dö-
şemiş, orada si-
zin için yollar 
açmış, gökten 
su indirmiştir. 
Biz o su ile çeşit-
li bitkilerden çif-
ter çifter çıkar-
dık. 

Sizin için yeryüzünü 
bir beşik yapan, (ha-
yatınızı kolaylaştır-
mak için) onun üze-
rinde yollar açan, 
gökten su indiren ve 
onunla (topraktan) 
türlü türlü bitki çıka-
ran O'dur; 
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اْرع ْوا    yiyin=ك ل وا,,     ve,,otlatın=و 

ْمِ  ك      şüphesiz=إِنَِ    hayvanlarınızı=أ ْنع ام 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

 akıl=النُّه ىَِٰ    sahipleri,,için=ِْل وِلي

Bu bitkilerden 
kendiniz yiyesiniz 
ve hayvanlarınızı 
otlatasınız diye. 
Sağduyu sahiple-
rinin bu olaylardan 
alacakları birçok 
dersler vardır. 

Hem siz yeyin, 
hem hayvanları-
nızı otlatın. Şüp-
hesiz ki bunlarda 
sağduyu sahip-
leri için ayetler 
vardır. 

(bu,) hem sizin (o 
toprağın ürünleriyle) 
beslenmeniz, hem de 
hayvanlarınızı otlat-
manız (içindir). Şüp-
hesiz, bütün bunlarda 
akıl sahipleri için çı-
karılacak dersler var-
dır. 
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ا.. ل ْقن اك مِْ    ondan..(topraktan)=ِمْنه      sizi..yarattık=خ 

ا فِيه      döndürürüz=ن ِعيد ك مِْ    yine..oraya=و 

ا ِمْنه  ك مِْ    ve..ondan=و      sizi..çıkarırız=ن ْخِرج 

ةًِ ىَِٰ    bir..kez..daha=ت ار   sonra=أ ْخر 

Sizleri topraktan 
yarattık, yine oraya 
döndüreceğiz ve 
tekrar dirilterek 
oradan çıkaraca-
ğız. 

Ondan yarattık 
sizi, oraya da 
döndüreceğiz. 
Ve sizi, bir kere 
daha oradan çı-
karacağız. 

(şöyle ki:) sizi yerden 
yarattık; yine ona 
döndürecek ve sonra 
ondan tekrar diriltip 
çıkaracağız. 
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ل ق دِْ,, ْين اه ِ    andolsun=و      biz,,ona,,gösterdik=أ ر 

ا    ayetlerimizin=آي اتِن ا     hepsini=ك لَه 

أ ب ىَِٰ    yine,,de,,yalanladı=ف ك ذَبِ   ve,,dayattı=و 

Biz Firavun´a tüm 
ayetlerimizi gös-
terdik, fakat o bun-
ları yalanladı, ka-
bul etmeye ya-
naşmadı. 

Andolsun ki ona 
bütün ayetleri-
mizi gösterdik 
ama yalanlayıp 
kaçtı. 

Gerçek şu ki, Biz Fi-
ravun'u mesajlarımı-
zın hepsinden haber-
dar kıldık; ama o bun-
ları yalan saydı ve 
kabule yanaşmadı. 
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..     ?mi..geldin=أ ِجئْت ن ا    dedi..ki=ق الِ 

ن ا     bizi..çıkarmak..için=ِلت ْخِرج 

أ ْرِضن ا..ِمنِْ =yurdumuzdan     ِبِِسْحِرك=büyünle    

وسِ ..ي ا ىَِٰم  =ey..Musa 

Dedi ki; «Ey Musa, 
sen bizi büyücülü-
ğünle yurdumuz-
dan çıkarmaya mı 
geldin?» 

Ve dedi ki: Sihir-
bazlığınla bizi 
yurdumuzdan 
çıkarmaya mı 
geldin ey Musa? 

(Firavun:) Ey Musa! 
dedi, Sen sihrinle bizi 
yurdumuzdan çıkar-
maya mı geldin? 
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,, تِي نَكِ ف ل ن أِْ =biz,,de,,mutlaka,,sana,,getireceğiz    

    onun,,benzeri=ِمثِْلهِِ    bir,,büyü=بِِسْحرِ 

    seninle=ب ْين ن ا    tayin,,et=ف اْجع لِْ

ب ْين كِ  ْوِعدًا    bizim,,aramızda=و      buluşma,,zamanı=م 

ن ْخِلف ه ِ,,لِ  =caymayacağımız     ِن ْحن=ne,,bizim    

أ ْنتِ ,,لِ وِ  =ne,,senin    ك انًا     bir,,yer,,olsun=م 

 uygun=س ًوى

Biz de seninki gibi 
bir büyü ile karşına 
çıkacağız. Seninle 
buluşacağımız bir 
zaman belirle. Bu 
randevudan sen 
de bizde caymaya-
lım. Buluşma yeri-
miz açık bir düzlük 
olsun. 

Şimdi biz de se-
ninkine benzer 
bir sihir göstere-
ceğiz sana. Bi-
zimle senin 
aranda bir bu-
luşma zamanı 
ve yeri tayin et 
ki; sen de, biz de 
düz bir yerde bu-
lunalım, cayma-
yalım. 

Madem öyle, biz de 
sana mutlaka bunun 
gibi bir sihirle karşılık 
vereceğiz! O halde 
şimdi, aramızda, uy-
gun bir yerde -
katılmaktan bizim de, 
senin de caymayaca-
ğımız- bir buluşma 
günü tayin et! 

20. 
59 

.. ْوِعد ك مِْ    dedi..ki..(Musa)=ق الِ      buluşma..zamanınız=م 

ين ةِِ    günü=ي ْومِ      süs..(bayram)=الز ِ

أ نِْ ي ْحش رِ ..و  =ve..toplanacağı     ِالنَاس=insanların    

 kuşluk..vakti=ض ًحى

Musa «Sizinle bu-
luşmamız süslen-
me gününüzde, 
halkın toplandığı 
kuşluk vakti olsun» 
dedi. 

Buluşma zama-
nımız; sizin bay-
ram gününüzde, 
insanların top-
landığı kuşluk 
vaktidir, dedi. 

Musa: Bayram günü 
olsun, buluşma gü-
nünüz; ve (o gün) 
kuşluk vaktinde ahali 
toplansın diye cevap 
verdi. 

20. 
60 

,, لَىَِٰ     Fir’avn=فِْرع ْونِ     dönüp,,gitti=ف ت و 

عِ  م  ْيد ه ِ    topladı=ف ج      sonra=ث مَِ    hilesini=ك 

 geldi=أ ت ىَِٰ

Bunun üzerine Fi-
ravun dönüp gitti, 
hilelerini hazırla-
dıktan sonra ran-
devu yerine geldi. 

Bunun üzerine 
Firavun dönüp 
gitti ve sonra bü-
tün hilesini top-
layıp geldi 

Bunun üzerine Fira-
vun (danışmanlarıyla 
görüşmek üzere) çe-
kildi, kuracağı düzeni 
kurup tasarladı ve 
günü gelince (buluş-
ma yerinde) boy gös-
terdi. 

20. 
61 

.. مِْ    dedi=ق الِ  وس ىَِٰ    onlara=ل ه      Musa=م 

ْيل ك مِْ وا..لِ     yazık..size=و  ت ْفت ر  =uydurmayın    

اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a    ك ِذبًا=yalan    

    sonra..kökünüzü..keser=ف ي ْسِحت ك مِْ

ق دِْ    bir..azab..ile=بِع ذ اب ِ      doğrusu=و 

ابِ  نِِ    perişan..olmuştur=خ  ىَِٰ..م  اْفت ر  =iftira..eden 

Musa onlara dedi 
ki; «Vay gele başı-
nıza! Allah adına 
yalan uydurmayı-
nız. Yoksa sizi bir 
azaba çarptırarak 
kökünüzü kurutur. 
Allah´a iftira atan 
gerçekten aldan-
mıştır.» 

Musa onlara de-
di ki: Yazıklar ol-
sun size, Allah´a 
karşı yalan uy-
durmayın Sonra 
azabla sizi yok 
eder. Doğrusu 
Allah´a iftira 
eden, hüsrana 
uğramıştır. 

Musa onlara: Yazıklar 
olsun size! dedi, Al-
lah'a karşı (böyle) ya-
lan uydurmayın; yok-
sa O müthiş bir azap-
la sizin kökünüzü ka-
zır; zaten (böyle) bir 
yalan uyduran kimse 
baştan kaybetmiş 
demektir! 

20. 
62 

ع وا,, ه مِْ    tartıştılar=ف ت ن از      işlerini=أ ْمر 

وا    kendi,,aralarında=ب ْين ه مِْ أ س رُّ     ve,,gizli,,gizli=و 

Bunun üzerine bü-
yücüler aralarında 
gizlice fısıldaşarak 
durumlarını tartıştı-
lar. 

Derken onlar işi 
aralarında tartış-
tılar ve gizlice 
müşavere ettiler. 

(Firavun ve adamları) 
yapacakları şey ko-
nusunda aralarında 
tartıştılar, fakat ko-
nuşmalarını gizli tut-
tular; 
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ىَِٰ  konuştular=النَْجو 

20. 
63 

ذ انِِ..إِنِْ    dediler..ki=ق ال وا.. ه َٰ =bunlar    

انِِ ِريد انِِي ِ    iki..büyücüdür=ل س اِحر  =istiyorlar    

اك مِْ..أ نِْ ي ْخِرج  =sizi..çıkarmak    

أ ْرِضك مِْ..ِمنِْ =yurdunuzdan    

ا ب ا    büyüleriyle=بِِسْحِرِهم  ي ْذه      ve..gidermek=و 

ثْل ىَِٰ    sizin..yolunuzu=بِط ِريق تِك مِ   örnek=اْلم 

Ve dediler ki; «Bu 
iki adam büyücü-
dür, sizleri büyüle-
yerek yurdunuz-
dan çıkarmak, si-
zin örnek dininizi 
ortadan kaldırmak 
istiyorlar.» 

Dediler ki: Mu-
hakkak bu iki si-
hirbaz sihirleriyle 
sizi yurdunuzdan 
çıkar mak ve ör-
nek olan yolunu-
zu yok etmek is-
tiyorlar. 

şöyle diyorlardı (bir-
birlerine): Bu iki sihir-
baz sihir yoluyla sizi 
ülkenizden çıkarmak 
ve geleneksel yaşa-
ma tarzınızı ortadan 
kaldırmak istiyorlar. 

20. 
64 

ْيد ك مِْ    siz,,toplayın=ف أ ْجِمع وا,,     sonra=ث مَِ    hilenizi=ك 

فًّاِ     gelin=ائْت وا ق دِْ    sıra,,halinde=ص      muhakkak=و 

    bugün=اْلي ْومِ     başarmıştır=أ ْفل حِ 

نِِ اْست ْعل ىَِٰ,,م  =üstün,,gelen 

Bütün hilelerinizi 
biraraya getiriniz, 
sonra sıra halinde 
buluşma yerine 
geliniz. Bugün üs-
tün gelen başarıya 
ermiştir. 

Onun için tuzak-
larınızı bir araya 
getirin, sonra da 
sırayla gelin. 
Bugün üstün ge-
len felah bul-
muştur. 

Bunun içindir ki, (ey 
Mısırlı sihirbazlar) 
düzenleyeceğiniz 
oyuna iyi karar verin 
ve tek bir güç olarak 
boy gösterin; çünkü, 
bugün üstün gelen 
gerçekten başarmış 
olacaktır! 

20. 
65 

وس ىَِٰ..ي ا    dediler..ki=ق ال وا.. م  =Ey..Musa    إَِما=ya    

ت ْلِقيِ ..أ نِْ =sen..at    إَِما     yahut=و 

ن ك ونِ ..أ نِْ =biz..olalım     ِأ َول=önce    

نِْ أ ْلق ىَِٰ..م  =atan 

Büyücüler «Ey 
Musa, ya sen önce 
hünerini göster ya 
da önce biz hüne-
rimizi ortaya koya-
lım» dediler. 

Dediler ki: Ey 
Musa; ya sen at, 
ya da ilk atanlar 
biz olalım. 

(Büyücüler) Musa'ya: 
Ey Musa! dediler, 
(önce) sen mi ata-
caksın (asanı), yoksa 
ilk atan biz mi olalım? 

20. 
66 

,,     siz,,atın=أ ْلق واِ     hayır=ب لِْ    dedi,,ki,,(Musa)=ق الِ 

مِْ    bir,,de,,ne,,görsün=ف إِذ ا     onların,,ipleri=ِحب ال ه 

مِْ ِعِصيُّه  يَلِ     ve,,sopaları=و      gibi,,görünüyor=ي خ 

ِسْحِرِهمِْ,,ِمنِْ    ona=إِل ْيهِِ =büyülerinden,,ötürü    

ا  koşuyor=ت ْسع ىَِٰ    gerçekten=أ نَه 

O da: “Hayır siz 
koyun” dedi. Bir de 
ne görsün ipleri ve 
değnekleri büyüleri 
yüzünden kendisi-
ne gerçekten yü-
rüyorlarmış gibi 
geldi. 

O da: Hayır siz 
atın, dedi. Bir de 
ne görsün; onla-
rın ipleri ve değ-
nekleri, büyüleri 
yüzünden kendi-
sine gerçekten 
yürüyorlarmış 
gibi geldi. 

(Musa:) Hayır, (önce) 
siz atın! karşılığını 
verdi. Ve derken on-
ların ipleri ve asaları, 
yaptıkları sihir marife-
tiyle, ona hızla akı-
yorlarmış gibi görün-
dü; 

20. 
67 

.. سِ  ن ْفِسهِِ..فِي    bu..yüzden..duydu=ف أ ْوج  =içinde    

وس ىَِٰ    bir..korku=ِخيف ةًِ  Musa=م 

Bunun üzerine 
Musa´nın içine 
korku düştü. 

Bu sebeple Mu-
sa, içinde bir 
korku hissetti. 

öyle ki, bu yüzden 
Musa'nın içinde bir 
korku belirdi. 

20. 
68 

فِْ,,لِ     dedik=ق ْلن ا,, ت خ  =korkma    

    sen=أ ْنتِ     şüphesiz,,sensin=إِنَكِ 

 üstün,,gelecek=اْْل ْعل ىَِٰ

Allah ona dedi ki; 
«Korkma, üstün 
gelecek olan sen-
sin.» 

Korkma; muhak-
kak sen daha 
üstünsün, dedik. 

(Fakat o'na:) Korkma! 
dedik, Sonunda üstün 
gelecek olan sensin! 

20. 
69 

أ ْلقِِ.. ا    at=و  ي ِمينِكِ ..فِي..م  =sağ..elindekini    

ا    yutsun=ت ْلق فِْ ن ع واِ ..م  ص  =onların..yaptıklarını    

ا ن ع وا    çünkü=إِنَم      onların..yaptıkları=ص 

د ِك يِْ =hilesidir     ِ س اِحر=bir..büyücünün    

لِ  ي ْفِلحِ ..و  =iflah..olmaz     ِالَساِحر=büyücü    

ْيثِ   varsa=أ ت ىَِٰ    nereye=ح 

Sağ elindeki değ-
neğini yere atıver 
de onların göster-
dikleri marifetleri 
yutuversin. Onların 
hünerleri, bir bü-
yücü hilesinden 
ibarettir. Büyücü 
hiçbir yerde başa-
rılı olamaz. 

Sağ elindekini at 
da onların yap-
tıklarını yutsun. 
Zira onların yap-
tıkları, sadece 
sihirbaz düzeni-
dir. Nerede olur-
sa olsun sihirbaz 
asla felah bula-
maz. 

(Şimdi) sağ elindeki 
(asayı) at, bu (senin 
attığın) onların dü-
zenlediği her şeyi yu-
tacaktır: (çünkü) onla-
rın bütün yaptığı si-
hirden ibaret; ve za-
ten sihirbaz, hangi 
amacı güderse güt-
sün, asla başarıya 
ulaşamaz! 

20. 
70 

,, ْلِقيِ 
ة ِ    kapandılar=ف أ  ر      büyücüler=الَسح 

نَا    dediler=ق ال وا    secdeye=س َجدًا     inandık=آم 

ب ِِ ونِ     Rabbine=بِر      Harun’un=ه ار 

وس ىَِٰ م   ve,,Musa’nın=و 

Bunu üzerine bü-
yücüler secdeye 
kapanarak «Biz 
Musa ile Harun´un 
Rabbine inandık» 
dediler. 

Sonunda sihir-
bazlar secdeye 
kapanarak dedi-
ler ki: Biz, Musa 
ve Harun´un 
Rabbına inan-
dık. 

(Ve sonuç Musa'ya 
bildirdiğimiz gibi ol-
du,) bunun üzerine 
büyücüler saygıyla 
hemen yere kapandı-
lar; ve Biz artık Musa 
ile Harun'un Rabbine 
inanıyoruz! diye çağı-
rıştılar. 

20. 
71 

.. ْنت مِْ    dedi..ki..(Fir’avn)=ق الِ  ل ه ِ..آم  =ona..mı..inandınız?    

آذ نِ ..أ نِْ    önce=ق ْبلِ  =ben..izin..vermeden     ِْم     size=ل ك 

ك مِ     şüphesiz..O=إِنَه ِ     büyüğünüzdür=ل ك بِير 

ك مِ ..الَِذي ع لَم  =size..öğreten     ِ ْحر     büyü=الس ِ

ع نَِ     öyleyse..ben..keseceğim=ف ِل  ق ط ِ

ل ك مِْ    sizin..ellerinizi=أ ْيِدي ك مِْ أ ْرج      ve..ayaklarınızı=و 

فِ ..ِمنِْ ِخَل  =çapraz    

ب نَك مِْ ل ِ ْل  ص      ve..sizi..asacağım=و 

وعِِ..فِي
ذ  ج  =dallarına    ِِالنَْخل=hurma    

نَِ ل ت ْعل م      hangimizin=أ يُّن ا    ve..bileceksiniz=و 

    azabı=ع ذ ابًا    daha..çetinmiş=أ ش دُِّ

أ ْبق ىَِٰ  ve..sürekli..imiş=و 

Firavun dedi ki; 
«Ben size izin 
vermeden ona 
inandınız ha! O si-
ze büyücülüğü öğ-
reten elebaşınız-
dır. andolsun ki, 
sağlı sollu birer el 
ve ayağınızı kese-
cek, arkasından 
sizi hurma dalları-
na asacağım, böy-
lece hangimizin 
azabı daha ağır, 
daha sürekliymiş, 
öğreneceksiniz. 

Dedi ki: Ben size 
izin vermeden 
mi O´na inandı-
nız? Doğrusu o 
size büyü öğre-
ten büyüğünüz-
dür. Öyleyse 
ben de ellerinizi 
ve ayaklarınızı 
çaprazlama ola-
rak keseceğim 
ve sizi hurma 
kütüklerine asa-
cağım. O zaman 
hangimizin aza-
bının daha çetin 
ve devamlı ol-
duğunu bilecek-
siniz. 

(Firavun:) Ben size 
izin vermeden mi o'na 
inandınız? dedi, Mut-
laka size sihirbazlığı 
öğreten ustanız o ol-
malı! Ama bu ihaneti-
nizden ötürü, hiç 
şüpheniz olmasın, 
çoğunuzun ellerini 
ayaklarını kesivere-
ceğim; ve yine hiç 
şüpheniz olmasın ki, 
pek çoğunuzu da 
hurma kütüğüne asa-
cağım ki, böylece 
hangimizin azapta 
daha zorlu ve daha 
sürekli olduğunu iyice 
anlayasınız! 

20. 
72 

    dediler,,ki=ق ال وا,,

كِ ,,ل نِْ ن ْؤثِر  =biz,,seni,,tercih,,edemeyiz    

ا,,ع ل ىَِٰ ن ا,,م  اء  ج  =bize,,gelen    

اْلب ي ِن اتِِ,,ِمنِ  =açık,,delillere    

الَِذي ن اِ ,,و  ف ط ر  =ve,,bizi,,yaratana    ِف اْقِض=yap    

ا ق اض  ِ,,أ ْنتِ     şeyi=م  =yapacağın    ا     sen,,ancak=إِنَم 

ِذهِِ    yapabilirsin,,(istediğini)=ت ْقِضي     bu=ه َٰ

ي اة ِ  dünya=الدُّْني ا    hayatında=اْلح 

Büyücüler dediler 
ki; «Biz seni, bize 
gelen açık delillere 
ve yaratıcımıza 
tercih edemeyiz. 
Vereceğin hükmü 
ver. Senin hükmün 
ancak dünya haya-
tında geçerli olabi-
lir. 

Dediler ki: Seni, 
bize gelen apa-
çık mucizelere 
ve bizi yaratana 
üstün tutmaya-
cağız. Ne hüküm 
vereceksen ver. 
Sen ancak bu 
dünya hayatına 
hükmedebilirsin. 

Berikiler: Bize gelen 
hakkın apaçık belirti-
lerini ve bizi yaratan 
varlığı bırakıp asla 
seni tercih edecek 
değiliz! Artık (hakkı-
mızda) nasıl bir yar-
gıda bulunacaksan 
bulun: sen ancak bu 
dünya hayatında (ge-
çerli) yargılarda bulu-
nabilirsin! 

20. 
73 

نَا    kuşkusuz..biz=إِنَا.. ب ِن ا    inandık=آم      Rabbimize=بِر 

    bizim=ل ن ا    bağışlaması..için=ِلي ْغِفرِ 

ط اي ان ا     günahlarımızı=خ 

ا م  ْهت ن ا..و  أ ْكر  =ve..bizi..yapmaya..zorladığın    

ل ْيهِِ ْحِرِ ..ِمنِ     üzerine=ع  الس ِ =büyüyü    ِ اّلَل     Allah=و 

ْيرِ  أ ْبق ىَِٰ    daha..hayırlı=خ   ve..daha..süreklidir=و 

Biz Rabbimize 
inandık. O´ndan 
günahlarımızı af-
fetmesini ve bize 
zorla yaptırdığın 
büyücülüğümüzün 
suçunu bağışla-
masını diliyoruz. 
Allah´ın ödülü, 
herkesinkinden 
daha üstün ve da-
ha kalıcıdır. 

Doğrusu biz, ha-
talarımızı ve bi-
ze zorla yaptır-
dığın büyüyü 
bağışlaması için 
Rabbımıza iman 
ettik. Allah´ın ve-
receği mükafat 
daha hayırlı ve 
daha devamlıdır. 

Bize gelince, açıkçası 
biz, hatalarımızı ve 
bize sihir alanında 
zorla yaptırdığın şey-
leri bağışlaması 
umuduyla Rabbimize 
inandık: çünkü Allah 
(umut bağlananların) 
en hayırlısı ve en ka-
lıcısıdır. 

20. 
74 

نِْ    şüphesiz=إِنَه ِ,,     gelirse=ي أْتِِ    kim=م 

بَه ِ ْجِرًما    Rabbine=ر      suçlu,,olarak=م 

    onun,,için,,vardır=ل ه ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

نَمِ  ه  وتِ ,,لِ     cehennem=ج  ي م  =yaşayamaz    

ا لِ     orada=فِيه  ي ْحي ىَِٰ,,و  =ve,,ölemez,,de 

Kim Rabbine gü-
nahkâr olarak ge-
lirse onun için ce-
hennem vardır. O 
orada ne ölür ve 
ne de dirilir. 

Kim Rabbına 
suçlu olarak ge-
lirse; şüphesiz ki 
cehennem onun 
içindir. Orada ne 
ölür, ne de ya-
şar. 

Kim ki (Hesap Günü) 
Rabbinin huzuruna 
günahkarca davranış-
lar üzere çıkarsa, bil-
sin ki, onu cehennem 
beklemektedir: orada 
ne ölür, ne de hayata 
kavuşur. 

20. 
75 

نِْ.. م  ْؤِمنًا    O’na..gelirse=ي أْتِهِِ    kim=و      bir..mümin=م 

ع ِملِ ..ق دِْ =yapmış..olarak    ِِات     iyi..işler=الَصاِلح 

ئِكِ  مِ     işte=ف أ ول َٰ     onlar..için..vardır=ل ه 

Kim Rabbine, iyi 
ameller işlemiş bir 
mü´min olarak ge-
lirse işte onlar için 
yüksek dereceler 
vardır. 

Kim de O´na 
iman etmiş ve 
salih ameller iş-
lemiş olarak ge-
lirse; işte onlara 
en üstün derece-
ler vardır. 

Oysa, (Rabbinin hu-
zuruna) dürüst ve er-
demli davranışlar ile 
mümin olarak çıkan 
kimseye gelince, (öte 
dünyada) en yüksek 
makamlar işte böyle-
lerinin olacaktır: 
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اتِ  ج   yüksek=اْلع ل ىَِٰ    dereceler=الدَر 

20. 
76 

,, نَاتِ      akan=ت ْجِري    Adn=ع ْدنِ     cennetleri=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  اِ     sürekli,,olarak,,kalırlar=خ      orada=فِيه 

ِلكِ  ذ َٰ اءِ     ve,,işte,,budur=و  ز      mükâfatı=ج 

نِْ َكىَِٰ,,م  ت ز  =arınanların 

Altlarından çeşitli 
ırmaklar akan 
«Adn» cennetleri 
yani. Onlar orada 
sürekli kalacaklar-
dır. İşte günahlar-
dan arınmışların 
ödülü budur. 

Altlarından ır-
maklar akan ve 
içinde temelli ka-
lacakları Adn 
cennetleri vardır 
ve bu, arınanla-
rın mükafatıdır. 

içlerinde sonsuza ka-
dar yaşayacakları, 
vadilerinde derelerin, 
ırmakların çağıldadığı 
asude hasbahçeler!.. 
İşte budur, kendini 
arındıranları bekleyen 
karşılık. 

20. 
77 

ل ق دِْ.. ْين ا    andolsun=و      biz..vahyetmiştik=أ ْوح 

وس ىَِٰ..إِل ىَِٰ م  =Musa’ya    

أ ْسرِِ..أ نِْ =geceleyin..yürüt..diye    بِِعب اِدي=kullarımı    

مِْ    vur=ف اْضِربِْ     bir..yol=ط ِريقًا    onlar..için=ل ه 

اْلب ْحرِِ..فِي =denizde    ي ب ًسا=kuru    

افِ ..لِ  ت خ  =korkma    ًكا     yetişme(sin)den=د ر 

لِ  ت ْخش ىَِٰ..و  =ve..endişe..etme 

Musa´ya «Kulları-
mı geceleyin yola 
çıkar, denize değ-
neğini vurarak on-
lar için kuru bir yol 
aç, ne yakalan-
maktan kork ve ne 
de boğulmaktan 
çekin» diye vah-
yettik. 

Andolsun ki; 
Musa´ya şöyle 
vahyettik: Kulla-
rımı geceleyin 
yürüt. Denizde 
onlara kuru bir 
yol aç. Batmak-
tan ve düşman-
ların yetişmesin-
den korkma, en-
dişe etme. 

Ve Gerçek şu ki, 
(zamanı gelince) Mu-
sa'ya: Kullarımla be-
raber geceleyin yola 
çık ve onlara denizin 
ortasında kupkuru 
(güvenli) bir yol tutu-
ver; arkanızdan yeti-
şirler diye korkup 
kaygılanma diye vah-
yettik. 

20. 
78 

مِْ,,     Fir’avn=ِفْرع ْونِ     onların,,ardına,,düştü=ف أ تْب ع ه 

ن وِدهِِ مِْ    askerleriyle=بِج      örttü,,(boğdu)=ف غ ِشي ه 

اْلي م ِِ,,ِمنِ  =denizden    ا مِْ,,م  غ ِشي ه  =onları,,örten,,şey 

Firavun, ordusu ile 
peşlerine düştü, 
fakat denizin suları 
onları korkunç bir 
saldırı ile kuşatı-
verdi! 

Firavun da ordu-
suyla onu takip 
etti. Deniz de 
onları nasıl kap-
ladıysa öylece 
kaplayıverdi. 

(Musa İsrailoğulla-
rı'yla beraber yola 
koyulunca) Firavun, 
ordularıyla onların 
peşine düştü, ama 
sonunda onları içine 
alıp boğması mukad-
der olan deniz onları 
yutuverdi. 

20. 
79 

لَِ.. أ ض      Fir’avn=فِْرع ْونِ     saptırdı=و 

ه ِ ا    toplumunu=ق ْوم  م  ه د ىَِٰ..و  =doğru..yola..iletmedi 

Firavun, soydaşla-
rını sapıklığa sü-
rükledi, onları doğ-
ru yola iletemedi. 

Firavun kavmini 
saptırdı ve onla-
ra doğru yolu 
göstermedi. 

Çünkü Firavun halkı-
nı saptırmış ve (onla-
ra) doğru yolu gös-
termemişti. 

20. 
80 

,, ائِيلِ ,,ب نِي,,ي ا إِْسر  =Ey,,İsrail,,oğulları    ِْق د=andolsun    

ْين اك مِْ     biz,,sizi,,kurtardık=أ ْنج 

ك مِْ,,نِْمِِ ِ ع د و  =düşmanınızdan    

اع ْدن اك مِْ و  انِبِ     ve,,size,,vadettik=و      yanında=ج 

نِ     Tur’un=الطُّورِِ ن َزْلن ا    sağ=اْْل ْيم      ve,,indirdik=و 

ل ْيك مِ  نَِ    üzerinize=ع      kudret,,helvası=اْلم 

ىَِٰ الَسْلو   ve,,bıldırcın=و 

Ey İsrailoğulları, 
sizi düşmanınız-
dan kurtardık. Size 
Tur´un sağ yanın-
da Tevrat´ı indir-
meyi vadettik. Size 
gökten kudret hel-
vası ile bıldırcın 
indirdik. 

Ey İsrailoğulları; 
sizleri düşmanı-
nızdan kurtardık 
ve size Tur´un 
sağ yanını vaad 
eetik. Ve üzeri-
nize kudret hel-
vasıyla bıldırcın 
indirdik. 

Ey İsrailoğulları! 
(Böylece) sizi düş-
manınızın elinden 
kurtardık ve (sonra) 
Sina Dağı'nın sağ 
yamacında sizinle bir 
andlaşma yaptık; ve 
size kudret helvası ve 
bıldırcın indirdik; 

20. 
81 

ط ي ِب اتِِ..ِمنِْ    yiyin=ك ل وا.. =temizlerinden    

ا ْقن اك مِْ..م  ز  ر  =size..verdiğimiz..rızkın    

لِ  ت ْطغ ْوا..و  =ama..taşkınlık..etmeyin    

    sonra..iner=ف ي ِحلَِ    bu..hususta=فِيهِِ

ل ْيك مِْ بِيِ     üzerinize=ع  نِْ    gazabım=غ ض  م      kimin=و 

ل ْيهِِ    inerse=ي ْحِللِْ بِي    üstüne=ع      gazabım=غ ض 

ىَِٰ    andolsun..o=ف ق دِْ  düşmüş(mahvolmuş)tur=ه و 

Size sunduğumuz 
temiz rızıklardan 
yiyiniz. Yiyeceklere 
ilişkin sınırlarımızı 
çiğnemeyiniz. 
Yoksa gazabıma 
çarpılırsınız. Kim 
gazabıma çarpılır-
sa mahvolur. 

Size rızık olarak 
verdiklerimizin 
temizlerinden 
yeyin, bunda 
aşırı gitmeyin ki 
gazabımı hak 
etmeyesiniz. 
Gazabımı hak 
eden, muhakkak 
mahvolmuştur. 

(ve şöyle dedik:) Size 
rızık olarak verdiğimiz 
temiz ve hoş şeyler-
den yiyin ama bunda 
ölçüyü aşmayın; yok-
sa, gazabıma uğrar-
sınız; Benim gazabı-
ma uğrayan kimse, 
bilin ki, gerçekten 
kendini bütünüyle yı-
kıma sürükleyen kim-
sedir! 

20. 
82 

إِن ِي,,     çok,,bağışlayıcıyımdır=ل غ فَارِ     ve,,ben=و 

نِْ     tevbe,,eden=ت ابِ     kimseye,,karşı=ِلم 

نِ  آم  ع ِملِ     ve,,inanan=و      ve,,iş,,yapan=و 

اِلًحا  yola,,gelen=اْهت د ىَِٰ    sonra,,da=ث مَِ    yararlı=ص 

Kuşku yok ki, ben 
tövbe edip iman 
edenlere iyi amel-
ler işleyip doğru 
yoldan ayrılmayan-
lara karşı affedici-
yim. 

Muhakkak ki 
ben; tevbe ede-
ni, inanarak salih 
amel işleyeni 
sonra da doğru 
yola gireni elbet-
te bağışlayanım. 

Bununla birlikte, yine 
unutmayın ki, pişman 
olup doğru yola dö-
nen, imana erişip dü-
rüst ve erdemli dav-
ranışlar ortaya koyan 
ve bundan sonra da 
doğru yolda yürüyen 
kimse için gerçek ba-
ğışlayıcı Benim. 

20. 
83 

ا.. م  ل كِ     ?nedir=و      seni..aceleyle..sevk..eden=أ ْعج 

ق ْوِمكِ ..ع نِْ =kavminden..ayrılmaya    

وس ىَِٰ..ي ا م  =ey..Musa 

Ey Musa, «soy-
daşlarının önün-
den koşup gelme-
nin sebebi nedir?» 

Ey Musa; seni, 
kavminden daha 
çabuk gelmeye 
sevk eden ne-
dir? 

(Ve Allah Musa'ya:) 
Kavmini geride yalnız 
bırakacak kadar seni 
tez canlı kılan nedir, 
ey Musa? dedi. 

20. 
84 

,, ءِِ    onlar=ه مِْ    dedi,,ki=ق الِ      işte=أ ول 

    benim,,izim=أ ث ِري    üzerindeler,,(geliyorlar)=ع ل ىَِٰ

ع ِجْلتِ      sana=إِل ْيكِ     ve,,ben,,acele,,ettim=و 

ب ِِ ىَِٰ    ya,,Rabbi=ر   razı,,olman,,için=ِلت ْرض 

Musa, «Ya Rabbi, 
işte onlar da ar-
kamdan geliyorlar. 
Ben önlerinden 
koşarak sana gel-
dim ki, hoşnutlu-
ğunu kazanayım» 
dedi. 

Dedi ki: Onlar 
izim üzerindedir-
ler. Rabbım, 
hoşnud olman 
için sana çabu-
cak geldim. 

(Musa:) Ben Seni 
hoşnut etmek için, ey 
Rabbim, Sana var-
makta tezlik gösterir-
ken, onlar benim 
izimde yürüyorlar de-
di. 

20. 
85 

..     muhakkak=ق دِْ    ama..biz=ف إِنَا    dedi=ق الِ 

كِ     sınadık=ف ت نَا     kavmini=ق ْوم 

ب ْعِدكِ ..ِمنِْ =senden..sonra    

مِ  لَه  أ ض   Samiri=الَساِمِريُِّ    onları..saptırdı=و 

Allah dedi ki «Biz 
senin arkandan 
soydaşlarını sı-
navdan geçirdik ve 
Samiri onları yol-
dan çıkardı.» 

Buyurdu: Doğru-
su biz, senden 
sonra kavmini 
sınadık ve Sami-
ri de onları sap-
tırdı. 

(Allah:) Öyleyse bil ki 
dedi, senin yokluğun-
da Biz kavmini sına-
dık; ve Samiri onları 
yoldan çıkardı. 

20. 
86 

,, عِ  ج  وس ىَِٰ    bunun,,üzerine,,döndü=ف ر      Musa=م 

ق ْوِمهِِ,,إِل ىَِٰ =kavmine    

    üzüntülü=أ ِسفًاِ     çok,,kızgın,,bir,,halde=غ ْضب انِ 

ق ْومِِ,,ي ا    dedi=ق الِ  =ey,,Kavmim    

ي ِعْدك مِْ,,أ ل مِْ =size,,vadetmemiş,,miydi?    

بُِّ ك مِْر  =Rabbiniz    ْعدًا نًاِ     bir,,va’idle=و  س      güzel=ح 

ل ْيك مِ     ?uzun,,mu,,geldi=أ ف ط الِ      süre=اْلع ْهد ِ    size=ع 

ْدت مِْ    yoksa=أ مِْ ي ِحلَِ,,أ نِْ    ?mi,,istediniz=أ ر  =inmesini    

ل ْيك مِْ     bir,,gazabın=غ ض بِ     üstünüze=ع 

ب ِكِ ,,ِمنِْ مِْر  =Rabbinizden    ِْف أ ْخل ْفت م=de,,caydınız    

ْوِعِدي  bana,,verdiğiniz,,sözden=م 

Bunun üzerine 
Musa soydaşları-
nın yanına öfkeli 
ve üzgün olarak 
döndü. Onlara de-
di ki: «Rabb´iniz 
size güzel bir va-
adde bulunmadı 
mı? Sizden ayrılalı 
çok uzun bir za-
man mı geçti, yok-
sa Allah´ın gaza-
bına çarpılmak is-
tediniz de mi bana 
verdiğiniz sözden 
caydınız? 

Musa kavmine 
kızgın ve üzgün 
olarak döndü ve: 
Ey kavmim; 
Rabbınız size 
güzel bir vaadde 
bulunmadı mı? 
Uzun bir zaman 
mı geçti aradan, 
yoksa Rabbını-
zın gazabına uğ-
ramak istediniz 
de mi bana ver-
diğiniz sözden 
caydınız? dedi. 

Bunun üzerine Musa 
öfke ve üzüntüyle do-
lu olarak kavminin 
yanına döndü (Ve on-
lara:) Ey kavmim! di-
ye çıkıştı, Rabbiniz 
size güzel bir söz 
vermemiş miydi? Pe-
ki, bu söz(ün gerçek-
leşmesi) size çok mu 
uzak göründü? Yok-
sa, Rabbinizin gaza-
bına uğramanıza mı 
karar verildi ki bana 
verdiğiniz sözden 
böyle döndünüz? 

20. 
87 

ا    dediler..ki=ق ال وا.. أ ْخل ْفن ا..م  =çıkmadık    

ْوِعد كِ  ْلِكن ا    senin..sözünden=م      kendi..malımızla=بِم 

ِكنَا ل َٰ م ِِ    fakat=و  ْلن اح  =bize..yükletilmişti    

اًرا     yükler..(günahlar)=أ ْوز 

ِزين ةِِ..ِمنِْ =süs(eşyas)ından    ِِاْلق ْوم=o..milletin    

ِلكِ     onları..attık=ف ق ذ ْفن اه ا     aynı..şekilde=ف ك ذ َٰ

 Samiri..de=الَساِمِريُِّ    attı=أ ْلق ى

Soydaşları dediler 
ki; «Biz sana ver-
diğimiz sözden 
kendi başımıza 
caymadık. Fakat 
yanımızda Mısırlı-
lar´a ait birkaç in-
san yükü süs eş-
yası getirmiştik. Bu 
yükleri ateşe attık. 
Samiri de yanın-
daki süs eşyalarını 
ateşe atmıştı. 

Onlar: Sana 
verdiğimiz söz-
den kendi başı-
mıza caymadık. 
O kavmin ziynet 
eşyasından bize 
yükler dolusu ta-
şıtıldı ve biz on-
ları attık. Samiri 
de aynı şekilde 
attı, dediler. 

Sana verdiğimiz söz-
den biz kendi isteği-
mizle dönmedik; fakat 
(Mısır) halkı(nın kirli) 
zinet yükleriyle yük-
lüydük; ve bu yüzden 
onları (ateşe) attık; 
aynı şekilde Samiri 
de (kendininkini) attı. 

20. 
88 

,, جِ  مِْ    ortaya,,çıkardı=ف أ ْخر      onlara=ل ه 

س دًا    bir,,buzağı=ِعْجًَلِ     heykeli=ج 

ارِ ,,ل ه ِ و  خ  =böğürmesi,,olan    ف ق ال وا=dediler,,ki    

Samiri, o erimiş al-
tınlardan böğüren 
bir buzağı heykeli-
ni yontarak İsrailo-
ğullarının önlerine 
dikti. Onlar da bir-
birlerine «İşte sizin 

Derken o, kendi-
lerine böğüren 
bir buzağı hey-
keli çıkarmıştı. 
Dediler ki: İşte 
bu, sizin de, Mu-
sa´nın da tanrı-

Fakat sonra, (onların 
Musa'ya anlattıklarına 
göre, Samiri) onlara 
(erimiş altından), bö-
ğüren bir buzağı hey-
keli yapıp çıkardı; ve 
bunun üzerine onlar 
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ذ ا ه ك مِْ    bu=ه َٰ
ه ِ    sizin,,tanrınız=إِل َٰ إِل َٰ     ve,,tanrısıdır=و 

وس ىَِٰ  fakat,,o,,unuttu=ف ن ِسيِ     Musa’nın=م 

ve Musa´nın ilahı 
budur, fakat Musa 
onu unuttu» dedi-
ler. 

sıdır. Fakat o, 
unuttu. 

da (birbirlerine:) İşte 
sizin tanrınız da, Mu-
sa'nın tanrısı da bu-
dur; ne var ki, o 
(geçmişini) unuttu! 
dediler. 

20. 
89 

.. ِ ْونِ ..أ ف َل  ي ر  =onlar..görmüyorlar..mı?    

ي ْرِجعِ ..أ لَِ =o..(buzağı)..söyleyemez    

    bir..söz=ق ْولًِ    kendilerine=إِل ْيِهمِْ

لِ  ي ْمِلكِ ..و  =ve..malik..değildir    ِْم     onlara=ل ه 

ا رًّ لِ     bir..zarar..vermeye=ض  ن ْفعًا..و  =ve..yarar 

Oysa onlar, o bu-
zağı heykellerinin 
kendilerine cevap 
vermediğini, ne za-
rar ve ne de fayda 
dokunduramadığı-
nı görmüyorlar mı? 

Görmüyorlar 
mıydı ki; o ken-
dilerine ne bir 
söz söyleyebilir-
di, ne bir zarar, 
ne de bir fayda 
verebilirdi. 

Peki, görmüyorlar 
mıydı ki, (bu heykel) 
onlara cevap vere-
mez; onlara ne zarar 
verebilir, ne de bir ya-
rar sağlayabilir? 

20. 
90 

ل ق دِْ,, مِْ    demişti=ق الِ     andolsun=و      kendilerine=ل ه 

ونِ  ق ْبلِ ,,ِمنِْ    Harun=ه ار  =önceden    

ق ْومِِ,,ي ا =ey,,kavmim    ا     şüphesiz=إِنَم 

    bununla=بِِهِ     siz,,sınandınız=ف تِْنت مِْ

إِنَِ بَك مِ     ve,,şüphesiz=و      Rabbiniz=ر 

نِ      bana,,uyun=ف اتَبِع ونِي    çok,,esirgeyendir=الَرْحم َٰ

أ ِطيع وا  buyruğuma=أ ْمِري    itaat,,edin=و 

Üstelik Harun da-
ha önce onlara 
«Ey soydaşlarım, 
bu altın heykel 
aracılığı ile siz sı-
nav geçiriyorsu-
nuz. Aslında sizin 
Rabb´iniz rahmeti 
bol olan Allah´dır. 
Bana uyunuz ve 
dediğimi yapınız» 
demişti. 

Andolsun ki; da-
ha önce Harun 
da onlara: Ey 
kavmim; siz, bu-
nunla sınanıyor-
sunuz. Sizin 
gerçek Rabbınız 
Rahman´dır. 
Bana uyun ve 
emrime itaat 
edin, demişti. 

Oysa, (Musa daha 
dönmeden) önce Ha-
run, onlara: Ey kav-
mim! demişti, Bu 
(put)la çok kötü bir 
biçimde ayartılmakta-
sınız; çünkü, unut-
mayın, sizin Rabbiniz 
O sınırsız rahmet 
Sahibidir! Öyleyse, 
bana uyun ve emrime 
itaat edin! 

20. 
91 

حِ ..ل نِْ    dediler=ق ال وا.. ن ْبر  =vazgeçmeyeceğiz    

ل ْيهِِ تَىَِٰ    tapmaktan=ع اِكِفينِ     buna=ع      kadar=ح 

وس ىَِٰ    bize=إِل ْين ا    dönünceye=ي ْرِجعِ   Musa=م 

Onlar Harun´a 
«Musa bize dö-
nünceye kadar bu 
buzağı heykeline 
tapmayı sürdüre-
ceğiz» dediler. 

Onlar da: Musa 
bize dönene ka-
dar, buna sarıl-
maktan asla 
vazgeçmeyece-
ğiz, demişlerdi. 

(Ama) onlar: Asla de-
diler, Musa bize dö-
nünceye kadar o'na 
tapınmaktan vaz-
geçmeyeceğiz! 

20. 
92 

,, ونِ ,,ي ا    dedi=ق الِ  ه ار  =Ey,,Harun    

ا ن ع كِ ,,م  م  =sana,,ne,,engel,,oldu?    ِْإِذ=zaman    

مِْ أ ْيت ه  لُّوا    gördüğün=ر   onların,,saptıklarını=ض 

Musa dönünce 
dedi ki: «Ey Harun, 
onların sapıttıkla-
rını gördüğünde 
seni engelleyen ne 
oldu? 

Dedi ki: Ey Ha-
run; bunların 
saptıklarını gö-
rünce ne alıkoy-
du seni, 

(Ve Musa döndüğün-
de:) Ey Harun! dedi, 
Bunların yoldan çıktı-
ğını gördüğün halde, 
seni tutan neydi? 

20. 
93 

.. ت تَبِع ِنِ ..أ لَِ =neden..bana..uymadın?    

ْيتِ   buyruğuma=أ ْمِري    ?karşı..mı..geldin=أ ف ع ص 

Niye beni izleyerek 
onlara karşı koy-
madın? Yoksa em-
rime karşı mı gel-
din? 

Benim ardımdan 
gelmekten? 
Yoksa benim 
emrime karşı mı 
geldin? 

(Neydi, onları terk 
edip) beni izlemekten 
(seni alıkoyan)? Yok-
sa, (bile bile) benim 
emrime karşı mı gel-
din? 

20. 
94 

,,     anamın=أ مَِ    oğlu=اْبنِ     ey=ي ا    dedi=ق الِ 

ذِْ,,لِ  ت أْخ  =tutma    بِِلْحي تِي=sakalımı    

لِ  أِْسيِ ,,و  بِر  =başımı    إِن ِي=muhakkak,,ki,,ben    

ِشيتِ  ت ق ولِ ,,أ نِْ    korktum=خ  =senin,,diyeceğinden    

    arasında=ب ْينِ     ayrılık,,çıkardın=ف َرْقتِ 

ائِيلِ     oğulları=ب نِي     İsrail=إِْسر 

ل مِْ ت ْرق بِْ,,و  =ve,,tutmadın    ق ْوِلي=sözümü 

Harun Musa´ya 
«Ey anamın oğlu, 
saçımı sakalımı 
çekme, ben 
´İsrailoğullarını 
birbirlerine düşür-
dün, sözümü tut-
madın´ diyeceksin 
diye korktum» de-
di. 

O da: Ey anamın 
oğlu; saçımdan 
sakalımdan tut-
ma. Doğrusu; İs-
railoğulları ara-
sına ayrılık sok-
tun, sözüme 
bakmadın, de-
menden kork-
tum, dedi. 

(Harun:) Ey anamın 
oğlu! dedi, Saçımdan 
sakalımdan tutma! 
Gerçek şu ki, ben se-
nin, 'Bak işte, İsrailo-
ğulları'nın arasına ay-
rılık soktun; sözüme 
riayet etmedin! de-
menden korktum. 

20. 
95 

.. ا    dedi..ki=ق الِ  ْطب كِ     ?nedir=ف م      senin..amacın=خ 

س اِمِريُِّ..ي ا =Ey..Samiri 

Bunun üzerine 
Musa «Ey Samiri, 
peki senin amacın 
neydi?» dedi. 

Ya senin zorun 
neydi ey Samiri? 
dedi. 

(Musa:) Peki, ya se-
nin amacın neydi, ey 
Samiri? dedi. 

20. 
96 

,, ْرتِ     dedi,,ki=ق الِ  ا    ben,,gördüm=ب ص      şeyleri=بِم 

وا,,ل مِْ بِهِِ,,ي ْبص ر  =onların,,görmedikleri    

ةًِ    aldım=ف ق ب ْضتِ      bir,,avuç=ق ْبض 

أ ث رِِ,,ِمنِْ =eserinden    ِِالَرس ول=Elçinin    

ا ِلكِ     ve,,onu,,attım=ف ن ب ْذت ه  ك ذ َٰ     böyle,,(yapmayı)=و 

 nefsim=ن ْفِسي    bana=ِلي    hoş,,gösterdi=س َول تِْ

Samiri dedi ki; 
«Ben onların gör-
mediklerini gör-
düm. Bana gelen 
ilahi elçinin ayak 
izlerinden avucu-
mu doldurarak onu 
erimiş altın külçe-
sinin bulunduğu 
potaya attım. Böy-
le yapmamın iyi 
olacağı içime doğ-
du.» 

O da: Onların 
görmedikleri bir 
şey gördüm ve o 
elçinin bastığı 
yerden bir avuç 
avuçladım. Ve 
bunu ziynet eş-
yasının eritildiği 
potaya attım. 
Nefsim bana 
bunu hoş gös-
terdi, dedi. 

Ben onların göreme-
diği bir şeyi gördüm; 
ve bu yüzden, Elçi'nin 
öğretilerinden bir tu-
tam aldım ve onu fır-
latıp attım; içimde bir 
şey böyle (yapmaya) 
itti beni. 

20. 
97 

.. بِْف اْذهِ     dedi..(Musa)=ق الِ  =git..(defol)    َِف إِن=artık    

ي اةِِ..فِي    sen=ل كِ  اْلح  =hayat..boyunca    

ت ق ولِ ..أ نِْ =diyeceksin    

ِمس اس  ِ..لِ  =bana..dokunmayın!    َِإِن     ve..şüphesiz=و 

ْوِعدًا    sana=ل كِ      vadedilenden..(ceza)=م 

..ل نِْ
ت ْخل ف ه ِ  =asla..şaşırılmayacaksın    

اْنظ رِْ ِهكِ ..إِل ىَِٰ    şimdi..bak=و  إِل َٰ =tanrına    

ظ ْلتِ ..الَِذي =durup..ısrarla    ِِل ْيه     ona=ع 

ق نَه ِ    taptığın=ع اِكفًاِ  ر ِ     biz..onu..yakacağız=ل ن ح 

    onu..savuracağız=ل ن ْنِسف نَه ِ    sonra=ث مَِ

اْلي م ِِ..فِي =denize    ن ْسفًا=ufalayıp 

Musa ona dedi ki: 
«Çekil karşımdan» 
Sen hayatı boyun-
ca insanlara ´Bana 
değmeyin´ deme-
ye mahkûm oldun. 
Ayrıca asla yakanı 
kurtaramayacağın 
başka bir cezan 
daha vardır. Şimdi 
tapmaya devam 
ettiğin ilahının ba-
şına neler gelece-
ğini gör. Onu ateş-
te eriteceğiz, sonra 
da parçalarını de-
nize atacağız. 

Dedi ki: Haydi 
git, doğrusu ha-
yatta artık; bana 
dokunmayın, 
demenden baş-
ka yapacağın bir 
şey yoktur. Bir 
de senin için hiç 
kaçamayacağın 
bir ceza günü 
var. Sarılıp dur-
duğun üstüne 
düşüp tapındığın 
ilahına bak; ye-
min olsun ki; biz 
onu yakacağız, 
sonra da parça-
parça edip deni-
ze atacağız. 

(Musa:) Git artık dedi 
(ona), ama şunu bil 
ki, bundan böyle ha-
yat boyunca 'Bana 
dokunmayın! demek-
ten ibaret olacaktır 
senin payına düşen! 
(Öte dünyada ise) hiç 
kuşkusuz, kaçıp kur-
tulamayacağın bir 
yazgı beklemektedir 
seni! Şimdi bak, ken-
dini her şeyinle ada-
yarak tapındığın şu 
düzmece tanrına: onu 
nasıl yakacağız ve 
sonra toza toprağa 
çevirip nasıl denize 
savuracağız! 

20. 
98 

ا,, ك مِ     ancak=إِنَم  ه 
    Allah’tır=اّلَل ِ    tanrınız=إِل َٰ

لِ ,,الَِذي =olmayan    ِ ه     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ِسعِ     O’ndan=ه و  ِ     kuşatmıştır=و 

ش ْيءِ ,,ك لَِ =her,,şeyi    ِعْلًما=O’nun,,bilgisi 

Aslında sizin ilahı-
nız, kendisinden 
başka ilah olma-
yan Allah´dır. 
O´nun bilgisi her 
şeyi kapsamı içine 
almıştır. 

Sizin ilahınız; 
ancak O´ndan 
başka hiç bir ilah 
olmayan Al-
lah´tır. O, ilmiyle 
her şeyi kuşat-
mıştır. 

(Size gelince, ey İsra-
iloğulları!) Sizin biricik 
tanrınız, kendisinden 
başka tanrı olmayan 
Allah'tır; sınırsız bilgi-
siyle her şeyi kuşatan 
O'dur! 

20. 
99 

.. ِلكِ  ل ْيكِ     anlatıyoruz=ن ق صُِّ    böylece=ك ذ َٰ     sana=ع 

أ ْنب اءِِ..ِمنِْ =haberlerinden    

ا س ب ق ِ ..ق دِْ..م  =geçmişlerin    ِْق د     gerçekten=و 

ل د نَا..ِمنِْ    sana..verdik=آت ْين اكِ  =katımızdan    

 bir..Zikir=ِذْكًرا

Sana böylece 
geçmişin bazı 
olayların anlatıyo-
ruz. Sana katımız-
dan öğüt içerikli bir 
kitap verdik. 

Sana geçmişle-
rin haberlerinden 
bir kısmını işte 
böylece anlatı-
yoruz. Şüphe 
yok ki sana, ka-
tımızdan bir de 
zikir verdik. 

İşte sana geçmişte 
olup bitenlerin mahi-
yetinden de böyle (bir 
üslup içinde) bahse-
diyoruz; çünkü katı-
mızdan hatırlatıcı bir 
öğreti bahşettik sana. 

20. 
100 

نِْ,, ضِ     kim=م      ondan=ع ْنه ِ    yüz,,çevirirse=أ ْعر 

    günü=ي ْومِ     yüklenecektir=ي ْحِملِ     şüphesiz,,o=ف إِنَه ِ

ةِِ  bir,,günah,,(ağır)=ِوْزًرا    kıyamet=اْلِقي ام 

Kim bu kitab´a yüz 
çevirirse, kıyamet 
günü ağır bir gü-
nah yükünü sırtın-
da taşır. 

Kim, ondan yüz 
çevirirse; şüphe-
siz ki kıyamet 
günü ağır bir 
günah yüklene-
cektir. 

Ondan yüz çeviren 
herkes, hiç şüphe 
edilmesin ki, Kıyamet 
Günü'nde sırtında 
(ağır) bir yük taşıya-
caktır; 

20. 
101 

.. اِلِدينِ      orada=فِيِهِ     sürekli..olarak..kalacaklardır=خ 

س اءِ  مِْ    ne..kötü=و      gününde=ي ْومِ     onlar..için=ل ه 

ةِِ  bir..yüktür=ِحْمًَلِ    kıyamet=اْلِقي ام 

Onlar ebedi olarak 
bu yükün altında 
kalırlar. Kıyamet 
günü bu yük onlar 
için ne kötü bir 
yüktür. 

Onda temelli ka-
lacaklardır. Bu, 
kıyamet günün-
de onlar için ne 
kötü bir yüktür. 

ebediyyen bu yük al-
tında kalacaktır böy-
leleri; (bir bilseler,) 
onlar için Kıyamet 
Günü'nde ne kötü bir 
yük olacak bu! 

20. 
102 

,, وِرِ ,,فِي    üflenir=ي ْنف خِ     o,,gün=ي ْومِ  الصُّ =Sur’a    

ن ْحش رِ  ْجِرِمينِ     ve,,toplarız=و      suçluları=اْلم 

ئِذِ  ْرقًا    o,,gün=ي ْوم   kör,,bir,,durumda=ز 

Sur´a üflendiği 
gün, o gün gü-
nahkârları korku-
dan ağarmış göz-
lerle biraraya top-
larız. 

Sur´a üflendiği 
gün, işte o gün; 
suçluları, gözleri 
korkudan gö-
vermiş olarak 
toplarız. 

O Gün ki, sura üfle-
nir; o Gün ki, suçlu 
olanları, gözleri (kor-
ku ve şaşkınlıktan) 
donuklaşmış olarak 
bir araya toplayaca-
ğız; 

20. 
103 

.. اف ت ونِ      kendi..aralarında=ب ْين ه مِْ    gizli..gizli..derler=ي ت خ 
Kısık bir ses tonu 
ile birbirlerine «Siz 
dünyada sadece 

Aralarında gizli 
gizli konuşarak: 
Siz, sadece o 

birbirleriyle fısıldaşa-
rak: (Dünyada) on 
(günden) fazla kal-



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

ل بِثْت مِْ..إِنِْ =(dünyada)..kaldınız    َِإِل=sadece    

 on..gün=ع ْشًرا

on gün kaldınız» 
derler. 

gün eğleştiniz, 
derler, 

madınız (değil mi)? 
diye soracaklar. 

20. 
104 

,,     daha,,iyi,,biliriz=أ ْعل مِ     biz=ن ْحنِ 

ا ي ق ول ون إِْذإِذِْ,,بِم  =onların,,dediklerini     ِي ق ول=der,,ki    

مِْ     onların,,seçkinleri=أ ْمث ل ه 

    yol,,(hayat,,tarzı),,bakımından=ط ِريق ةًِ

ل بِثْت مِْ,,إِنِْ =siz,,kaldınız    َِإِل=yalnızca    ي ْوًما=bir,,gün 

Aralarındaki ko-
nuşmaları biz her-
kesten iyi biliriz. 
Bu arada en isa-
betli görüşlüleri 
«Siz dünyada sa-
dece bir gün kaldı-
nız» derler. 

Onların söyledik-
lerini Biz daha iyi 
biliriz. En akıllıla-
rı da: Sadece bir 
gün eğleştiniz, 
der. 

İçlerinden en kavra-
yışlısı: (Orada) sade-
ce bir tek gün kaldı-
nız! dediği zaman on-
ların birbirlerine (şaş-
kınlıktan) neler diye-
ceklerini de, şüphesiz 
en iyi Biz biliriz. 

20. 
105 

.. ي ْسأ ل ون كِ وِ  =sana..soruyorlar    

اْلِجب الِِ..ع نِِ =dağlardan    ِْف ق ل=de..ki    

ا ب ِي    onları..savuracak=ي ْنِسف ه      Rabbim=ر 

 ufalayıp=ن ْسفًا

Ey Muhammed, 
sana dağlara iliş-
kin soru sorarlar. 
De ki; Rabb´im on-
ları ufalayıp hava-
da savurur. 

Ve sana dağlar-
dan sorarlar. De 
ki: Rabbım, on-
ları ufalayıp sa-
vuracak. 

Ve sana (Kıyamet 
Günü'nde) dağları(n 
ne olacağını) sora-
caklar. O zaman (on-
lara) de ki: Rabbim 
onları toza toprağa 
çevirip savuracak, 

20. 
106 

ه ا,,     yerlerini=ق اًعا    bırakacaktır=ف ي ذ ر 

ْفصِ  فًاص  =boş,,,dümdüz 

Yerlerini dümdüz 
ve çırılçıplak bir 
alana dönüştürür. 

Yerlerini düz, ku-
ru bir toprak ha-
line getirecek. 

yeri dümdüz ve çıplak 
bir hale getirecek, 

20. 
107 

.. ىَِٰ..لِ  ت ر  =görmeyeceksin    ا     orada=فِيه 

ًجا لِ     bir..eğrilik=ِعو  اأ ْمتًِ..و  =ne..de..bir..tümsek 

O alanda hiçbir 
engebe, hiçbir 
tümsek göremez-
sin. 

Orada ne bir çu-
kur, ne de bir 
tümsek göre-
ceksin. 

(öyle ki) orada ne kıv-
rım ne de tümsek gö-
receksin. 

20. 
108 

,, ئِذِ      uyarlar=ي تَبِع ونِ     o,,gün=ي ْوم 

    çağrıcıya=الدَاِعيِ 

جِ ,,لِ  ,,ِعو 
ل ه ِ  =hiç,,pürüzü,,olmayan    

ش ع تِِ خ  اتِ     ve,,kısılır=و      sesler=اْْل ْصو 

نِِ     Rahman’ın,,huzurunda=ِللَرْحم َٰ

ِ عِ ,,ف َل  ت ْسم  =işitemezsin    َِإِل=başka,,bir,,şey    

 fısıltıdan=ه ْمًسا

O gün insanlar, hiç 
sağa sola sap-
maksızın, kendile-
rini toplamaya ça-
ğıran görevlinin 
adımlarını izlerler. 
Rahmeti bol olan 
Allah´ın korkusu ile 
tüm sesler kısıl-
mıştır. Bu yüzden 
fısıltıdan başka bir 
şey duyamazsın. 

O gün; hiç bir ta-
rafa sapmadan o 
davetçiye uya-
caklardır. Sesler, 
Rahman´ ın 
heybetinden kı-
sılmıştır ve sen; 
fısıltıdan başka 
bir şey işitmez-
sin. 

O Gün herkes, kendi-
sinden kaçıp kurtul-
mak kabil olmayan bir 
davetçinin peşinden 
gider; ve tüm sesler o 
sınırsız rahmet Sahi-
bi'nin huzurunda say-
gıyla kısılır; öyle ki 
yalnızca cansız, bay-
gın bir uğultu işitirsin. 

20. 
109 

.. ئِذِ  ت ْنف عِ ..لِ     o..gün=ي ْوم  =fayda..vermez    

نِْ    başkasının=إِلَِ    şefaati=الَشف اع ة ِ     kimseden=م 

    kendisine=ل ه ِ    izin..verdiği=أ ِذنِ 

نِ  ِضيِ     Rahman’ın=الَرْحم َٰ ر      ve..hoşlandığı=و 

 sözünden=ق ْولًِ    onun=ل ه ِ

O gün rahmeti bol 
olan Allah´ın izin 
verdikleri ve sö-
zünden hoşlandık-
ları dışında hiç 
kimsenin aracılığı, 
şefaati işe yara-
maz. 

O gün; Rah-
man´ın izin ver-
diği ve sözünden 
hoşnud olduğu 
kimseden baş-
kasının şefaati 
fayda vermez. 

O Gün, hakkında sı-
nırsız rahmet Sahi-
bi'nin izin verdiği, sö-
zünden hoşnut oldu-
ğu kimseden başka-
sına kayırmanın, arka 
çıkmanın bir yararı 
olmayacaktır. 

20. 
110 

,, ا    O,,bilir=ي ْعل مِ  أ ْيِديِهمِْ,,ب ْينِ ,,م  =onların,,önlerindekini    

ا م  ْلف ه مِْ,,و  خ  =ve,,arkalarındakini    

لِ  ونِ ي ِحيطِ ,,و  =onlar,,ise,,kavrayamazlar    ِِبِه=O’nu    

 bilgice=ِعْلًما

Allah, insanların 
geçmişlerini ve ge-
leceklerini tümü ile 
bilir, 

O, onların önle-
rindekini de, ar-
kalarındakini de 
bilir. Onların hiç 
birinin ilmi asla 
bunu kavraya-
maz. 

(Çünkü) O, insanların 
gözleri önünde olanı 
da, onlardan saklı tu-
tulanı da bütünüyle 
bilmektedir, ama on-
lar O'nu bilgice asla 
kuşatamazlar. 

20. 
111 

ع ن تِِ.. وه ِ    boyun..eğmiştir=و  ج      bütün..yüzler=اْلو 

ِِ ي      ve..herşeye..hakim..olana=اْلق يُّوِمِ     o..diri..olana=ِلْلح 

ق دِْ ابِ     muhakkak=و      perişan..olmuştur=خ 

نِْ لِ ..م  م  ح  =yüklenen    ظ ْلًما=zulüm 

O gün bütün yüz-
ler, diri ve tüm var-
lıkları gözetip yö-
neten Allah´ın kar-
şısında öne eğiktir. 
Sırtında zulüm yü-
kü taşıyanlar peri-
şan olmuşlardır. 

Ve bütün yüzler 
Hayy ve Kayyum 
olan Allah´a baş 
eğmiştir. Bir zu-
lüm yükü taşı-
yanlar ise ger-
çekten hüsrana 
uğramıştır. 

Ve var olan her şeyin 
kaynağı, dayanağı 
olan O kendine yeterli 
ebedi, diri varlık 
önünde (o Gün) yüz-
ler saygı ve hicapla 
eğilir; ve zulmün yü-
küyle yüklü olanın so-
luğu kesilir, gücü tü-
kenir. 

20. 
112 

نِْ,, م  لِْ    kim=و      yaparsa=ي ْعم 

اتِِ,,ِمنِ  الَصاِلح  =iyi,,olan,,işlerden     ِه و     ve,,o=و 

ْؤِمنِ  ِ    inanırsa=م  افِ ,,ف َل  ي خ  =artık,,korkmaz    

    zulümden=ظ ْلًما

لِ  ه ْضًما,,و  =ne,,de,,hakkının,,çiğnenmesinden 

Mü´min oldukları 
halde iyi ameller 
işleyenler ne hak-
sızlığa ve ne de 
ödül kısıntısına uğ-
ramaktan korkar-
lar. 

Kim de inanmış 
olarak salih 
ameller işlerse; 
o, zulümden ve 
hakkının yen-
mesinden kork-
maz. 

Buna karşılık, inanıp 
da dürüst ve erdemli 
davranışlar ortaya 
koyan kimseye gelin-
ce: böyle birinin, hak-
sızlığa uğramaktan 
ya da (hak ettiği kar-
şılıktan) yoksun bıra-
kılmaktan korkması-
na hiçbir sebep yok-
tur. 

20. 
113 

.. ِلكِ  ك ذ َٰ ْلن اه ِ    biz..böyle=و      sana..onu..indirdik=أ ْنز 

بِيًّا    bir..Kur’an..olarak=ق ْرآنًا     Arapça=ع ر 

َرْفن ا ص      onda=فِيهِِ    ve..türlü..biçimlere..açıkladık=و 

ِعيدِِ..ِمنِ  اْلو  =tehditleri    ِْم     umulur..ki=ل ع لَه 

    yahut..(Kur’an,)=أ وِْ    korunurlar=ي تَق ونِ 

مِْ    yaptırır=ي ْحِدثِ   bir..hatırlama=ِذْكًرا    onlara=ل ه 

Biz bu Kur´anı 
böylece sana 
Arapça bir kitap 
olarak indirdik. Bu 
kitapta çeşitli teh-
ditlere yer verdik 
ki, insanlar kötü-
lüklerden sakınsın-
lar ya da gönülle-
rinde uyarıcı bir iz 
bırakır. 

Biz onu böylece 
Arapça bir 
Kur´an olarak 
indirdik. Belki 
sakınırlar veya 
onlara ibret verir 
diye tehditleri 
açıkladık. 

İşte böylece bu (vahyi 
mesajı) Biz sana 
Arap diliyle (ifade 
edilmiş) bir hitabe 
olarak indirdik; ve 
onda her türden uya-
rıyı apaçık dile getir-
dik ki, insanlar Bize 
karşı sorumluluk bi-
linci taşısınlar; yahut 
bu (kitap) onlarda 
yepyeni bir bilinç 
uyanıklığı meydana 
getirsin. 
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    Allah=اّلَل ِ    yücedir=ف ت ع ال ى,,

ِلكِ  ِ    hükümdar,,olan=اْلم 
قُّ      gerçek=اْلح 

لِ  لِْ,,و  ت ْعج  =acele,,etme    

ق ْبلِِ,,ِمنِْ    Kur’an’ı,,(okumaya)=بِاْلق ْرآنِِ =önce    

ي ْقض ىَِٰ,,أ نِْ =tamamlanmadan     ِإِل ْيك=sana    

ْحي ه ِ  ق لِْ    vahyedilmesi=و  ب ِِ    ve,,de,,ki=و      Rabbim=ر 

 ilmimi=ِعْلًما    artır=ِزْدنِي

Gerçek egemen 
olan Allah yücedir. 
Ey Muhammed, 
Kur´anın sana 
vahyedilişi sona 
ermeden onu 
okumakta acele 
etme ve ´Rabb´im 
bilgimi artır´ de!. 

Gerçek hüküm-
dar olan Allah; 
yücedir. Kur´an 
sana vahyedilir-
ken; vahiy bit-
mezden önce 
unutmamak için 
acele tekrar edip 
durma ve: Rab-
bım, ilmimi artır, 
de. 

Öyleyse, (bil ki) Allah, 
var olan her şeyin 
ötesindeki yüceler 
yücesidir; mutlak ve 
nihai egemenlik sahi-
bi, mutlak ve nihai 
Gerçek'tir; dolayısıy-
la, Kuran'ın vahyi sa-
na bütünüyle ulaştı-
rılmadan önce onun 
hakkında (görüş bil-
dirmekte) tezlik gös-
terme; fakat (daima) 
Ey Rabbim, benim 
ilmimi artır! de. 
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ل ق دِْ..     biz..emretmiştik=ع ِهْدن ا    andolsun=و 

آد مِ ..إِل ىَِٰ =Adem’e    ِْق ْبلِ ..ِمن =önceden    

ل مِْ    unuttu=ف ن ِسيِ  ن ِجدِْ..و  =ve..biz..bulmadık    

 bir..azim=ع ْزًما    onda=ل ه ِ

Biz vaktiyle 
Adem´e o yasak 
ağacın meyvasın-
dan yememesini 
tembih ettik. Fakat 
o bu tembihimizi 
unuttu. Onda güçlü 
irade bulamadık. 

Andolsun ki; Biz, 
daha önce 
Adem´e de ahid 
vermiştik. Fakat 
o unuttu ve Biz 
onda bir azim 
bulmadık. 

Ve gerçek şu ki, biz 
Adem'e önceden buy-
ruğumuzu ulaştırmış-
tık; ne var ki o bunu 
unuttu; o'nu, yaratılı-
şındaki amaçta azimli 
ve gayretli bulmadık. 
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إِذِْ,, ئِك ةِِ    demiştik=ق ْلن ا    hani=و  َل      meleklere=ِلْلم 

د وا     Adem’e=ِْلد مِ     secde,,edin=اْسج 

د وا     İblis=إِْبِليسِ     yalnız=إِلَِ    secde,,ettiler=ف س ج 

 diretti=أ ب ىَِٰ

Hani meleklere 
«Adem´e secde 
ediniz» dedik de 
hemen secde etti-
ler. Yalnız iblis bu 
emre uymadı. 

Hani meleklere 
demiştik ki: 
Adem´e secde 
edin. İblis´ten 
başka hepsi 
secde etmiş, o 
ise dayatmıştı. 

(Şöyle ki:) Biz melek-
lere, Adem'in önünde 
yere kapanın! dedi-
ğimiz zaman, İblis'in 
dışında, onların hepsi 
yere kapandı; (İblis 
bunu yapmaya) ya-
naşmadı; 
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آد مِ ..ي ا    dedik..ki=ف ق ْلن ا.. =ey..Adem    َِإِن=şüphesiz    

ذ ا     senin=ل كِ     düşmanıdır=ع د وِ     bu=ه َٰ

ْوِجكِ  ِلز      ve..eşinin=و 

ِ ا..ف َل  نَك م  ي ْخِرج  =sakın..sizi..çıkarmasın    

نَِ..ِمنِ  ةِِاْلج  =cennetten    َِٰف ت ْشق ى=sonra..yorulursun 

Bunun üzerine de-
dik ki: «Ey Adem, 
bu şeytan senin ve 
eşinin düşmanıdır. 
Sakın sizi cennet-
ten çıkarmasın. 
Yoksa sıkıntı çe-
ker, mutsuz olur-
sun.» 

Biz de demiştik 
ki: Ey Adem, 
doğrusu bu, hem 
senin hem de 
eşinin düşmanı-
dır. Sakın sizi 
cennetten çı-
karmasın. Yoksa 
bedbaht olursun. 

ve bunun üzerine 
Adem'e: Ey Adem! 
dedik, Gerçek şu ki, 
bu senin ve eşinin 
düşmanıdır; öyleyse, 
dikkat edin, sizi (bu) 
hasbahçeden çıkarıp 
da seni bedbaht kıl-
masın. 
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    senin,,için=ل كِ     şüphesiz=إِنَِ,,
Şimdi cennette 
acıkmayacaksın, 

Zira cennette ne 
acıkırsın, ne de 

(O hasbahçe ki,) ora-
da acıkmaman ve 
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وعِ ,,أ لَِ ت ج  =acıkmak,,yoktur    ا     burada=فِيه 

لِ  ىَِٰ,,و  ت ْعر  =ve,,çıplak,,kalmak,,yoktur 

çıplak kalmaya-
caksın. 

çıplak kalırsın. kendini çıplak his-
setmemen sağlan-
mıştır; 
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.. أ نَكِ      ve..şüphesiz..sen=و 

أ ِ..لِ  ت ْظم  =susamayacaksın    ا     burada=فِيه 

لِ  ىَِٰ..و  ت ْضح  =sıcaktan..etkilenmeyeceksin 

Yine burada su-
suzluk çekmeye-
cek, sıcaktan kav-
rulmayacaksın. 

Orada ne susar-
sın, ne de gü-
neşte yanarsın. 

keza, orada susa-
maman ve güneşin 
sıcaklığından etki-
lenmemen de sağ-
lanmıştır. 
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,, سِ  ْسو      ona=إِل ْيهِِ    nihayet,,fısıldadı=ف و 

آد مِ ,,ي ا    dedi,,ki=ق الِ     şeytan=الَشْيط انِ  =ey,,Adem    

أ د لُّكِ ,,ه لِْ =sana,,göstereyim,,mi?    

ةِِ,,ع ل ىَِٰ ر  ش ج  =ağacını    ِِْلد     ebedilik=اْلخ 

ْلكِ  م      ve,,bir,,hükümranlığı=و 

ي ْبل ىَِٰ,,لِ  =yok,,olmayacak 

Fakat şeytan «Ey 
Adem, ölümsüzlük 
ağacını ve hiç yı-
kılmayacak ege-
menliğin sırrını sa-
na göstereyim 
mi?» diyerek onu 
ayarttı. 

Ama şeytan ona 
vesvese verdi 
ve: Ey Adem, 
sana ebedilik 
ağacını ve yok 
olmayacak bir 
mülkü göstere-
yim mi? dedi. 

Ne var ki, Şeytan 
o'na sinsice fısıldaya-
rak: Ey Adem! dedi, 
Sana sonsuzluk ağa-
cını ve (dolayısıyla) 
hiç çökmeyecek bir 
hükümranlığı(n yolu-
nu) göstereyim mi? 

20. 
121 

..ِ ا    yediler=ف أ ك َل      o(ağaç)tan=ِمْنه 

ا    böylece..göründü=ف ب د تِْ     kendilerine=ل ه م 

ا ِفق ا    kötü..yerleri=س ْوآت ه م  ط      ve..başladılar=و 

ا    örtmeğe=ي ْخِصف انِِ ل ْيِهم      üstlerini=ع 

قِِ..ِمنِْ ر  و  =yaprağıyla    
نَِةِ      cennet=اْلج 

ىَِٰ ع ص  بَه ِ    Adem=آد مِ     karşı..geldi=و      Rabbine=ر 

ىَِٰ  ve..şaşırdı=ف غ و 

Böylece ikisi de o 
ağacın meyvasın-
dan yediler. Mey-
vayı tadar tatmaz 
ayıp yerlerinin far-
kına vardılar. Bu-
nun üzerine cen-
netteki ağaçların 
yaprakları ile ör-
tünmeye koyuldu-
lar. Adem 
Rabb´inin emrine 
karşı geldi ve yol-
dan çıktı. 

Bunun üzerine 
ikisi de ondan 
yediler. Hemen 
ayıp yerleri açıl-
dı. Üzerlerine 
cennet yaprakla-
rından yamama-
ya başladılar. 
Adem, Rabbına 
karşı geldi de 
şaşkın düştü. 

Ve böylece her ikisi 
de o ağac(ın meyve-
sin)den yediler; bu-
nun üzerine çıplaklık-
larının farkına vardı-
lar ve bahçeden top-
ladıkları yapraklarla 
üzerlerini örtmeye ça-
lıştılar. Ve (böylece) 
Adem Rabbine karşı 
geldi ve dolayısıyla 
ciddi bir hataya düş-
müş oldu. 
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بُّه ِ    onu,,seçti=اْجت ب اه ِ    sonra=ث مَِ,,     Rabbi=ر 

ل ْيهِِ    tevbesini,,kabul,,etti=ف ت ابِ      onun=ع 

ه د ىَِٰ  ve,,doğru,,yola,,iletti=و 

Fakat bir süre son-
ra Rabb´i, onu 
seçkinlerden yaptı, 
tövbesini kabul 
ederek kendisini 
doğru yola iletti. 

Sonra Rabbı 
onu seçti de 
tevbesini kabul 
etti ve ona doğru 
yolu gösterdi 

Ama sonra Rabbi (yi-
ne de) o'nu (Rahme-
tiyle) seçip ayırdı; 
o'nun tevbesini kabul 
etti ve o'na doğru yo-
lu gösterdi; 
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.. ا    inin=اْهبِط ا    dedi..ki=ق الِ      oradan=ِمْنه 

ِميعًاِ  ك مِْ    hepiniz=ج      bir..kısmınız=ب ْعض 

ِ     diğerinize=ِلب ْعض 
    artık=ف إَِما    düşmansınız=ع د و ِ 

    benden=ِمن ِي    size..geldiği..zaman=ي أْتِي نَك مِْ

نِِ    bir..hidayet=ه دًى     uyarsa=اتَب عِ     kim=ف م 

ِ    benim..hidayetime=ه د ايِ  ي ِضلُِّ..ف َل  =o..sapmaz    

لِ  ي ْشق ىَِٰ..و  =ve..sıkıntıya..düşmez 

Allah dedi ki; Her 
ikiniz de cennetten 
yere ininiz. Sizler 
birbirinizin düşma-
nısınız. Benden si-
ze bir hidayet gel-
diğinde kim benim 
doğru yola çağıran 
mesajıma uyarsa 
o, ne sapıtır ve ne 
de sıkıntıya düşer. 

Buyurdu ki: Bir-
birinize düşman 
olarak hepiniz 
oradan inin. 
Benden size bir 
yol gösteren ge-
lir de kim, benim 
yoluma uyarsa; 
ne sapar, ne de 
bedbaht olur. 

(yani onlara şöyle) 
dedi: Birbirinize düş-
man olarak hepiniz 
topluca inin bu (safi-
yet/arınmışlık) ma-
kamından! Bununla 
birlikte, muhakkak ki, 
size Benden doğru 
yol bilgisi gelecektir: 
kim ki Benim doğru 
yol öğretimi izlerse 
yoldan sapmayacak 
ve bedbaht olmaya-
caktır. 
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نِْ,, م  ضِ     ama,,kim=و      yüz,,çevirirse=أ ْعر 

ِذْكِري,,ع نِْ =beni,,anmaktan    َِف إِن=şüphesiz,,ki    

ِعيش ةًِ    onun,,için,,vardır=ل ه ِ     bir,,geçim=م 

ْنًكا ه ِ    dar=ض  ن ْحش ر      ve,,onu,,haşrederiz=و 

ةِِ    günü=ي ْومِ  ىَِٰ    kıyamet=اْلِقي ام   kör,,olarak=أ ْعم 

Ama kim benim 
uyarıcı mesajıma 
sırt çevirirse o ge-
çim sıkıntısına dü-
şer ve kıyamet gü-
nü onu kör olarak 
toplantı yerine sü-
reriz. 

Kim de benim 
zikrimden yüz 
çevirirse bilsin 
ki; onun dar bir 
geçimi olur ve 
kıyamet günün-
de Biz onu kör 
olarak haşrede-
riz. 

Ama kim ki Beni an-
maktan yüz çevirirse, 
bilsin ki, onun dar bir 
hayat alanı olacaktır; 
ve Kıyamet Günü onu 
kör olarak kaldıraca-
ğız. 
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.. ب ِِ    der=ق الِ      ?niçin=ِلمِ     Rabbim=ر 

ش ْرت نِي ىَِٰ    beni..haşrettin=ح      kör..olarak=أ ْعم 

ق دِْ ب ِصيًرا..ك ْنتِ     andolsun=و  =ben..görüyor..idim 

O der ki «Ya 
Rabb´i, beni niye 
kör olarak toplantı 
yerine sürdün, oy-
sa daha önce be-
nim gözlerim görü-
yordu.» 

Der ki: Rabbım, 
beni niçin kör 
olarak haşrettin? 
Halbuki ben gö-
ren biriydim 

(Böyle biri, Kıyamet 
Günü'nde:) Rabbim, 
ben gören biriyken 
beni niçin kör olarak 
kaldırdın? diye sora-
cak. 

20. 
126 

,, ِلكِ     buyurur,,ki,,(Allah)=ق الِ      nasıl=ك ذ َٰ

    ayetlerimiz=آي ات ن ا    sana,,geldiği,,zaman=أ ت تْكِ 

اِ  ِلكِ     sen,,onları,,unuttuysan=ف ن ِسيت ه  ك ذ َٰ     öylece=و 

 sen,,unutulursun=ت ْنس ىَِٰ    bugün=اْلي ْومِ 

Allah da ona der 
ki: «İşte böyle. 
Vaktiyle sana ayet-
lerim geldi de onla-
rı unutmuştun. Bu-
gün de böylece ta-
rafımdan unutulur-
sun. 

Allah buyurur ki: 
Öyledir işte. Sa-
na ayetlerimiz 
gelmişti de sen 
onları unutmuş-
tun. Bugün de 
sen öylece unu-
tulursun. 

(Allah da ona:) Şunun 
için, diye cevap vere-
cek, sana mesajları-
mız gelmişti de sen 
onları gözardı etmiş-
tin; ve bugün de ay-
nen öyle gözardı edi-
leceksin! 
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.. ِلكِ  ك ذ َٰ     cezalandırırız=ن ْجِزي    işte..böyle=و 

نِْ فِ ..م  أ ْسر  =israf..edenleri    

ل مِْ ي ْؤِمنِْ..و  =ve..inanmayanları    ِِبِآي ات=ayetlerine    

ب ِِهِ  ل ع ذ ابِ     Rabbinin=ر      elbette..azabı=و 

ةِِ     daha..çetin=أ ش دُِّ    ahiretin=اْْلِخر 

أ ْبق ىَِٰ  ve..daha..süreklidir=و 

Biz azıtarak 
Rabb´inin ayetleri-
ne inanmayanları 
işte böyle ceza-
landırırız. Hiç kuş-
kusuz ahiret azabı 
daha ağır ve daha 
süreklidir. 

İşte israf edenle-
ri, Rabbının 
ayetlerine inan-
mayanları böy-
lece cezalandı-
racağız. Hem 
ahiretin azabı 
daha çetin ve 
daha süreklidir. 

Çünkü, kendi elinde-
kileri boşa harcayan 
ve Rabbinin mesajla-
rına inanmayan kim-
seleri Biz işte böyle 
cezalandıracağız; ve 
(böylelerinin) ahirette 
(çekeceği) azap, ger-
çekten de, (azapların) 
en zorlusu olacaktır! 
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,, ي ْهدِِ,,أ ف ل مِْ =yola,,getirmedi,,mi?    ِْم     onları=ل ه 

    yok,,edişimiz=أ ْهل ْكن ا    nicelerini=ك مِْ

مِْ     kendilerinden,,önce=ق ْبل ه 

ونِِ,,ِمنِ  اْلق ر  =nesillerden     ِونِ ي ْمش =dolaştıkları    

س اِكنِِهْمِ ,,فِي م  =meskenlerinde    َِإِن=elbette    

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda     ِي ات     ibretler,,vardır=ْل 

النُّه ىَِٰ,,ِْل وِلي =akıl,,sahipleri,,için 

Vaktiyle yok etti-
ğimiz nice eski ku-
şakların acı sonları 
onları doğru yola 
iletmiyor mu? Oy-
sa onlar bu yok 
edilmiş kuşakların 
oturdukları konut-
ları geziyorlar. 
Sağduyu sahiple-
rinin bu olaylardan 
çıkaracağı birçok 
dersler vardır. 

Kendilerinden 
önce nice nesil-
leri yok edişimiz 
hala onları 
uyarmadı mı? 
Halbuki onların 
yurdlarında ge-
zinip duruyorlar. 
Doğrusu bunda 
sağduyu sahip-
leri için ayetler 
vardır. 

Peki, bu (hakkı inkar 
eden) kimseler, yurt-
larında gezip dolaş-
tıkları kendilerinden 
önce gelip geçmiş 
kuşaklardan nicesini 
helak ettiğimizi göre-
rek bundan kendileri 
için bir ders çıkarma-
dılar mı? Oysa, bu 
olguda, akıl sahipleri 
için mutlaka çıkarıla-
cak dersler vardır! 
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.. ل ْولِ  ة ِ    eğer..olmasaydı=و      söylenmiş..bir..söz=ك ِلم 

ب ق تِْ ب ِكِ ..ِمنِْ    daha..önce=س  ر  =Rabbin..tarafından    

اًما    olurdu=ل ك انِ      gerekli..(azap)=ِلز 

لِ  أ ج  س مًّى    ve..bir..süre=و   belirtilmiş=م 

Eğer Rabb´inin 
daha önce verilmiş 
bir hükmü ve belir-
lenmiş bir vadesi 
olmasaydı yok 
edilmeleri kaçınıl-
maz olurdu. 

Şayet Rabbının 
verilmiş bir sözü 
ve tayin ettiği bir 
vakit olmasaydı; 
hemen azaba 
uğrarlardı. 

Rabbinin (her günah-
kara tevbe için tanı-
nan) belirli süre ko-
nusunda önceden ve-
rilmiş bir kararı olma-
saydı, (günah işle-
yenlerin derhal ceza-
landırılması) kaçınıl-
maz olurdu. 
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    sabret=ف اْصبِرِْ,,

ا,,ع ل ىَِٰ ي ق ول ونِ ,,م  =onların,,dediklerine    

ب ِحِْ س  ْمدِِ    ve,,tesbih,,et=و  ب ِكِ     överek=بِح      Rabbini=ر 

وعِِ    önce=ق ْبلِ 
    doğmasından=ط ل 

ق ْبلِ     güneşin=الَشْمِسِ     ve,,önce=و 

اِ  وبِه      batmasından=غ ر 

ِمنِْ آن اءِِ,,و  =saatlerinden,,bir,,kısmında    ِِاللَْيل=gece    

ب ِحِْ افِ     tesbih,,et=ف س  أ ْطر      ve,,taraflarında=و 

ارِِ     umulur,,ki=ل ع لَكِ     gündüzün=النَه 

ىَِٰ  hoşnut,,olursun=ت ْرض 

Ey Muhammed, 
öyleyse onların 
söylediklerine sab-
ret. Güneşin doğu-
şundan ve batışın-
dan önce Rabb´ini 
övgü ile noksanlık-
lardan tenzih et; 
gecenin bir bölümü 
ile gündüzün baş-
langıcı ile sonunda 
da O´nu noksanlık-
lardan tenzih et ki, 
karşılığında hoşnut 
olasın. 

Onların söyledik-
lerine sabret ve 
güneşin doğma-
sından önce de, 
batmasından 
önce de Rabbını 
hamd ile tesbih 
et. Gece saatla-
rında ve gündüz-
leri de tesbih et 
ki, Rabbının rı-
zasına eresin. 

Bunun içindir ki, 
(hakkı inkar eden)ler 
ne derlerse desinler, 
sabret; ve güneşin 
doğmasından ve 
batmasından önce 
Rabbinin sınırsız kud-
ret ve yüceliğini öv-
güyle an; ve gecenin 
bazı saatlerinde ve 
gündüzün belli vakit-
lerinde yine Rabbinin 
kudret ve yüceliğini 
an ki hoşnutluğa, 
esenliğe erişesin. 

20. 
131 

.. لِ  دَنَِ..و  ت م  =ve..dikme     ِْين ْيك     gözlerini=ع 

ا..إِل ىَِٰ تَْعن ا..م  م  =faydalandırdığımız    ِِبِه=onunla    

اًجا مِْ    bazı..zümrelere=أ ْزو      onlardan=ِمْنه 

Sınavdan geçir-
mek amacı ile bazı 
kâfirlere verdiğimiz 
dünya hayatına 
ilişkin çekici nimet-
lere sakın göz 

Onlardan bazıla-
rına; denemek 
için verdiğimiz 
dünya hayatının 
süsüne gözlerini 
dikme. Rabbının 

Ve sakın, pek çokla-
rına, (sadece) onları 
sınamak için, avun-
sunlar diye verdiğimiz 
dünya hayatına mah-
sus şu ya da bu par-
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ة ِ ْهر  ي اةِِا    süsüne=ز  ْلح  =hayatının    الدُّْني ا=dünya    

مِْ     o..konuda=فِيِهِ     kendilerini..denemek..için=ِلن ْفتِن ه 

ِرْزقِ  ب ِكِ     rızkı=و      Rabbinin=ر 

ْيرِ  أ ْبق ىَِٰ    daha..hayırlıdır=خ   ve..daha..süreklidir=و 

dikme. Rabb´inin 
katındaki rızık da-
ha değerli ve daha 
süreklidir. 

rızkı daha hayırlı 
ve daha devam-
lıdır. 

laklığa, görkeme gö-
zünü dikme; çünkü 
Rabbinin (sana) sağ-
ladığı rızık, daha ha-
yırlı ve daha kalıcıdır. 

20. 
132 

رِْ,, أْم  ةِِ    ailene=أ ْهل كِ     emret=و      namazı=بِالَصَل 

اْصط بِرِْ     kendin,,de,,dayan=و 

اِ  ل ْيه      ona,,(namaz,,kılmaya)=ع 

ن ْسأ ل كِ ,,لِ  =biz,,senden,,istemiyoruz     ِِرْزقًا=rızık    

ق ك ِ     biz=ن ْحنِ      seni,,besliyoruz=ن ْرز 

اْلع اقِب ة ِ ىَِٰ    akıbet=و   takva(sahipleri)nindir=ِللتَْقو 

Ey Muhammed, 
yakınlarına namaz 
kılmayı emret, 
kendin de onu sü-
rekli olarak kıl. 
Senden geçim pe-
şinde koşmanı is-
temiyoruz. Biz ge-
çimini sağlarız. 
Mutlu son, kötülük-
lerden sakınanla-
rın olacaktır. 

Ehline namazı 
emret. Kendin 
de onda devamlı 
ol. Biz senden 
rızık istemiyoruz. 
Sana Biz rızık 
veririz. Akibet 
takvadadır. 

Yakınlarına da salatı 
emret ve sen de bun-
da devamlı, sebatlı 
ol. (Fakat unutma ki) 
Biz senden (Bizim 
için) rızık sağlamanı 
istemiyoruz; (tersine,) 
senin rızkını veren 
Biziz. Ve gelecek, Al-
lah'a karşı sorumluluk 
bilinci taşıyan kimse-
lerin olacaktır. 

20. 
133 

ق ال وا..     dediler..ki=و 

ي أْتِين ا..ل ْولِ  =bize..getirmeli..değil..mi?    

ب ِِهِ ..ِمنِْ    bir..ayet..(mucize)=بِآي ةِ  ر  =Rabbinden    

ل مِْ ت أْتِِهمِْ..أ و  =onlara..gelmedi..mi?    ِ ب ي ِن ة=kanıt    

ا فِِ..فِي    bulunan=م  الصُّح  =Kitap’larda    

 önceki=اْْل ول ىَِٰ

Müşrikler «Mu-
hammed bize 
Rabb´inden bir 
mucize getirseydi 
ya» dediler. Onlara 
daha önce inen 
kutsal sayfalara 
ilişkin açıklamalar 
gelmedi mi? 

Rabbından bize 
bir ayet getir-
seydi ya derler. 
Onlara önceki ki-
tablarda apaçık 
deliller gelmedi 
mi? 

Yine de (hakka karşı 
kör olanlar): (Mu-
hammed) Rabbinden 
bize bir mucize getir-
seydi ya! deyip duru-
yorlar. (Fakat) zaten 
onlara, eski yazılı 
belgelerde bulunması 
gereken konularda 
(bu ilahi mesajın doğ-
ruluğunu gösteren) 
açık bir delil gelmedi 
mi? 

20. 
134 

ل وِْ,,     şüphesiz,,biz=أ نَا    şayet=و 

    onları,,helak,,etseydik=أ ْهل ْكن اه مِْ

ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ    bir,,azab,,ile=بِع ذ ابِ  =ondan,,önce    

بَن ا    derlerdi=ل ق ال وا     Rabbimiz=ر 

أ ْرس ْلتِ ,,لِ ل وِْ =gönderseydin    إِل ْين ا=bize    

س ولًِ     uysaydık=ف ن تَبِعِ     bir,,elçi=ر 

ق ْبلِِ,,ِمنِْ    senin,,ayetlerine=آي اتِكِ  =önce    

ن ِذلَِ,,أ نِْ =rezil,,olmadan    َِٰى ن ْخز   ve,,alçak=و 

Eğer onları daha 
önce azaba çarptı-
rarak yok etseydik; 
«Ey Rabb´imiz, bu 
rezilliğe ve peri-
şanlığa düşmeden 
önce bize bir pey-
gamber gönder-
seydin de ayetleri-
ne uysaydık, ol-
maz mıydı?» diye-
ceklerdi. 

Eğer onları daha 
evvel azaba uğ-
ratarak yok et-
seydik: Rabbı-
mız, bize bir 
peygamber gön-
derseydin de hor 
ve rüsvay olma-
dan önce ayetle-
rine uysaydık 
olmaz mıydı? di-
yeceklerdi. 

Çünkü, eğer bu (ilahi 
mesajı vahyetmeden) 
önce onları (cezalan-
dırıcı) bir azapla he-
lak etseydik, (Hesap 
Günü'nde): Ey Rab-
bimiz, keşke bize bir 
elçi gönderseydin de 
(ahirette böyle) alça-
lıp gözden düşece-
ğimize Senin mesaj-
larına uysaydık! de-
mekte gerçekten de 
(haklı olurlardı). 

20. 
135 

ب ِصِ     herkes=ك لِ     de..ki=ق لِْ.. ت ر      gözetlemektedir=م 

واِ  بَص  ونِ     gözetleyin=ف ت ر  ت ْعل م      bileceksiniz=ف س 

نِْ ابِ     kimdir=م      sahipleri=أ ْصح 

ا ر  طِِالص ِ =yolun    ِِ     düzgün=الَسِوي 

نِِ م   doğru..yolda..olan=اْهت د ىَِٰ    ve..kimdir=و 

Onlara de ki: 
«Şimdi siz de biz 
de bekleme dö-
nemindeyiz. Bek-
leyiniz, ilerde han-
gimizin düz yolda 
olduğunu, hangi-
mizin doğru yönde 
ilerlediğini öğrene-
ceksiniz.» 

De ki: Herkes 
gözlemektedir, 
siz de gözleye 
durun. Şüphesiz 
kimlerin dosdoğ-
ru yolun sahiple-
ri olduğunu ve 
kimlerin hidayete 
ermiş bulundu-
ğunu yakında bi-
leceksiniz. 

De ki: Herkes (gele-
ceğin kendilerine ge-
tireceği şeyi) ümitle 
beklemektedir; öyley-
se siz de bekleyin, 
bakalım; çünkü kimle-
rin düz yolu seçtiğini 
ve kimlerin doğru yo-
lu bulduğunu yakında 
göreceksiniz! 

21. 
1 

,, بِ      insanların=ِللنَاِسِ    yaklaştı=اْقت ر 

مِْ ه مِْ    hesapları=ِحس اب ه      içinde=فِي    fakat,,onlar=و 

ْفل ةِ  ْعِرض ونِ     gaflet=غ   yüz,,çevirmektedirler=م 

İnsanların hesap 
verme günü yak-
laştığı halde onlar 
halâ gaflet içinde 
gerçeğe yüz çevi-
riyorlar. 

İnsanların hesab 
zamanı yaklaştı. 
Fakat onlar hala 
gaflet içinde yüz 
çeviriyorlar. 

İnsanlar için hesap 
görme vakti yaklaşı-
yor; ama onlar (bu 
yaklaşan şeye karşı) 
hala inatla umursa-
mazlık gösteriyorlar. 

21. 
2 

.. ا ي أْتِيِهمِْ..م  =kendilerine..gelen    ِِْذْكرِ ..ِمن =her..ikazı    

ب ِِهمِْ..ِمنِْ ر  =Rablerinden     ِْحد ث     ancak=إِلَِ    yeni=م 

ع وه ِ ه مِْ    dinlerler=اْست م  ي ْلع ب ونِ ..و  =eğlenerek 

Onlar 
Rabb´lerinden ge-
len her yeni uyarıyı 
kesinlikle alaya 
alarak dinliyorlar. 

Rabblarından 
kendilerine yeni 
bir uyarı gelme-
ye dursun; onlar, 
bunu mutlaka 
eğlenerek din-
lemişlerdir. 

Ne zaman Rablerin-
den kendilerine yeni 
bir uyarıcı, hatırlatıcı 
(mesaj) gelse, onu 
ancak alaya alarak 
dinliyorlar, 

21. 
3 

ِهي ةًِ,, ْمِ     eğlencededir=ل      kalbleri=ق ل وب ه 

وا أ س رُّ     gizlediler=و 

ى     aralarındaki,,konuşmayı=النَْجو 

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenler    ِْه ل=değil,,mi?    

ذ ا     bir,,insan=ب ش رِ     ancak=إِلَِ    bu,,da=ه َٰ

ْمِ      sizin,,gibi=ِمثْل ك 

    ”?şimdi,,siz,,kapılacak,,mısınız=أ ف ت أْت ونِ 

ْحرِ  أ ْنت مِْ    büyüye=الس ِ     siz=و 

ونِ   görüp,,dururken=ت ْبِصر 

Kalpleri oyundadır. 
Bu zalimler gizlice 
şöyle fısıldaştılar; 
«Şu Muhammed, 
sadece sizin gibi 
bir insan değil mi? 
Gözünüz göre gö-
re büyüye mi kapı-
lacaksınız?» 

Kalbleri gaflet 
içerisinde. Zul-
medenler gizlice 
fısıldaştılar: Bu 
sizin gibi bir in-
sandan başka 
bir şey midir? 
Siz, göre göre 
büyüye mi alda-
nacaksınız? 

kalpleri geçici hoşnut-
luklar peşinde; bu-
nunla birlikte, zulme 
(böylece) niyetli olan-
lar (birbirlerine şunu 
söylerken) gerçek 
düşüncelerini saklı-
yorlar: (Peygamber 
olduğunu söyleyen) 
bu kişi sizin gibi 
ölümlü biri değil mi? 
Peki öyleyse, böyle 
göz göre göre büyü 
ürünü bir söze mi ka-
pılacaksınız? 

21. 
4 

.. ب ِي    dedi..ki=ق الِ      bilir=ي ْعل مِ     Rabbim=ر 

اءِِ..فِي    konuşulanı=اْلق ْولِ  الَسم  =gökte    

اْْل ْرِض ِ ه وِ     ve..yerde=و      işitendir=الَسِميعِ     O=و 

 bilendir=اْلع ِليمِ 

Peygamber dedi 
ki; «Benim 
Rabb´im, gökte ve 
yerde söylenen 
her sözü bilir, o işi-
ten ve bilendir. 

Dedi ki: Benim 
Rabbım; gökte 
ve yerde söyle-
neni bilir. O; 
Semi´dir. 
Alim´dir 

De ki: Benim Rabbim 
gökte ve yerde konu-
şulan her sözü bilir; 
her şeyi işiten ve her 
şeyin aslını bilen 
O'dur. 

21. 
5 

    dediler=ق ال وا    hayır=ب لِْ,,

ثِ أ ْضغ ا =(bu),,karmakarışık     ِم     hayallerdir=أ ْحَل 

اه ِ    hayır=ب لِِ     hayır=ب لِْ    onu,,uydurmuş=اْفت ر 

    bize,,getirse,,ya=ف ْلي أْتِن ا    şairdir=ش اِعرِ     o=ه وِ 

ا    bir,,mucize=بِآي ةِ      gönderildikleri=أ ْرِسلِ     gibi=ك م 

 öncekilerin=اْْل َول ونِ 

O zalimler dediler 
ki; «Hayır, Mu-
hammed´in söyle-
dikleri birtakım 
karmaşık, birbirin-
den kopuk hayal-
lerdir. Hayır, bu 
sözler O´nun uy-
durmasıdır. Hayır, 
O bir şairdir. Öyle 
değilse bize daha 
önceki peygam-
berlerin gösterdik-
lerine benzer bir 
mucize göstersin.» 

Onlar: Hayır, 
bunlar saçma 
sapan rüyalardır. 
Hayır onu uy-
durmuştur, hayır 
o, şairdir. Haydi 
önceki peygam-
berler gibi o da 
bize bir mucize 
getirsin dediler. 

Yoo, diyorlar, (Mu-
hammed'in bu söyle-
dikleri) karmakarışık 
rüyalardan ibaret! 
Yok yok, bütün bunla-
rı kendisi uyduruyor! 
Hayır, o sadece bir 
şairdir! Peki, madem 
öyle, önceki (pey-
gamberlerin mucize-
lerle) gönderildiği gibi 
o da bize bir mucize 
getirse ya! 

21. 
6 

.. ا ن تِْ..م  آم  =inanmamıştı    ِْم     bunlardan..önce=ق ْبل ه 

ق ْري ةِ      hiçbir..kent..(halkı)=ِمْنق ْري ة 

اِ  مِْ    helak..ettiğimiz=أ ْهل ْكن اه      ?şimdi..bunlar..mı=أ ف ه 

 inanacaklar=ي ْؤِمن ونِ 

Oysa onlardan ön-
ceki helâk ettiğimiz 
kentlerin hiçbiri 
inanmamıştı. Şim-
di onlar mı inana-
caklar? 

Onlardan önce 
helak etmiş ol-
duğumuz kasa-
ba halkı iman 
etmemişti. Şimdi 
bunlar mı iman 
edecekler? 

Geçmişte helak etti-
ğimiz toplumlardan 
hiç biri (kendilerine 
gönderilen peygam-
berlere) inanmamış-
lardı; şimdi, bunlar mı 
inanacak? 

21. 
7 

,, ا م  ْلن ا,,و  أ ْرس  =biz,,göndermedik    

    başkasını=إِلَِ    senden,,önce=ق ْبل كِ 

الًِ     vahyedilen=ن وِحي    erkeklerden=ِرج 

    ehline=أ ْهلِ     sorun=ف اْسأ ل وا    kendilerine=إِل ْيِهْمِ 

ْكرِِ     idiyseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    Zikir=الذ ِ

ونِ ,,لِ  ت ْعل م  =bilmiyor 

Senden önce de 
kendilerine vahyet-
tiğimiz erkeklerden 
başkasını gön-
dermedik. Bilmi-
yorsanız şayet zi-
kir ehline sorun. 

Senden önce 
de, kendilerine 
vahyettiğimiz er-
keklerden baş-
kasını gönder-
medik. Eğer bil-
miyorsanız; zikir 
ehline sorun. 

Biz senden önce de 
(ey Muhammed,) 
kendilerine vahiy indi-
rilen (ölümlü) adam-
lardan başkasını (elçi 
olarak) göndermedik; 
bunun içindir ki, (o in-
karcılara de ki:) Eğer 
kendiniz bilmiyorsa-
nız, önceki kitapları 
okuyup izleyen kim-
selere sorun. 

21. 
8 

.. ا م  ع ْلن اه مِْ..و  ج  =biz..onları..yapmadık    

س دًا ي أْك ل ونِ ..لِ     ceset(ler)=ج  =yemeyen    

ا    yemek=الَطع امِ  م  ك ان وا..و  =ve..değillerdi    

اِلِدينِ   ölümsüz=خ 

Biz onları yemek 
yemez organizma-
lar olarak yarat-
madık. Onlar 
ölümsüz de değil-
lerdi. 

Biz onları; ye-
mek yemez bir 
ceset kılmadık 
ve onlar, ebedi 
de değillerdi 

(Göreceksiniz ki,) Biz 
o'nları yiyip içmeye 
ihtiyaç duymayan bir 
yapıda yaratmamış-
tık; o'nlar ölümsüz de 
değillerdi. 
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21. 
9 

د ْقن اه مِ     sonra=ث مَِ,,     yerine,,getirdik=ص 

ْعد ِ     verdiğimiz,,sözü=اْلو 

ْين اه مِْ     onları,,kurtardık=ف أ ْنج 

نِْ م  ن ش اءِ ,,و  =ve,,dilediklerimizi    

أ ْهل ْكن ا ْسِرِفينِ     ve,,helak,,ettik=و   aşırı,,gidenleri=اْلم 

Sonra sözümüzü 
tutarak onları ve 
dilediğimiz kimse-
leri kurtararak öl-
çülerimizi çiğneyen 
azgınları yokettik. 

Nihayet onlara 
verdiğimiz sözün 
doğruluğunu 
gösterdik. Kendi-
lerini ve diledik-
lerimizi kurtar-
dık, aşırı giden-
leri de yok ettik. 

Sonuç olarak, Biz on-
lara verdiğimiz sözü 
yerine getirdik ve bu-
nun için kendilerini ve 
dilediğimiz kimseleri 
kurtardık; ama kendi 
kendilerini ziyan 
edenleri ise yok ettik. 

21. 
10 

ْلن اأ نِْ    andolsun=ل ق دِْ.. ز  =indirdik    ِْإِل ْيك م=size    

    içinde=فِيهِِ    bir..Kitap=ِكت ابًا

ْمِ  ك      Zikr’iniz..bulunan=ِذْكر 

ِ ت ْعِقل ونِ ..أ ف َل  =aklınızı..kullanmıyor..musunuz? 

Andolsun ki, size 
namınızı yücelten, 
öğütler içeren bir 
kitap indirdik. Buna 
aklınız ermiyor 
mu? 

Andolsun ki; si-
ze, içinde zikri-
nizin bulunduğu 
bir Kitab indirdik. 
Hala akletmiyor 
musunuz? 

(Ey İnsanlar!) Gerçek 
şu ki, Biz size, akılda 
tutmanız gereken her 
şeyi kapsayan ilahi 
bir mesaj indirdik: ha-
la aklınızı kullanma-
yacak mısınız? 

21. 
11 

,, كِ  مِْو  =ve,,nice    ْمن ا     kırıp,,geçirdik=ق ص 

ق ْري ةِ ,,ِمنِْ =şehri    ِْةًِ,,ك ان ت ظ اِلم  =zulmeden    

أْن ا أ ْنش      onlardan,,sonra=ب ْعد ه ا    ve,,inşa,,ettik=و 

ِرينِ     bir,,topluluk=ق ْوًما  başka=آخ 

Halkları zalim olan 
nice şehri kırıp ge-
çirdik de arkasın-
dan başka halklar 
ortaya çıkardık. 

Biz, zulmeden 
nice kasabayı kı-
rıp geçirdik. Ve 
onlardan sonra 
başka bir kavmi 
var ettik. 

Hem (bilmiyor musu-
nuz ki) Biz, zulümde 
ısrar eden nice top-
lumları kırıp geçirdik 
de onların yerine 
başka toplumlar 
meydana getirdik! 

21. 
12 

سُّوا    zaman=ف ل َما..     hissettikleri=أ ح 

ن ا     onlar=ه مِْ    derhal=إِذ ا    azabımızı=ب أْس 

ا  kaçıyorlardı=ي ْرك ض ونِ     oradan=ِمْنه 

Bu zalimler aza-
bımızın gelip çattı-
ğını farkettiklerinde 
derhal şehirlerin-
den kaçmaya ko-
yuluyorlardı. 

Bizim baskını-
mızı hissettikleri 
zaman; onlar, 
oradan kaçmaya 
yelteniyordu 

Ve onlar Bizim ceza-
landırıcı kudretimizi 
hissetmeye başlar 
başlamaz, hemen 
oradan kaçmaya dav-
ranırlardı. 

21. 
13 

,, وا,,لِ  ت ْرك ض  =(boşuna),,kaçmayın    

اْرِجع وا ا,,إِل ىَِٰ    ve,,dönün=و  م  =şeylere,,(nimetlere)    

    içinde=فِيهِِ    şımartıldığınız=أ تِْرْفت مِْ

س اِكنِك مِْ م      çünkü=ل ع لَك مِْ    ve,,yurtlarınıza=و 

 sorguya,,çekileceksiniz=ت ْسأ ل ونِ 

Kaçmayınız, sizi 
baştan çıkaran ni-
metlere ve evleri-
nize dönünüz ki, 
sorguya çekilecek-
siniz! 

Koşup kaçma-
yın, size nimet 
verilen yere, 
yurtlarınıza dö-
nün. Elbette 
sorguya çekile-
ceksiniz. 

(Ama sanki kendileri-
ne:) Kaçmaya kal-
kışmayın; bolluk ve 
keyif içinde sizi şı-
martan şeylere, evle-
rinize yurtlarınıza dö-
nün, ki belki (yapıp 
ettiklerinizden ötürü) 
sorguya çekileceksi-
niz! (denmiş gibi, 
kaybettiklerini anlar-
lar). 

21. 
14 

ْيل ن ا..ي ا    dediler=ق ال وا.. و  =eyvah..bize    

    olduk=ك نَا    gerçekten..biz=إِنَا

 zalimlerden=ظ اِلِمينِ 

Eyvahlar olsun! 
Biz gerçekten 
kendimize zul-
metmişiz dediler. 

Dediler ki: Vay 
başımıza gelen-
lere; doğrusu 
biz, zalimler idik. 

Ve yalnızca: Vah bi-
ze! diye yanıp yakı-
nırlardı, Doğrusu, 
gerçekten zalim kim-
selerdik biz! 

21. 
15 

,, ا ال تِْ,,ف م  ز  =sürüp,,gitti     ِتِْلك=bu    

اه مِْ تَىَِٰ    mırıldanmaları=د ْعو      kadar=ح 

ع ْلن اه مِْجِ  =biz,,onları,,yapıncaya    

ِصيدًا     biçilmiş,,(ekin,,gibi)=ح 

اِمِدينِ   sönmüş,,ateş,,(gibi)=خ 

Onlar böyle vahla-
nıp dururken biz 
kendilerini biçilmiş 
ekinler gibi cansız 
yere seriverdik. 

Bu haykırmaları 
devam edip du-
rurken Biz; onla-
rı, biçilmiş bir ot, 
sönmüş bir ocak 
haline getirdik. 

Ve bu yakınmaları, 
Biz kendilerini biçil-
miş bir tarlaya (ya da) 
bir kül yığınına çevi-
rinceye kadar sürüp 
giderdi. 

21. 
16 

.. ا م  ل ْقن ا..و  خ  =biz..yaratmadık     ِاء     göğü=الَسم 

اْْل ْرضِ  ا    ve..yeri=و  م      ve..bulunanları=و 

ا ِعبِينِ     bunlar..arasında=ب ْين ه م   eğlence..için=ل 

Biz göğü, yeri ve 
ikisi arasındaki 
varlıkları oyun ol-
sun diye yaratma-
dık. 

Biz; göğü, yeri 
ve ikisinin ara-
sındakileri oyun 
olsun diye ya-
ratmadık. 

Bir de, (şunu bilin ki,) 
gökleri ve yeri ve bu 
ikisi arasında var olan 
hiçbir şeyi bir oyun, 
bir eğlence olarak ya-
ratmadık; 

21. 
17 

ْدن ا    eğer=ل وِْ,, ن تَِخذ ِ,,أ نِْ    isteseydik=أ ر  =edinmek    

ْذن اه ِ    bir,,eğlence=ل ْهًوا تَخ      edinirdik=ل 

ل د نَا,,ِمنِْ =kendi,,katımızdan    ِْإِن=eğer    

 yapacak=ف اِعِلينِ     olsaydık=ك نَا

Eğer bir eğlence 
edinmek istesey-
dik, özümüzden 
kaynaklanan bir 
eğlence edinirdik. 
Yapacak olsak 
böyle yapardık. 

Eğer bir eğlence 
edinmek iste-
seydik, elbette 
onu kendi katı-
mızdan edinir-
dik. Fakat asla 
edinmedik. 

(çünkü,) eğer bir 
oyun, bir eğlence 
edinmek dileseydik, 
bunu herhalde kendi 
katımızdan edinirdik; 
ama hiç böyle bir şeyi 
diler miyiz! 

21. 
18 

ق ِِ    biz..atarız=ن ْقِذفِ     hayır=ب لِْ..     hakkı=بِاْلح 

    batılın=اْلب اِطلِِ    üstüne=ع ل ى

غ ه ِ     derhal=ف إِذ ا    o..onun..beynini..parçalar=ف ي ْدم 

    onun..(batılın)=ه وِ 
اِهق ِ      canı..çıkar=ز 

ل ك مِ  ْيلِ ..و  اْلو  =vay..size!    

ت ِصف ونِ ..ِمَما =yakıştırdıklarınızdan..ötürü 

Hayır, biz hakkı 
(gerçeği), batılın 
(eğriliğin), başına 
çarparız da batılın 
beyni parçalanır ve 
yok oluverir. Al-
lah´a yakıştırdığı-
nız uygunsuz sıfat-
lardan ötürü vay 
gele başınıza! 

Hayır Biz; ger-
çeği batılın te-
pesine indiririz 
de onun beynini 
parçalar. Bir de 
bakarsın ki; o, 
yok olup gitmiş-
tir. Allah´a yakış-
tırdıklarınızdan 
dolayı yazıklar 
olsun size. 

Tersine, Biz (gerçek 
bir yaratma eylemiy-
le) hakkı batılın başı-
na çarparız da bu 
onu paramparça eder 
ve böylece beriki yok 
olur gider. O halde, 
(Allah'a) yakıştırdığı-
nız şeylerden ötürü 
yazıklar olsun size! 

21. 
19 

ل ه ِ,, نِْ    O’nundur=و      kim,,varsa=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِ اْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

نِْ م      O’nun,,yanında=ِعْند ه ِ    bulunanlar=و 

ونِ ,,لِ  ي ْست ْكبِر  =büyüklenmez    

ِعب اد تِهِِ,,ع نِْ =O’na,,kulluk,,etmekten    

لِ  ونِ ,,و  ي ْست ْحِسر  =ve,,yorulmazlar 

Göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi 
O´nundur. O´nun 
katındakiler hiçbir 
büyüklük komplek-
sine kapılmaksızın 
ve hiç bıkmaksızın 
O´na ibadet eder-
ler. 

Göklerde ve 
yerde ne varsa 
O´nundur. Ka-
tında olanlar 
O´na kulluk et-
mekten büyük-
lenmezler ve 
usanmazlar. 

Çünkü, göklerde ve 
yerde var olan her 
şey O'nundur; O'nun 
yanında yer alanlar 
O'na kulluk etmekte 
asla ne kibre kapılır-
lar ne de usanç du-
yarlar. 

21. 
20 

.. ونِ  ب ِح      gece=اللَْيلِ     tesbih..ederler=ي س 

ارِ  النَه      ve..gündüz=و 

ونِ ..لِ  ي ْفت ر  =hiç..ara..vermezler 

Hiç ara vermeksi-
zin, gece gündüz 
O´nu noksanlıklar-
dan tenzih ederler. 

Gece gündüz hiç 
durmaksızın 
O´nu tesbih 
ederler. 

Gece gündüz, bık-
madan yorulmadan 
O'nun sınırsız kudret 
ve yüceliğini anıp du-
rurlar. 

21. 
21 

,, ذ وا,,أ مِِ اتَخ  =yoksa,,mi,,edindiler?    ًِة     tanrılar=آِله 

اْْل ْرِضِ,,ِمنِ  =yerden    ِْه م=onları    

ونِ   diriltecek=ي ْنِشر 

Yoksa müşrikler, 
ölüleri diriltebilecek 
yeryüzü kaynaklı 
ilahlar mı edindi-
ler? 

Yoksa onlar; 
yerden bir takım 
tanrılar edindiler 
de onlar mı ölü-
leri diriltecekler? 

Yine de bazı insanlar, 
birtakım dünyevi var-
lıkları, bunların (ölüle-
ri) diriltebileceği ya-
nılgısı içinde, tanrı 
ediniyorlar; 

21. 
22 

ا    olsaydı=ك انِ     eğer=ل وِْ..     ikisinde=فِيِهم 

ة ِ     Allah’tan=اّلَل ِ    başka=إِلَِ    tanrılar=آِله 

    ikisi..de..bozulup..gitmişti=ل ف س د ت اِ 

انِ      Allah=اّلَلِِ    yüce(münezzeh)dir=ف س ْبح 

ب ِِ     arş’ın=اْلع ْرِشِ    sahibi=ر 

ي ِصف ونِ ..ع َما =onların..nitelendirmelerinden 

Eğer yerde ve gök-
te Allah´dan başka 
ilahlar olsaydı ye-
rin ve göğün dü-
zeni altüst olurdu. 
Arş´ın rabbi olan 
Allah, o müşriklerin 
asılsız yakıştırma-
larından münez-
zehtir. 

Eğer göklerde 
ve yerde Al-
lah´tan başka 
tanrılar olsaydı; 
bunların ikisi de 
muhakkak bozu-
lup gitmişti. 
Arş´ın Rabbı 
olan Allah; onla-
rın nitelendirdik-
lerinden münez-
zehtir. 

oysa, (anlamıyorlar 
ki,) göklerde ve yerde 
Allah'tan başka tanrı-
lar olsaydı, bu iki 
alem de kargaşalık 
içinde yıkılıp giderdi! 
Bunun içindir ki, O 
mutlak hükümranlık 
tahtının Efendisi, O 
sınırsız kudret ve yü-
celik sahibi Allah, in-
sanların tanımlama 
ve tasvir yoluyla ken-
disine yakıştırdığı her 
şeyin ötesinde, her 
şeyin üstündedir! 

21. 
23 

,, ي ْسأ لِ ,,لِ  =O,,sorulmaz    ي ْفع لِ ,,ع َما =yaptığından    

ه مِْ  sorulurlar=ي ْسأ ل ونِ     ama,,onlar=و 

O yaptıklarından 
sorumlu değildir. 
Oysa onlar davra-
nışlarından sorum-
ludurlar. 

O; yaptığından 
sorumlu değildir, 
fakat onlar so-
rumludurlar. 

O edip eylediği şey-
lerden ötürü sorguya 
çekilemez; ama onlar 
(mutlaka) sorgulana-
caklar: 

21. 
24 

ذ وا    yoksa=أ مِِ..     ?mı..edindiler=اتَخ 

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    
ةًِ      de..ki=ق لِْ    tanrılar=آِله 

ْمِ     getirin=ه ات وا ذ ا    delilinizi=ب ْره ان ك      işte..budur=ه َٰ

نِْ    öğütü=ِذْكرِ  ِعيِ ..م  م  =benimle..beraber..olanların    

Yoksa onlar O´nun 
dışında başka ilah-
lar mı edindiler? 
Onlara de ki; «Bu 
konudaki delilinizi 
ortaya getiriniz. Bu 
kitap, gerek be-
nimle birlikteki 
mü´minlere yönelik 

Yoksa O´ndan 
başka tanrılar mı 
edindiler? De ki: 
Kesin delilinizi 
getirin işte be-
nimle birlikte 
olanların zikri ve 
benden önceki-
lerin zikri. Hayır 

(hal böyleyken), onlar 
yine de, kulluk etmek 
için O'nun yerine 
(düzmece) tanrılar 
ediniyorlar! (Ey Pey-
gamber,) de ki: Hay-
di, siz de davanızı 
destekleyecek bir de-
lil getirin: İşte bu, be-
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ِذْكرِ  نِْ    ve..öğütü=و  ق ْبِليِ ..م  =benden..öncekilerin    

ه مِْ    ama=ب لِْ ونِ ..لِ     çokları=أ ْكث ر  ي ْعل م  =bilmezler    

َقِ  مِْ    hakkı=اْلح      bundan..dolayı..onlar=ف ه 

ْعِرض ونِ   yüz..çevirirler..(haktan)=م 

direktifleri ve ge-
rekse benden ön-
ceki peygamberle-
re ilişkin bilgileri 
içeriyor.» Hayır on-
ların çoğunluğu 
gerçeğin ne oldu-
ğunu bilmeksizin 
ona sırt çevirirler. 

onların çoğu 
hakkı bilmezler 
de onun için yüz 
çevirirler. 

nimle birlikte olanların 
ve benden önceki 
(peygamber)lerin dile 
getirip durdukları ilahi 
öğretidir. Hayır, onla-
rın çoğu gerçeği bil-
miyor ve bunun için 
de (ondan) inatla yüz 
çeviriyorlar. 

21. 
25 

,, ا م  ْلن ا,,و  أ ْرس  =göndermedik    

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önce    

س ولِ ,,ِمنِْ ر  =hiçbir,,peygamber    َِإِل=olmayalım    

    şüphesiz=أ نَه ِ    ona=إِل ْيهِِ    diye,,vahyetmiş=ن وِحي

ه ِ    yoktur=لِ      benden=أ ن ا    başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

 bana,,kulluk,,edin=ف اْعب د ونِِ

Senden önce gön-
derdiğimiz bütün 
peygamberlere 
«Benden başka 
ilah yoktur, sırf ba-
na kulluk ediniz» 
diye vahyettik. 

Senden önce 
gönderdiğimiz 
her peygambere 
mutlaka: 
Ben´den başka 
tanrı yoktur. Ba-
na kulluk edin, 
diye vahyetmi-
şizdir. 

Oysa, Biz senden 
önce de peygamber-
leri yalnızca: Benden 
başka tanrı yok, öy-
leyse (yalnızca) Bana 
kulluk edin! diye vah-
yederek gönderdik. 

21. 
26 

ق ال وا.. ذ ِ    dediler=و  نِ     edindi=اتَخ      Rahman=الَرْحم َٰ

ل دًاِ      çocuk=و 
ان ه ِ      hayır=ب لِْ    O..yücedir=س ْبح 

ْكرِ     kullar(ı)dır=ِعب اد ِ ونِ م  م  =değerli 

Müşrikler «Rah-
man olan Allah ev-
lat edindi» dediler. 
Haşa! O böyle bir 
şeyden münezzeh-
tir. Tersine melek-
ler, onurlu kullar-
dır. 

Dediler ki: Rah-
man çocuk 
edindi. O´nun 
şanı yücedir. 
Hayır, onlar ik-
ram edilmiş kul-
lardır. 

Yine de, bazıları kal-
kıp: Rahman kendine 
bir oğul edinmiştir! di-
yor. O yüceler yücesi 
(ölümlülere özgü bu 
tür eksiklerden) mut-
lak anlamda uzaktır! 
Hayır, (Allah'ın so-
yundan gelmiş gö-
züyle baktıkları o 
kimseler) yalnızca Al-
lah'ın seçkin kulları-
dır: 

21. 
27 

,, ي ْسبِق ون ه ِ,,لِ  =O’ndan,,önce,,söylemezler    

ه مِْ    bir,,söz=بِاْلق ْولِِ     ve,,onlar=و 

ل ونِ     O’nun,,buyruğunu=بِأ ْمِرهِِ  yaparlar=ي ْعم 

Onlar Allah´dan 
önce söz söyle-
mezler ve ne ya-
parlarsa sırf O´nun 
emri ile yaparlar. 

Onlar, sözle asla 
O´nun önüne 
geçemezler. An-
cak O´nun em-
riyle hareket 
ederler. 

Sözkonusu kimseler, 
O kendileriyle ko-
nuşmadan asla ko-
nuşmazlar; ve ancak 
O'nun buyruğuyla 
edip eylerler. 

21. 
28 

.. ا    bilir=ي ْعل مِ  أ ْيِديِهمِْ..ب ْينِ ..م  =onların..önlerinde..olanı    

ا م  ْلف ه مِْ..و  خ  =ve..arkalarında..olanı    

لِ  ي ْشف ع ونِ ..و  =şefaat..edemezler    َِإِل=başkasına    

نِِ ه مِْ    razı=اْرت ض ىَِٰ    olduklarından=ِلم      ve..onlar=و 

ْشي تِهِِ..ِمنِْ خ  =O’nun..korkusundan    

ْشِفق ونِ   titrerler=م 

Allah, onların önle-
rindekini ve arkala-
rında bıraktıklarını 
(yapacaklarını ve 
yaptıklarını) bilir. 
Onlar sadece Al-
lah´ın hoşnut ol-
duğu kimselere şe-
faat ederler ve Al-
lah´ın korkusun-
dan titrerler. 

O, onların önle-
rindekilerini de 
bilir, arkaların-
dakini de bilir. 
Onlar, Allah´ın 
hoşnud olduğu 
kimseden baş-
kasına şefaat 
edemezler ve 
O´nun korku-
sundan titrerler. 

O, onların gözünün 
önünde olanları da bi-
lir, onlardan gizli tutu-
lan şeyleri de bilir; 
bunun içindir ki, on-
lar, O'nun (zaten) 
hoşnut olduğu insan-
ların dışında kimseye 
yan çıkıp kayıramaz-
lar; çünkü (herkesten 
önce) onların kendile-
ri O'nun korkusuyla 
titrerler. 

21. 
29 

نِْ,, م  مِْ    derse=ي ق لِْ    her,,kim=و      onlardan=ِمْنه 

ه ِ    ben=إِن ِي     bir,,tanrıyım=إِل َٰ

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’ndan,,başka     ِِلك     böylece=ف ذ َٰ

نَم ِ     onu,,cezalandırırız=ن ْجِزيهِِ ه      cehennemle=ج 

لِِ كِ ك ذ َٰ =böyle    ن ْجِزي=biz,,cezalandırırız    

 zalimleri=الَظاِلِمينِ 

Eğer onlardan biri 
«Ben Allah´ın dı-
şında ilahım» der-
se onu cehennem 
ile cezalandırırız. 
Biz zalimleri böyle 
cezalandırırız. 

Bunlardan kim: 
Tanrı O değil de 
benim derse; 
onu derhal ce-
hennemle ceza-
landırırız. Biz, 
zalimlerin ceza-
sını böyle veririz. 

Ve eğer onlardan biri: 
O'nun gibi ben de bir 
tanrıyım diyecek ol-
saydı mutlaka onu 
cehennemle ceza-
landırırdık: (çünkü) 
zalimleri biz böyle 
cezalandırırız. 

21. 
30 

.. ل مِْ ي رِ ..أ و  =görmediler..mi?    

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    َِأ ن=şüphesiz    

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökler=الَسم      ve..yer=و 

تْقًا..ك ان ت ا ر  =bitişik..idi     ِا     biz..onları..ayırdık=ف ف ت ْقن اه م 

ع ْلن ا ج  اءِِ..ِمنِ     ve..yarattık=و  اْلم  =sudan    

ش ْيءِ ..ك لَِ =her..şeyi     ِ  ي     canlı=ح 

ِ ي ْؤِمن ونِ ..أ ف َل  =hala..inanmıyorlar..mı? 

Kâfirler, gökler ile 
yer birbirine yapı-
şıkken onları ayır-
dığımızı ve bütün 
canlıları sudan 
meydana getirdi-
ğimizi görmüyorlar 
mı? Onlar yine de 
iman etmiyorlar 
mı? 

O küfredenler 
görmezler mi ki; 
gökler ve yer bi-
tişikken Biz ayır-
dık onları. Ve 
her şeyi sudan 
canlı kıldık. Hala 
inanmıyorlar mı? 

Peki, hakkı inkara 
şartlanmış olan bu 
insanlar, göklerin ve 
yerin (başlangıçta) bir 
tek bütün olduğunu 
ve Bizim sonradan 
onu ikiye ayırdığımızı 
ve yaşayan her şeyi 
sudan yarattığımızı 
görmüyorlar mı? Hala 
inanmayacaklar mı? 

21. 
31 

ع ْلن ا,, ج  اْْل ْرِضِ,,فِي    yarattık=و  =yer    

اِسيِ  و  ت ِميد ِ,,أ نِْ    yüksek,,dağlar=ر  =sarsar,,diye    

ع ْلن ا    onları=بِِهمِْ ج  ا    ve,,açtık=و      orada=فِيه 

اًجا مِْ    yollar=س ب ًَلِ    geniş=فِج      umulur,,ki=ل ع لَه 

 yollarını,,bulurlar=ي ْهت د ونِ 

Yeryüzü dengede 
dursun da insanla-
rı sarsmasın diye 
orada köklü dağlar 
yarattık ve istedik-
leri yere gidebilsin-
ler diye o dağlarda 
geçit veren yollar 
açtık. 

Onlar sarsılma-
sın diye yeryü-
zünde sabit dağ-
lar yerleştirdik. 
Doğru yoldan 
gitsinler diye 
orada geniş yol-
lar açtık. 

Ve (görmüyorlar mı 
ki,) onları sarsmasın 
diye arz üzerine sa-
pasağlam dağlar yer-
leştirdik; ve kolayca 
yollarını bulabilsinler 
diye orada vadiler aç-
tık; 

21. 
32 

.. ع ْلن اوِ  ج  =yaptık     ِاء ْقفًا    göğü=الَسم      bir..tavan=س 

ْحف وًظاِ  ه مِْ    korunmuş=م      onlar..hala=و 

ا..ع نِْ آي اتِه  =ayetlerinden    

ْعِرض ونِ   yüz..çevirmektedirler=م 

Göğü dengesizlik-
ten korunmuş bir 
tavan, bir çatı yap-
tık. Onlar ise gök-
teki ayetlere, dü-
şündürücü kanıtla-
ra dönüp bakmı-
yorlar. 

Gökyüzünü de 
korunmuş bir ta-
van kıldık. Fakat 
onlar, bundaki 
ayetlerden yüz 
çeviriyorlar. 

ve göğü güvenli bir 
kubbe, bir çatı olarak 
yükselttik? Ve yine de 
onlar (yaratılışın) bu 
açık işaretlerine inatla 
sırt çeviriyor, 

21. 
33 

,, ه وِ  ل قِ ,,الَِذي    O’dur=و  خ  =yaratan     ِاللَْيل=geceyi    

ارِ  النَه  الَشْمسِ     ve,,gündüzü=و      ve,,güneşi=و 

ر ِ  اْلق م      her,,biri=ك لِ     ve,,ayı=و 

ف ل كِ ,,فِي =bir,,yörüngede     ِون  yüzmektedir=ي ْسب ح 

Geceyi, gündüzü, 
güneşi, ayı yaratan 
O´dur. Bunların 
herbiri kendi yö-
rüngelerinde yü-
zerler. 

Geceyi ve gün-
düzü, güneşi ve 
ayı yaratan 
O´dur. Her biri 
bir yörüngede 
yüzer. 

ve (görmüyorlar ki,) 
geceyi ve gündüzü, 
güneşi ve ayı -hepsi 
de uzayda dolaşan (o 
gök cisimlerini)- yara-
tan O'dur! 

21. 
34 

.. ا م  ع ْلن ا..و  ج  =vermedik     ِِلب ش ر=hiçbir..insana    

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce     ِ ْلد     ebedi..yaşama=اْلخ 

    sen..ölürsen=ِمتَِ    ?şimdi..kalacaklar..mı=أ ف إِنِْ

مِ  اِلد ونِ     onlar=ف ه   ebedi=اْلخ 

Senden önceki 
hiçbir insana 
ölümsüzlük imkânı 
vermiş değiliz. 
Sanki sen ölürsen 
onlar sonsuza dek 
yaşayacaklar mı? 

Senden önce hiç 
bir insanı ebedi 
kılmadık. Sen 
ölürsen; onlar 
baki mi kalırlar? 

(Ey peygamber, sana 
inanmayanlara hatır-
lat ki,) Biz senden 
önce de hiçbir insana 
ölümsüzlük vermedik; 
ve imdi, sen ölürsen 
bunlar kendilerinin 
sonsuza kadar yaşa-
yacaklarını mı sanı-
yorlar? 

21. 
35 

,, ِ    her=ك لُِّ     tadacaktır=ذ ائِق ة ِ    nefis=ن ْفس 

ْوِتِ  ن ْبل وك مِْ    ölümü=اْلم      biz,,sizi,,imtihan,,ederiz=و 

ْيرِِ    şer,,ile=بِالَشر ِِ اْلخ      ve,,hayır,,ile=و 

إِل ْين ا    sınamak,,için=فِتْن ةًِ      ve,,(sonunda),,bize=و 

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Her canlı, ölümü 
tadacaktır. Nasıl 
davranacağınızı 
görelim diye sizi 
hem kötülükle ve 
hem de iyilikle sı-
navdan geçiririz. 
Sonunda bize dö-
neceksiniz. 

Her nefis ölümü 
tadıcıdır. Bir im-
tihan olarak sizi 
iyilik ve kötülükle 
deneriz. Sonun-
da, Bize döndü-
rüleceksiniz. 

Her can ölümü tada-
caktır; ne var ki, (ha-
yatın) iyi ve kötü (te-
zahürleriyle) karşı 
karşıya getirerek sı-
nıyoruz sizi; ve so-
nunda hepiniz Bize 
döneceksiniz. 

21. 
36 

إِذ ا.. آكِ     zaman=و      seni..gördükleri=ر 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =kâfirler    

ي تَِخذ ون كِ ..إِنِْ =seni..edinirler    َِإِل=ancak    

ًوا ذ ا    alay..konusu=ه ز      bu..mudur?..(diye)=أ ه َٰ

ي ْذك رِ ..الَِذي =diline..dolayan    

ت ك مِْ ه مِْ    sizin..tanrılarınızı=آِله      oysa..kendileri=و 

نِِ    Zikri(uyarısı)nı=بِِذْكرِِ     Rahman’ın=الَرْحم َٰ

ونِ ..ه مِْ ك افِر  =inkâr..ediyorlar 

Kâfirler seni gör-
düklerinde birbirle-
rine «ilahlarınıza 
dil uzatan adam bu 
mu?» diyerek seni 
alaya almaktan ge-
ri durmazlar. Oysa 
kendileri «Rah-
man» olan Allah´ı 
hatırlamaya bile 
yanaşmazlar. 

Küfredenler seni 
gördükleri za-
man, alaya al-
maktan başka 
bir şey yapmaz-
lar. Ve: Tanrıla-
rınızı diline dola-
yan bu mudur? 
derler. İşte 
Rahman´ın kita-
bını inkar eden-
ler onlardır. 

Ama hakkı inkara 
şartlanmış olan bu 
insanlar ne zaman 
seni gözönüne alsa-
lar, (birbirlerine:) Bu 
mu sizin tanrılarınızı 
diline dolayan? (diye-
rek) seni alaya al-
maktan başka bir şey 
yapmazlar. Ve Rah-
man'dan her söz 
edişlerinde hakkı ört-
bas etmeye kalkışan-
lar da yine böyleleri-
dir! 

21. 
37 

,, ِلقِ  ْنس انِ     yaratılmıştır=خ      insan=اْْلِ
İnsanın yaratılışın-
da «acelecilik» 

İnsan aceleden 
yaratılmıştır. Si-

İnsan tezcanlı bir ya-
ratıktır; (fakat yakın-
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ل ِ ,,ِمنِْ ع ج  =aceleden    ِْأ ِريك م     size,,göstereceğim=س 

    ayetlerimi=آي اتِي

ِ ت ْست ْعِجل ونِِ,,ف َل  =benden,,acele,,istemeyin 

mayası vardır. Si-
ze ayetlerimi, mu-
cizelerimi yakında 
göstereceğim; bi-
raz sabırlı olunuz. 

ze ayetlerimi 
göstereceğim. 
Ama o kadar 
çabuk istemeyin. 

da) mesajlarımı(n işa-
ret ettiği gerçeği) size 
göstereceğim; şimdi 
(bunu) Benden acele 
istemeyin! 

21. 
38 

.. ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    ve..diyorlar=و  ذ ا    ?ne..zaman=م      bu=ه َٰ

ْعد ِ     eğer=إِنِْ    tehdid(ettiğiniz..azab)=اْلو 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru..söyleyenler=ص 

Eğer söylediğiniz 
doğru ise bu teh-
didiniz ne zaman 
gerçekleşecek? 
dediler. 

Doğru sözlüler 
iseniz bu vaad 
ne zaman? der-
ler. 

Ama (mesajlarımı 
ciddiye almayanlar:) 
Eğer doğru sözlü 
kimselerseniz, (cevap 
verin, ey inananlar), 
(Allah'ın nihai yargısı 
konusunda ileri sür-
düğünüz) söz ne za-
man gerçekleşecek? 
diye sorup duruyorlar. 

21. 
39 

,, ي ْعل مِ ,,ل وِْ =bir,,bilselerdi    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler     ِِحين=zamanı    

ي ك فُّونِ ,,لِ  =savamayacakları    

وِهِهمِ ,,ع نِْ ج  و  =yüzlerinden     ِالنَار=ateşi    

لِ  ظ ه وِرِهمِْ,,ع نِْ    ne,,de=و  =sırtlarından    

لِ  ونِ ,,ه مِْ,,و  ر  ي ْنص  =ve,,yardım,,da,,olunmayacakları 

Kâfirler, cehennem 
ateşini yüzlerinden 
ve sırtlarından sa-
vamayacakları ve 
hiç kimseden yar-
dım göremeyecek-
leri anın dehşetini 
eğer bilseler, böyle 
yapmazlardı! 

O küfredenler; 
yüzlerinden ve 
sırtlarından ateşi 
engellemeye-
cekleri ve yar-
dım göremeye-
cekleri zamanı 
keşki bilseler. 

Hakkı inkara şartlan-
mış olan bu insanlar, 
yüzlerinden ve sırtla-
rından ateşi savama-
yacakları, kimseden 
bir yardım bulamaya-
cakları o günü keşke 
bilselerdi! 

21. 
40 

    o..onlara..gelecek=ت أْتِيِهمِْ    doğrusu=ب لِْ..

مِْ    ansızın=ب ْغت ةًِ ت ه      onları..şaşırtacak=ف ت ْبه 

ِ ي ْست ِطيع ونِ ..ف َل  =güçleri..yetmeyecek    

دَه ا     onu..reddetmeye=ر 

لِ  ونِ ..ه مِْ..و  ي ْنظ ر  =ve..kendilerine..süre..verilecek 

Aslında o tehdit, 
apansız bir şekilde 
karşılarına çıkıverir 
de şaşkınlıktan 
donakalırlar. O 
zaman onu ne 
başlarından sava-
bilirler ve ne de 
kendilerine mühlet 
verilir. 

Doğrusu o ani-
den gelecek ve 
onları şaşırta-
caktır. Artık onu 
geri çevirmeye 
güçleri yetmeye-
cektir. Ve onlara 
mühlet de veril-
meyecektir. 

Yoo, (o Son Saat) 
apansız gelip çatacak 
ve onları şaşkına çe-
virecek; öyle ki, ne 
onu geri çevirmeye 
güçleri yeter, ne de 
kendilerine soluk ala-
cak zaman verilir. 

21. 
41 

ل ق دِِ,,     alay,,edildi=اْست ْهِزئِ     andolsun=و 

س لِ      peygamberlerle,,de=بِر 

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önceki     ِاق     ama,,kuşatıverdi=ف ح 

وا,,بِالَِذينِ  س ِخر  =alay,,edenleri    ِْم     onlarla=ِمْنه 

ا ي ْست ْهِزئ ونِ ,,بِهِِ,,ك ان وا    şey=م  =o,,alay,,ettikleri 

Senden önceki 
peygamberler de 
alaya alınmıştı. 
Fakat o alaycılar, 
alay konusu ettik-
leri azabın pençe-
sine düştüler. 

Andolsun ki; 
senden önce de 
bir çok peygam-
berle alay edil-
mişti. Ama alaya 
alanları, eğlen-
dikleri şey mah-
vetmişti. 

(Ey Muhammed,) 
senden önceki elçiler-
le de alay edilmişti 
ama ne var ki, onları 
küçümseyen kimsele-
ri, sonunda, alay edip 
durdukları şeyin ken-
disi tepeleyiverdi. 

21. 
42 

نِْ    de..ki=ق لِْ.. ك مِْ    kim=م      ?sizi..koruyacak=ي ْكل ؤ 

ارِِ    gece=بِاللَْيلِِ النَه      ve..gündüz=و 

ِنِ ..ِمنِ  الَرْحم َٰ =Rahman’dan    ِْب ل=hayır    ِْه م=onlar    

ِذْكرِِ..ع نِْ =Zikr’inden    ِْب ِِهم     Rablerinin=ر 

ْعِرض ونِ   yüz..çeviriyorlar=م 

De ki; «Gece gün-
düz sizi ´Rahman´ 
olan Allah´ın aza-
bından kim koru-
yabilir?» Fakat on-
lar Rabb´lerini ha-
tırlamaya yanaş-
mıyorlar. 

De ki: Geceleyin 
ve gündüzün sizi 
Rahman´dan 
kim koruyabilir? 
Ne var ki onlar, 
Rabblarının zik-
rinden yüz çe-
virmektedirler. 

De ki: Gece ya da 
gündüz, sizi Rah-
man'a karşı kim koru-
yabilir? Hayır hayır, 
onlar Rablerini hatır-
latan mesajdan bütün 
bütün yüz çevirmiş 
kimselerdir! 

21. 
43 

مِْ    yoksa=أ مِْ,, ة ِآِلهِ ,,ل ه  =tanrıları,,mı,,var?    

مِْ د ونِن اِ ,,ِمنِْ    onları,,koruyacak=ت ْمن ع ه  =bize,,karşı    

ي ْست ِطيع ونِ ,,لِ  =onların,,gücü,,yetmez    

    kendilerine=أ ْنف ِسِهمِْ    yardım,,etmeye=ن ْصرِ 

لِ      bizim,,tarafımızdan=ِمنَا    onlara=ه مِْ    ne,,de=و 

ب ونِ ي ْصحِ  =sahip,,çıkılır 

Yoksa onların, 
kendilerini koruya-
cak bizim dışımız-
da başka ilahları 
mı var? O sözde 
ilahlar kendilerine 
bile yardım edecek 
güçte olmadıkları 
gibi bizden de des-
tek göremezler. 

Yoksa kendileri-
ni Bize karşı sa-
vunacak tanrıları 
mı var? Oysa 
bunlar kendileri-
ne bile yardım 
edemezler. Biz-
den yakınlık da 
görmezler. 

Yoksa onlar, gerçek-
ten, kendilerini Bizim 
elimizden kurtaracak 
tanrıları olduğunu mu 
(düşünüyorlar)? On-
ların bu (düzmece) 
tanrıları kendi kendi-
lerini bile koruyacak 
durumda değiller; öy-
leyse, (onlara tapı-
nanlara, onlara güve-
nenlere de) Bize kar-
şı kimse arka çıka-
mayacaktır. 

21. 
44 

تَْعن ا    bilakis=ب لِْ.. ءِِ    biz..yaşattık=م  ل  ؤ      onları=ه َٰ

ه مِْ آب اء  تَىَِٰ    ve..atalarını=و      nihayet=ح 

ل ْيِهمِ     uzun..geldi=ط الِ      kendilerine=ع 

ر ِ  ِ    ömür=اْلع م  ْونِ ..أ ف َل  ي ر  =görmüyorlar..mı?    

    gelip..de=ن أْتِي    bizim=أ نَا

    yerlerini..(topraklarını)=اْْل ْرضِ 

ا ه  اِ ..ِمنِْ    eksilttiğimizi=ن ْنق ص  افِه  أ ْطر  =uçlarından    

مِ   üstün..gelen=اْلغ اِلب ونِ     ?onlar..mı=أ ف ه 

Aslında biz onlara 
ve atalarına geniş 
geçim imkânları 
bağışladık da uzun 
yıllar refah içinde 
yaşadılar. Fakat 
bizim, kâfirlerin 
yurtlarını uçların-
dan kırptığımızı, 
müslümanlar lehi-
ne alanlarını da-
ralttığımızı görmü-
yorlar mı? Acaba 
üstün gelen onlar 
mıdır? 

Evet Biz; onlara 
da, atalarına da 
geçimlikleri ver-
dik. Öyle ki 
ömürleri kendile-
rine uzun geldi. 
Fakat şimdi 
görmüyorlar mı 
ki; Biz; o yeryü-
züne gelip çev-
resinden eksiltip 
durmaktayız. 
Onlar mıdır galip 
gelenler şu hal-
de? 

Kaldı ki, Biz bunlara 
da, bunların atalarına 
da, ömürlerinin sonu-
na kadar, hayatın ta-
dını çıkararak avun-
malarına fırsat verdik; 
fakat bu insanlar, Bi-
zim yeryüzüne -
üzerindeki en iyi, en 
güzel şeyleri her gün 
biraz daha eksilterek- 
vaziyet ettiğimizi 
görmüyorlar mı? Bu-
na rağmen, yine de 
baskın çıkacaklar(ını 
umuyorlar) mı? 

21. 
45 

ا    de,,ki=ق لِْ,,     ben,,ancak=إِنَم 

ك مِْ ْحيِِ     sizi,,uyarıyorum=أ ْنِذر      vahiyle=بِاْلو 

لِ  عِ ,,و  ي ْسم  =ama,,işitmez(ler)    ُِّم     sağır(lar)=الصُّ

    zaman=إِذ ا    çağırıyı=الدُّع اءِ 

ا ونِ ,,م  ي ْنذ ر  =uyarıldıkları 

De ki; «Ben vahyin 
mesajına dayana-
rak sizi uyarıyo-
rum.» Fakat sağır-
lar, uyarıldıkların-
da çağrıyı işite-
mezler. 

De ki: Ben an-
cak sizi vahiy ile 
uyarıyorum. Sa-
ğırlar uyarıldıkla-
rı zaman çağrıyı 
işitmezler. 

De ki: Ben yalnızca 
vahye dayanarak sizi 
uyarıyorum! Ne var 
ki, (kalbi) sağır olan 
kimseler bu çağrıyı 
işitmeyecek(ler)dir, 
defalarca uyarılsalar 
da. 

21. 
46 

ل ئِنِْ.. مِْ    andolsun=و  َستْه      onlara..dokunsa=م 

ة ِ ع ذ ابِِ..ِمنِْ    bir..esinti=ن ْفح  =azabından    

ب ِكِ      derler=ل ي ق ول نَِ    Rabbinin=ر 

ْيل ن ا..ي ا و  =eyvah..bize    إِنَا=biz..gerçekten    

 zalimler=ظ اِلِمينِ     olmuşuz=ك نَا

Andolsun ki, 
Rabb´inin azabının 
en hafif bir fiskesi 
eğer onlara değse 
kesinlikle «Eyvah-
lar olsun! Biz ger-
çekten kendimize 
zulmetmişiz» der-
ler. 

Andolsun ki 
Rabbının aza-
bından onlara bir 
esinti dokunsa; 
eyvahlar bize, 
doğrusu biz ger-
çekten zalimler-
mişiz, diyecek-
lerdir. 

Yine de, kendilerini 
Rabbinin azabından 
bir esinti yoklasa, hiç 
şüphe yok, hemen, 
Vah bize! derler, 
Doğrusu, zalim kim-
selerdik biz! 

21. 
47 

,, عِ وِ  ن ض  =kurarız     ِاِزين و      terazileri=اْلم 

ةِِ    günü,,için=ِلي ْومِِ    adalet=اْلِقْسطِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ِ ت ْظل مِ ,,ف َل  =bir,,haksızlık,,edilmez     ِن ْفس=kimseye    

ْيئًاِ  إِنِْ    hiçbir=ش  ك انِ ,,و  =olsa    

بَةِ     ağırlığınca,,da=ِمثْق الِ      danesi=ح 

ْرد لِ ,,ِمنِْ خ  =bir,,hardal    أ ت ْين ا=getiririz     ِا     onu=بِه 

ك ف ىَِٰ بِن ا,,و  =biz,,yeteriz    

اِسبِينِ   hesab,,gören,,olarak=ح 

Kıyamet günü doğ-
ru tartan, duyarlı 
teraziler kurarız. 
Orada hiç kimseye 
haksızlık edilmez. 
İşlenen amel, bir 
hardal tanesi ka-
dar bile olsa onu 
ortaya kovarız. 
Hesap görücü ola-
rak biz yeteriz. 

Biz; kıyamet gü-
nü adalet terazi-
lerini kurarız. Hiç 
kimse hiç bir 
şeyle haksızlığa 
uğratılmaz. Har-
dal tanesi kadar 
bile olsa yapılanı 
ortaya koyarız. 
Hesab görenler 
olarak da Biz, 
yeteriz. 

Ve Kıyamet Günü 
(öyle) doğru, (öyle 
hassas) teraziler ku-
rarız ki, kimse en kü-
çük bir haksızlığa uğ-
ratılmaz; bir hardal 
tanesi kadar bile olsa, 
(iyi ya da kötü) her 
şeyi tartıya sokarız; 
hesap görücü olarak 
kimse Bizden ileri ge-
çemez! 

21. 
48 

.. ل ق ِ دِْو  =andolsun    آت ْين ا=biz..verdik    

وس ىَِٰ ونِ     Musa’ya=م  ه ار      ve..Harun’a=و 

    Furkan’ı..(hak..ve..batılı..ayırdeden..kitabı)=اْلف ْرق انِ 

ِضي اءًِ ِذْكًرا    ve..bir..ışık..olan=و      ve..öğüt..olan=و 

تَِقينِ   muttakiler..(korunanlar)..için=ِلْلم 

Andolsun ki, biz 
Musa ile Harun´a 
doğru ile eğriyi 
ayırdeden ve tak-
valılar için ışık ve 
öğüt olan kitab´ı 
verdik. 

Andolsun ki; Biz 
Musa ile Ha-
run´a Furkan 
ışık, takva sahib-
leri için de bir zi-
kir verdik. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
Musa ile Harun'a, Al-
lah'a karşı sorumluluk 
bilinci taşıyan kimse-
ler için doğruyu eğri-
den ayırmaya yara-
yan bir ölçü, ışık sa-
çan bir kaynak ve bir 
uyarıcı, hatırlatıcı 
(olarak vahyimizi) 
bahşettik; 

21. 
49 

,,     korkarlar=ي ْخش ْونِ     onlar=الَِذينِ 

مِْ بَه      görmeden=بِاْلغ ْيبِِ    Rablerinden=ر 

ه مِْ الَساع ةِِ,,ِمنِ     ve,,onlar=و  =(Duruşma),,saatinden    

ْشِفق ونِ   titrerler=م 

Onlar 
Rabb´lerinden 
görmeden korkar-
lar ve kıyamet gü-
nünün dehşetin-
den ürkerler. 

Onlar ki görme-
dikleri halde, 
Rabblarından 
korkarlar ve kı-
yamet saatından 
titrerler. 

o (bilinçli, duyarlı) 
kimseler ki, algı ve 
tasavvurlarının öte-
sinde olsa da, Rable-
rinden korkar ve Son 
Saat'in kaygısıyla tit-
rerler. 
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21. 
50 

ذ ا.. ه َٰ     bir..öğüttür=ِذْكرِ     bu..(Kur’an)=و 

كِ  ب ار  ْلن اه ِ     mübarek=م      ona..indirdiğimiz=أ ْنز 

مِْأ ف أ ْنت ِ =şimdi..siz..ediyor..musunuz?    ِ ل ه=onu    

ونِ  ْنِكر   inkâr=م 

Bu Kur´an, tarafı-
mızdan indirilmiş 
kutsal bir öğüttür. 
Siz onu inkâr mı 
ediyorsunuz? 

İşte bu da Bizim 
indirdiğimiz mü-
barek bir zikirdir. 
Yoksa siz onu 
inkar mı ediyor-
sunuz? 

Ve indirdiğimiz bu 
(mesaj da, öncekiler 
gibi) uyarıcı hatırlatıcı 
kutlu bir mesajdır; hal 
böyleyken yine de 
onu inkar mı edecek-
siniz? 

21. 
51 

ل ق دِْ,,     biz,,vermiştik=آت ْين ا    andolsun=و 

اِهيمِ      İbrahim’e=إِْبر 

ْشد ه ِ     doğru,,yolu,,bulma,,yeteneğini=ر 

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =daha,,önceden    ك نَا     onu=بِهِِ    biz,,idik=و 

 biliyor=ع اِلِمينِ 

Andolsun ki, daha 
önce de İbrahim´e 
doğru ile eğriyi 
ayırdetme yetene-
ği vermiştik. Onun 
peygamberliğe el-
verişli olduğunu bi-
liyorduk. 

Andolsun ki; Biz, 
daha önce İbra-
him´e de rüşdü-
nü vermiştik. Ve 
Biz onu bilenler-
dik. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
(Musa'dan) çok önce 
İbrahim'e (de) sağdu-
yu vermiştik; ve o'na 
(yön veren saiki) bili-
yorduk, 

21. 
52 

    babasına=ِْل بِيهِِ    demişti..ki=ق الِ     hani=إِذِْ..

ق ْوِمهِِ ا    ve..kavmine=و  ذِِ    ?nedir=م  هِِه َٰ =şu    

اثِيلِ  أ ْنت مِْ..الَتِي    heykeller=التَم  =sizin    

ا  taptığınız=ع اِكف ونِ     kendisine=ل ه 

Hani O babasına 
ve soydaşlarına 
«Şu karşılarında 
saygı duruşu yap-
tığınız heykeller 
nedir?» dedi. 

Hani o, babası-
na ve kavmine 
demişti ki: Şu 
tapınıp durdu-
ğunuz heykeller 
de nedir? 

babasına ve halkına 
(şöyle): Kendinizi bu 
kadar yürekten ada-
dığınız bu biçimsel 
nesneler nedir? dedi-
ği zaman, 

21. 
53 

ْدن ا    dediler,,ki=ق ال وا,, ج      bulduk=و 

ن ا ا    babalarımızı=آب اء   tapar=ع ابِِدينِ     onlara=ل ه 

Onlar da «Babala-
rımızı onlara tapar 
bulduk» dediler. 

Onlar da: Baba-
larımızı bunlara 
tapar bulduk, 
demişlerdi. 

Biz atalarımızı bunla-
ra tapar bulduk diye 
cevap verdiler. 

21. 
54 

.. ك ْنت مِْ..ل ق دِْ    dedi=ق الِ  =doğrusu    ِْأ ْنت م=siz    

ك مِْ آب اؤ      içindesiniz=فِي    ve..babalarınız=و 

لِ  َل  بِينِ     bir..sapıklık=ض   açık=م 

İbrahim «Gerek 
siz, gerekse baba-
larınız gerçekten 
koyu bir sapıklığa 
düşmüşsünüz» 
dedi. 

O: Andolsun ki 
sizler de, baba-
larınız da apaçık 
bir sapıklık içeri-
sindesiniz, de-
mişti. 

(İbrahim:) Doğrusu, 
siz de atalarınız da 
apaçık bir sapıklık 
içindeymişsiniz! dedi. 

21. 
55 

    ?bize,,getirdin,,mi=أ ِجئْت ن ا    dediler,,ki=ق ال وا,,

ق ِِ     sen=أ ْنتِ     yoksa=أ مِْ    gerçeği=بِاْلح 

الََلِعبِينِ ,,ِمنِ  =şaka,,mı,,yapıyorsun? 

Onlar: “Sen bize 
gerçeği mi getirdin, 
yoksa şaka mı 
ediyorsun?” dedi-
ler. 

Onlar: Sen, bize 
gerçeği mi getir-
din, yoksa bizim-
le eğleniyor mu-
sun? dediler 

Sen (bu sözle) kar-
şımıza çıkarken ta-
mamen ciddi misin 
yoksa o şakacı insan-
lardan biri misin? diye 
sordular. 

21. 
56 

.. بُّك مِْ    hayır=ب لِْ    dedi=ق الِ      Rabbiniz=ر 

بُِّ اتِِ    Rabbidir=ر  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve..yerin=و 

ه نَِ..الَِذي ف ط ر  =onları..yaratmıştır    أ ن ا     ve..ben..de=و 

ِلك مِْ..ع ل ىَِٰ ذ َٰ =buna    

الَشاِهِدينِ ..ِمنِ  =şahidlik..edenlerdenim 

İbrahim dedi ki; 
«Hayır, Rabb´iniz 
göklerin ve yerin 
Rabb´idir, onları 
yoktan vareden 
O´dur. Ben bu 
gerçeğin tanıkla-
rından biriyim.» 

O da dedi ki: 
Hayır, Rabbınız 
göklerin ve yerin 
Rabbıdır ki onla-
rı, O yaratmıştır. 
Ve ben bunlara 
şahidlik edenler-
denim. 

(İbrahim:) Yoo! dedi, 
Ama sizin Rabbiniz 
göklerin ve yerin 
Rabbidir; yani, onları 
O yoktan var edip 
düzene sokmuştur: 
ve ben de bu gerçeğe 
tanıklık edenlerden 
biriyim! 

21. 
57 

ت اّلَلِِ,,     Allah’a,,and,,olsun,,ki=و 

    bir,,tuzak,,kuracağım=ْل  ِكيد نَِ

ك مِْ     sonra=ب ْعد ِ    putlarınıza=أ ْصن ام 

لُّوا,,أ نِْ ت و  =siz,,gittikten     ِْدبِِرين  dönüp=م 

Vallahi siz arkanızı 
dönüp gittikten 
sonra putlarınıza 
bir oyun oynaya-
cağım, bir komplo 
düzenleyeceğim. 

Allah´a yemin 
ederim ki; siz, 
arkanızı dönüp 
gittikten sonra 
putlarınıza bir 
tuzak kuraca-
ğım. 

Ve (içinden:) Allah'a 
yemin olsun, siz ar-
kanızı dönüp uzakla-
şır uzaklaşmaz putla-
rınızı yere sereceğim! 
diye ekledi. 

21. 
58 

مِْ.. ع ل ه  ذ اذًا    nihayet..onları..etti=ف ج      parça..parça=ج 

بِيًرا    yalnız..hariç=إِلَِ مِْ    büyüğü=ك      onların=ل ه 

مِْ     ona=إِل ْيهِِ    belki=ل ع لَه 

 (!)müracaat..ederler..diye=ي ْرِجع ونِ 

Arkasından o put-
ları kırıp parça 
parça etti, fakat 
bilgisine (!) baş-
vursunlar diye en 
büyük putu sağlam 
bıraktı. 

Derken hepsini 
paramparça edip 
içlerinden büyü-
ğünü, ona baş-
vursunlar diye 
sağlam bıraktı. 

Ve en büyükleri dı-
şında (putların) hep-
sini paramparça etti; 
belki dönüp (bu olup 
biten için) ona başvu-
rurlar diye. 

21. 
59 

نِْ    dediler=ق ال وا,, ذ ا    yaptı=ف ع لِ     ?kim=م      bunu=ه َٰ

تِن ا ه ِإِنَِ    tanrılarımıza=بِآِله  =muhakkak,,o    

 zalimlerden=الَظاِلِمينِ     biridir=ل ِمنِ 

Soydaşları «Bu işi 
ilahlarımıza kim 
yaptı? Kim yaptı 
ise o gerçekten bir 
zalimdir» dediler. 

Bunu tanrıları-
mıza kim yaptı? 
Doğrusu o za-
limlerden biridir, 
dediler. 

(Dönüp de olanları 
görünce:) Kim yaptı 
bunu tanrılarımıza? 
diye sordular, Her 
kimse, o'nun çok za-
lim biri olduğundan 
kuşku yok! 

21. 
60 

    bir..genç=ف تًى    işittik=س ِمْعن ا    dediler=ق ال وا..

ه مِْ     deniliyormuş=ي ق الِ     onları..diline..dolayan=ي ْذك ر 

اهِِ    kendisine=ل ه ِ يمِ إِْبر  =İbrahim 

Duyduğumuza gö-
re ´İbrahim adında 
bir delikanlı bu 
ilahlarımıza dil 
uzatıyordu´ dedi-
ler. 

Dediler ki: Ken-
disine İbrahim 
denilen bir gen-
cin bunları diline 
doladığını duy-
muştuk. 

İçlerinden bazıları: İb-
rahim denen bir gen-
cin o (tanrı)ları diline 
doladığını işitmiştik 
dediler. 

21. 
61 

    onu=بِهِِ    getirin=ف أْت وا    dediler=ق ال وا,,

أ ْعي نِِ,,ع ل ىَِٰ =gözü,,önüne    ِالنَاِس=insanların    

مِْ د ونِ ,,ل ع لَه  ي ْشه  =tanık,,olsunlar 

O halde onu yaka-
layıp halkın karşı-
sına getiriniz ki, 
herkes bu suçunun 
tanığı olsun dedi-
ler. 

Dediler ki: O 
halde bunların 
şahidlik edebil-
meleri için onu 
insanların gözle-
ri önüne getirin. 

(Berikiler:) Onu in-
sanların karşısına çı-
karın, (aleyhine) ta-
nıklık etsinler! dediler. 

21. 
62 

    yaptın=ف ع ْلتِ     ?sen..mi=أ أ ْنتِ     dediler..ki=ق ال وا..

ذ ا تِن ا    bunu=ه َٰ     tanrılarımıza=بِآِله 

اِهيمِ ..ي ا إِْبر  =ey..İbrahim 

Soydaşları O´na 
«Ey İbrahim, bu işi 
ilahlarımıza sen mi 
yaptın?» dediler. 

Ey İbrahim; tan-
rılarımıza bu işi 
sen mi yaptın? 
dediler. 

(İbrahim onların ya-
nına getirilince, o'na) 
Bunu tanrılarımıza 
sen mi yaptın, ey İb-
rahim? diye sordular. 

21. 
63 

,,     yapmış=ف ع ل ه ِ    hayır=ب لِْ    dedi=ق الِ 

ه مِْ ذ ا    büyükleri=ك بِير      işte,,şu=ه َٰ

    eğer=إِنِْ    onlara,,sorun=ف اْسأ ل وه مِْ

ي ْنِطق ونِ ,,ك ان وا =konuşurlarsa,,(!) 

İbrahim soydaşla-
rına dedi ki; «As-
lında bu işi şu en 
büyükleri yapmış-
tır. Bunu onların 
kendilerine soru-
nuz. Tabii ki, eğer 
konuşabiliyorlar-
sa.» 

Dedi ki: Belki 
onu şu büyükleri 
yapmıştır. Konu-
şabiliyorsa onla-
ra sorun. 

(İbrahim:) Bu işi, belli 
ki, şu yapmıştır, put-
ların en irisi yani: 
ama en iyisi, siz ken-
diniz onlara sorun; 
tabii, eğer konuşma-
sını biliyorlarsa! 

21. 
64 

ع وا.. ج      döndüler=ف ر 

أ ْنف ِسِهمِْ..إِل ىَِٰ =kendi..vicdanlarına    ف ق ال وا=ve..dediler    

    sizler=أ ْنت مِ     hakikaten=إِنَك مِْ

ونِ الظَِ اِلم  =haksızsınız 

Bunun üzerine 
vicdanlarına baş-
vurarak birbirlerine 
«asıl zalimler siz-
lersiniz» dediler. 

Bunun üzerine 
kendilerine dö-
nüp dediler ki: 
Hiç şüphesiz za-
limler sizsiniz 
siz. 

Bunun üzerine birbir-
lerine dönüp: Doğru-
su, asıl zalim olan 
sizlermişsiniz! dedi-
ler. 

21. 
65 

    döndürüldüler=ن ِكس وا    sonra,,yine=ث مَِ,,

ء وِسِهمِْ,,ع ل ىَِٰ ر  =eski,,kafalarına    ِْل ق د=muhakkak    

ا    sen,,de,,bilirsin,,ki=ع ِلْمتِ  ءِِ,,م  ل  ؤ  ه َٰ =bunlar    

 konuşmazlar=ي ْنِطق ونِ 

Fakat sonra yine 
eski dik kafalılıkla-
rına dönerek İbra-
him´e «Sen de iyi 
bilirsin ki, bunlar 
konuşamazlar,» 
dediler. 

Sonra eski kafa-
larına döndürül-
düler: Bunların 
konuşamayaca-
ğını, andolsun 
ki; sen de bilir-
sin, dediler. 

Ama çok geçmeden 
yine eski düşünce 
tarzlarına döndüler ve 
(İbrahim'e:) Bu 
(put)ların konuşama-
dıklarını kendin de 
pekala biliyorsun! de-
diler. 

21. 
66 

..     ?mi..tapıyorsunuz=أ ف ت ْعب د ونِ     dedi..ki=ق الِ 

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp..da    ِِاّلَل=Allah’ı    ا     şeylere=م 

ي ْنف ع ك مِْ..لِ  =size..fayda..vermeyen    ْيئًا     hiçbir=ش 

لِ  ك مِْ..و  رُّ ي ض  =ve..zarar..vermeyen.. 

Bunun üzerine İb-
rahim dedi ki; «Al-
lah´ı bırakıp size 
ne fayda ve ne de 
zarar dokundura-
mayan bu putlara 
mı tapıyorsunuz?» 

Dedi ki: O halde 
Allah´ı bırakıp 
da size hiç bir 
fayda veya zarar 
veremeyecek 
şeylere ne diye 
taparsınız? 

(İbrahim:) O halde 
dedi, Allah'ı bırakıp 
da, size hiçbir şekilde 
ne yararı ne de zararı 
dokunmayan şeylere 
mi tapınıyorsunuz? 

21. 
67 

,,  ِ ل ك مِْ,,أ ف  =yuh,,olsun,,size    

ا ِلم  ت ْعب د ونِ ,,و  =ve,,taptıklarınıza    

د ونِِ,,ِمنِْ =dışında     ِِاّلَل=Allah’tan    

ِ ت ْعِقل ونِ ,,أ ف َل  =aklınızı,,kullanmıyor,,musunuz,,siz? 

Yuh olsun size ve 
Allah´ı bir yana bı-
rakıp taptığınız 
putlarınıza! Sizin 
hiç kafanız çalış-
mıyor mu? 

Yuh olsun size 
ve Allah´tan 
başka taptıkları-
nıza. Daha akıl-
lanmayacak mı-
sınız? 

Yazıklar olsun size 
de, Allah yerine tapı-
nıp durduğunuz bü-
tün bu nesnelere de! 
Hala aklınızı kullan-
mayacak mısınız? 
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21. 
68 

ق وه ِ    dediler..ki=ق ال وا.. ر ِ     onu..(İbrahim’i)..yakın=ح 

وا اْنص ر  ت ك مِْ    yardım..edin=و      tanrılarınıza=آِله 

ف اِعِلينِ ..ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ =bir..iş..yapacaksanız 

O zaman soydaş-
ları «Eğer ilahları-
nızın tarafını tuta-
caksanız İbrahim´i 
ateşe atınız da 
böylece onları des-
tekleyiniz» dediler. 

Onlar: Bir şey 
yapacaksanız 
şunu yakın da 
tanrılarınıza yar-
dım edin, dedi 

Eğer (bir şey) yapa-
caksanız dediler, bari 
o'nu yakın da, böyle-
ce tanrılarınıza arka 
çıkmış olun! 

21. 
69 

ن ارِ ,,ي ا    biz,,de,,dedik,,ki=ق ْلن ا,, =ey,,ateş    ك ونِي=ol    

ًما    serin=ب ْردًا س َل      ve,,esenlik=و 

اِهيمِ ,,ع ل ىَِٰ إِْبر  =İbrahim’e 

Bunun üzerine biz 
dedik ki; «Ey ateş, 
İbrahim´e karşı 
yakıcılığını yitir, 
O´na zarar ver-
me.» 

Biz de: Ey ateş; 
İbrahim´e serin 
ve selamet ol, 
dedik. 

(Ne var ki) Biz Ey 
ateş, serin ol, İbra-
him'e dokunma! de-
dik. 

21. 
70 

اد وا.. أ ر      ona=بِهِِ    istediler=و 

ْيدًا     bir..tuzak..kurmak=ك 

ع ْلن اه مِ      biz..de..kendilerini..uğrattık=ف ج 

 hüsrana=اْْل ْخس ِرينِ 

Onlar O´nu tuzağa 
düşürmek istediler. 
Biz ise onları en 
ağır hüsrana uğ-
rattık. 

Ona düzen kur-
mak istediler. 
Ama Biz, onları 
daha çok hüsra-
na uğrayanlar 
kıldık. 

Bu arada onlar İbra-
him'e tuzak kurmaya 
çalıştılar; ama Biz on-
ların bütün yapıp et-
tiklerini boşa çıkardık: 

21. 
71 

ن َجْين اه ِ,, ل وًطا    onu,,kurtardık=و      ve,,Lût’u=و 

اْْل ْرِضِ,,إِل ى =bir,,yere,,getirerek    

ْكن ا,,الَتِي ا,,ب ار  فِيه  =bereketli,,kıldığımız    

 alemlere=ِلْلع ال ِمينِ 

Arkasından İbra-
him´i, Lut ile birlik-
te kurtararak onları 
insanlar için verimli 
ve bereketli kıldı-
ğımız bir bölgeye 
yerleştirdik. 

Onu da, Lut´u da 
alemler için mü-
barek kıldığımız 
yere ulaştırıp 
kurtardık 

ve o'nu da, (kardeşi-
nin oğlu) Lut'u da, ge-
lecek bütün çağlar 
için kutlu kıldığımız 
bir beldeye ulaştıra-
rak kurtardık. 

21. 
72 

ْبن ا.. ه  و  اقِ     ona=ل ه ِ    hediye..ettik=و      İshak’ı=إِْسح 

ي ْعق وبِ      ve..Yakub’u..da=و 
    üstelik=ن افِل ةًِ 

ك َلًِّ ع ْلن ا    hepsini=و      yaptık=ج 

اِلِحينِ   salihlerden=ص 

Üstelik İbrahim´e, 
İshak´ı ve fazladan 
bir bağış olarak 
Yakub´u lütfettik 
ve hepsini de salih 
kimseler yaptık. 

Ona İshak´ı, üs-
telik bir de Ya-
kub´u ihsan et-
tik. Ve her birini 
salih kimseler 
kıldık. 

Ve o'na ayrıca İshak'ı 
ve (İshak'ın oğlu) Ya-
kub'u armağan ettik, 
ve onların hepsinin 
dürüst ve erdemli in-
sanlar olmalarını sağ-
ladık; 

21. 
73 

ع ْلن اه مِْ,, ج      önderler=أ ئَِمةًِ    onları,,yaptık=و 

    emrimizle=بِأ ْمِرن ا    doğru,,yolu,,gösteren=ي ْهد ونِ 

ْين ا أ ْوح      onlara=إِل ْيِهمِْ    ve,,vahyettik=و 

اتِِ    işler,,yapmayı=فِْعلِ  ْير      hayırlı=اْلخ 

إِق امِ  ةِِ    ve,,kılmayı=و      namaz=الَصَل 

إِيت اءِ      zekat=الَزك اةِِ     ve,,vermeyi=و 

ك ان وا     bize=ل ن ا    onlar,,(insan)lardı=و 

 kulluk,,eden=ع ابِِدينِ 

Onları emrimiz 
uyarınca insanları 
doğru yola ileten 
önderler yaptık. 
Onlara yararlı işler 
yapmayı, namaz 
kılmayı, zekât 
vermeyi vahyettik. 
Onlar bize kulluk 
eden kimselerdi. 

Onları emrimizle 
insanlara doğru 
yolu gösteren 
imamlar kıldık. 
Ve onlara hayır-
lar yapmayı, 
namaz kılmayı, 
zekat vermeyi 
vahyettik. Ve on-
lar, Bize kulluk 
eden kimselerdi. 

ve onları buyrukları-
mız doğrultusunda 
(başkalarına) yol gös-
teren önderler yaptık; 
çünkü onlara iyi ve 
yararlı işler yapmayı, 
salat konusunda du-
yarlı ve devamlı ol-
mayı, arınmak için 
verilmesi gereken şe-
yi vermeyi vahyettik; 
böylece onlar hep Bi-
ze kulluk ettiler. 

21. 
74 

ل وًطا.. ْكًما    verdik=آت ْين اه ِ    ve..Lût’a=و      hüküm=ح 

ِعْلًما ن َجْين اه ِ    ve..ilim=و      ve..onu..kurtardık=و 

اْلق ْري ةِِ..ِمنِ  =bir..kentten    

لِ ..ك ان تِْ..الَتِي ت ْعم  =işler..yapan    
ب ائِث ِ      çirkin=اْلخ 

مِْ     bir..kavim=ق ْومِ     idiler=ك ان وا    gerçekten..onlar=إِنَه 

 yoldan..çıkan=ف اِسِقينِ     kötü=س ْوءِ 

Lût´a da egemen-
lik ve bilgi verdik. 
Onu, halkı iğrenç 
işler yapan o kent-
ten kurtardık. On-
lar gerçekten çirkin 
davranışları huy 
edinmiş kötü bir 
toplumdur. 

Lut´a da. Ona 
hüküm ve ilim 
verdik, onu çirkin 
işler yapan o 
memleketten 
kurtardık. Doğ-
rusu onlar, yol-
dan çıkmış kötü 
bir kavim idiler. 

Ve Lut'a da (doğru ile 
eğrinin seçiminde) 
sağlam bir muhake-
me yetisi ve ilim ver-
dik; ve o'nu çirkin 
davranışlar ortaya 
koyan bir toplumun 
elinden kurtardık. (Bu 
toplumu ise yok ettik, 
çünkü) gerçekten gü-
naha gömülüp gitmiş 
yoz bir toplumdu. 

21. 
75 

ْلن اه ِ,, أ ْدخ      içine=فِي    ve,,onu,,soktuk=و 

تِن اِ  ْحم      çünkü,,o=إِنَه ِ    rahmetimizin=ر 

الَصاِلِحينِ ,,ِمنِ  =Salihlerden,,idi 

Lût´u rahmetimizin 
kapsamına aldık. 
O gerçekten salih 
kullarımızdan biri 
idi. 

Ve onu rahme-
timize kattık. 
Doğrusu o, salih 
kimselerdendi. 

Ve (Lut'u) rahmeti-
mizle kuşattık: çünkü 
o gerçekten dürüst ve 
erdemli kimselerden-
di. 

21. 
76 

ن وًحا..     hani=إِذِْ    ve..Nuh’u..da=و 

ق ْبلِ ..ِمنِْ    bize..yalvarmıştı=ن اد ىَِٰ =bunlardan..önce    

ْبن ا     onun..(duasını)=ل ه ِ    biz..de..kabul..etmiş=ف اْست ج 

أ ْهل ه ِ    kendisini..kurtarmıştık=ف ن َجْين اه ِ     ve..ailesini=و 

اْلك ْربِِ..ِمنِ  =sıkıntıdan    ِِاْلع ِظيم=büyük 

Nuh´a gelince hani 
O, daha önce bize 
yalvarmıştı. Biz de 
O´nun duasını ka-
bul ederek kendi-
sini ve yakınlarını 
o büyük afetten 
kurtardık. 

Nuh´u da. Hani 
daha önceleri 
Bize niyaz et-
mişti. Onun dua-
sını kabul edip 
kendisini ve ai-
lesini büyük sı-
kıntıdan kurtar-
dık. 

Ve Nuh(u da hatırla); 
hani, o (İbrahim ve 
Lut'tan) çok önce (Bi-
ze) yakarmıştı ve Biz 
de o'nun (bu yakarı-
şına) cevap vermiş, 
o'nu ve o'nunla bera-
ber olanları büyük bir 
felaketten kurtarmış-
tık; 

21. 
77 

,, رِْ ن ص  ن اه ِو  =ve,,onu,,koruduk     ِاْلق ْومِِ,,ِمن =kavimden    

ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayan     ِبِآي اتِن ا=ayetlerimizi    

مِْ     bir,,kavim=ق ْومِ     olmuşlardı=ك ان وا    onlar=إِنَه 

ْقن اه مِْ    kötü=س ْوءِ      biz,,de,,onları,,boğmuştuk=ف أ ْغر 

ِعينِ   hepsini=أ ْجم 

Onu ayetlerimizi 
yalanlayan soy-
daşlarının şerrin-
den kurtardık. On-
lar gerçekten kötü 
bir toplumdu. Bu 
yüzden hepsini su-
larda boğduk. 

Ayetlerimizi ya-
lanlayan kavme 
karşı ona yardım 
ettik. Doğrusu 
onlar; kötü bir 
kavim idiler. Biz 
de hepsini bir-
den suda boğ-
duk. 

Onu, ayetlerimizi ya-
lanlayan bir topluma 
karşı korumuştuk; 
gerçekten de günaha 
gömülüp gitmiş bir 
toplumdu onlar ve bu 
yüzden Biz de onların 
hepsini boğuverdik. 

21. 
78 

ود ِ.. د او  انِ     Davud=و  س ل ْيم      ve..Süleyman’ı..da=و 

انِِي ْحكِ     hani=إِذِْ م  =onlar..hükmediyorlardı    

ْرثِِ    hakkında=فِي     bir..ekin=اْلح 

ن ف ش تِْ..إِذِْ =yayıldığı    ِِفِيه=orada     ِن م     davarının=غ 

ك نَا    toplumun=اْلق ْومِِ     biz..de..idik=و 

ْكِمِهمِْ  şahid=ش اِهِدينِ     onların..hükümlerine=ِلح 

Davud ve Süley-
man´a gelince, 
hani onlar gecele-
yin yabancı bir ko-
yun sürüsünün içi-
ne dalarak ekinini 
mahvettiği bir tar-
lanın davasını 
hükme bağladıkla-
rında verdikleri 
hükmün tanığı ol-
muştuk. 

Davud ve Sü-
leyman´a da. 
Hani kavmin ko-
yunlarının yayıl-
dığı bir ekin 
hakkında hüküm 
veriyorlarken; 
Biz, onların 
hükmüne şahid-
lerdik. 

Ve Davud ile Süley-
man(ı da an): Hani bu 
ikisi, bir topluluğa ait 
koyun sürüsünün ge-
celeyin girip otladığı 
bir ekin hakkında hü-
küm vereceklerdi ve 
Biz de o'nların bu hü-
kümlerine tanık idik; 

21. 
79 

,, اه اف ف َهْمن  =onu,,bellettik     ِ ان     Süleyman’a=س ل ْيم 

ك َلًِّ     verdik=آت ْين ا    onların,,hepsine=و 

ْكًما ِعْلًماِ     hükümdarlık=ح      ve,,bilgi=و 

س َخْرن ا عِ     boyun,,eğdirdik=و      onunla,,beraber=م 

ود ِ     dağları=اْلِجب الِ     Davud’a=د او 

ب ِْحنِ  الَطْير ِ     tesbih,,eden=ي س      ve,,kuşları=و 

ك نَا ف اِعِلينِ ,,و  =biz,,(bunları),,yaparız 

Davud´un verdiği 
bu hükmü, Süley-
man´ın kavrayıp 
onaylamasını sağ-
ladık. Her ikisine 
de egemenlik ve 
bilgi verdik. Allah´ı 
noksanlıklardan 
tenzih etme konu-
sunda dağları ve 
kuşları Davud´a 
boyun eğdirdik. Biz 
bunları yaparız. 

Biz bu hükmü 
hemen Süley-
man´a belletmiş-
tik. Her birine 
hüküm ve ilim 
verdik. Davud ile 
birlikte tesbih et-
sinler diye dağ-
ları ve kuşları 
buyruk altına al-
dık. Bunları ya-
panlar Bizdik. 

ve bu olayda Süley-
man'ın dava konusu-
nu (daha derinden) 
anlamasını sağladık; 
bununla birlikte, Biz 
her ikisine de sağlam 
bir muhakeme gücü 
ve ilim bahşetmiştik. 
Bizim sınırsız kudret 
ve yüceliğimizi anar-
ken, dağı taşı ve kuş-
ları Davud'un çağrısı-
na boyun eğdirdik; ve 
Biz (dilediğimiz her 
şeyi) yapabilme kud-
retine sahibiz. 

21. 
80 

ع لَْمن اه ِ.. ْنع ة ِ    ona..öğretmiştik=و      yapmayı=ص 

ِ     sizin..için=ل ك مِْ    zırh=ل ب وس 

    sizi..korumak..için=ِلت ْحِصن ك مِْ

ْمِ ..ِمنِْ ب أِْسك  =savaşın..şiddetinden    

أ ْنت مِْ..ف ه لِْ =ama..siz..misiniz..ki?    

ونِ   şükredenlerden=ش اِكر 

Savaşta düşmanın 
darbelerinden ko-
runasınız diye Da-
vud´a zırh yapma 
sanatını öğrettik. 
Acaba buna şük-
redecek misiniz ki? 

Biz, ona; sizi sa-
vaşta korumak 
için zırh yapma 
sanatını öğrettik. 
Artık şükreder 
misiniz? 

Ve sizin için o'na, sizi 
her türlü korkuya kar-
şı (Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci giysi-
siyle) zırhlandıracak 
(üstün) bir korunma 
sanatı öğrettik; peki, 
(bütün bunlar için) 
şükrediyor musunuz? 

21. 
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,, انِ  ِلس ل ْيم  يحِ     Süleyman’a,,da=و      fırtınayı=الر ِ

    akıp,,giderdi=ت ْجِري    kasırga=ع اِصف ةًِ

اْْل ْرِضِ,,إِل ى    onun,,emriyle=بِأ ْمِرهِِ =yere    

ْكن ا,,الَتِي ب ار  =bereketlendirdiğimiz     ِا     içini=فِيه 

ك نَا ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ    biz=و  =her,,şeyi     ِع اِلِمين=biliriz 

Verimli ve bereketli 
kıldığımız bölgeye 
doğru akan fırtına-
yı O´nun buyruğu-
na verdik. Her şey 
bizim bilgimizin 
kapsamı içindedir. 

Süleyman´a da 
şiddetli esen 
rüzgarı müsah-
har kıldık. Rüz-
gar, onun emri 
ile mübarek kıl-
dığımız yere 
doğru eserdi. Ve 
Biz, her şeyi bi-
lenleriz. 

Kutlu ülkeye doğru 
o'nun buyruğuyla esip 
gitsin diye o zorlu 
rüzgarı Süleyman'ın 
buyruğuna (Biz ver-
dik); çünkü her şeyin 
aslını bilen Biziz. 
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21. 
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.. ِمنِ  الَشي اِطينِِ..و  =şeytanları..da    ِْن     bazı=م 

    kendisi..için=ل ه ِ    denize..dalan=ي غ وص ونِ 

ل ونِ  ي ْعم  ًَلِ    ve..yapan=و      başka=د ونِ     işler=ع م 

ِلك ِ  ك نَا    bundan=ذ َٰ مِْ    biz=و      onları=ل ه 

افِِظينِ   onun..emrinde..tutuyorduk=ح 

Ayrıca O´nun he-
sabına derin sula-
ra dalan ve başka 
işler yapan bazı 
şeytanları da Sü-
leyman´ın emrine 
verdik. Biz onları 
gözetim altında tu-
tuyorduk. 

Denize dalacak 
ve bundan baş-
ka işler görecek 
şeytanları da 
onun emrine 
verdik. Onları 
gözetenler de 
Bizdik. 

Baş eğmeyen güçler-
den (de o'nun buyru-
ğuna verdiklerimiz 
vardı ki) bunlar o'nun 
için dalgıçlık ve (bu 
türden) başka işler 
yaparlardı. Bu güçleri 
de gözetim altında tu-
tan yine Bizdik. 

21. 
83 

,, أ يُّوبِ      hani=إِذِْ    ve,,Eyyub’u,,da=و 

بَه ِ    dua,,etmişti=ن اد ىَِٰ     Rabbine=ر 

َسنِيِ ,,أ ن ِي م  =bana,,dokundu,,diye    ُِّر     bu,,dert=الضُّ

أ ْنتِ  مِ     ve,,sen=و      en,,merhametlisisin=أ ْرح 

 merhametlilerin=الَراِحِمينِ 

Eyyüb´e gelince 
hani O «Bir derde 
yakalandım, sen 
ise merhametlilerin 
en merhametlisi-
sin» diye Rabb´ine 
seslenmişti. 

Eyyub´a da. Ha-
ni Rabbına niyaz 
etmiş: Bu dert 
beni sarıverdi. 
Sen, merhamet-
lilerin merhamet-
lisisin, demişti. 

Ve Eyyub'u (da an ki) 
o: Ey Rabbim, dert 
beni buldu; ama Sen 
merhametlilerin en 
merhametlisisin! diye 
yakarmıştı. 

21. 
84 

ْبن ا..     onun..duasını=ل ه ِ    biz..de..kabul..ettik=ف اْست ج 

ْفن ا ا    kaldırdık=ف ك ش  بِهِِ..م  =ne..varsa    

ر  ِ ..ِمنِْ ض  =derdi    ِ آت ْين اه     ve..ona..verdik=و 

مِْ    ailesini=أ ْهل ه ِ ِمثْل ه      ve..bir..katını..daha=و 

مِْ ع ه  ةًِ    onlarla..beraber=م  ْحم      bir..rahmet=ر 

ِعْنِدن ا..ِمنِْ =tarafımızdan    

ىَِٰ ِذْكر      ve..bir..öğüt..olarak=و 

 ibadet..edenler..için=ِلْلع ابِِدينِ 

Biz de duasını ka-
bul ederek pençe-
sine düştüğü derdi 
giderdik. Ayrıca 
karşılıksız rahme-
timizin bir eseri 
olarak ve bize kul-
luk edenlerin her 
zaman anacakları 
bir örnek olsun di-
ye eski ailesini 
kendisine bir kat 
fazlası ile yeniden 
bağışladık. 

Biz de onun du-
asını kabul etmiş 
ve uğradığı sı-
kıntıyı kaldırmış-
tık. Katımızdan 
bir rahmet ve 
kulluk edenlere 
bir hatıra olmak 
üzere, ona hem 
ailesini, hem de 
bir katını vermiş-
tik. 

Bunun üzerine, o(nun 
bu yakarışı)na karşı-
lık verdik ve o'nu çek-
tiği dertten kurtardık; 
ayrıca, o'na katımız-
dan bir rahmet ve Bi-
ze kulluk edenlere bir 
ders olmak üzere, 
sayılarını bir kat artı-
rarak yeni bir zürriy-
yet verdik. 

21. 
85 

,, اِعيلِ  إِْسم  إِْدِريسِ     ve,,İsmail’i=و      İdris’i=و 

ذ ا اْلِكْفِلِ ,,و  =ve,,Zu’l-Kifl’i,,de     ِك ل=hepsi,,de    

الَصابِِرينِ ,,ِمنِ  =sabredenlerdendi 

İsmail´i, İdris´i ve 
Zülkifli de hatırla. 
Bunların her üçü 
de sabırlı kimse-
lerdi. 

İsmail´e, İdris´e 
ve Zülkifl´e de. 
Onların her biri 
sabredenlerden-
di. 

Ve İsmail ile İdris(i) 
ve (o'nlar gibi) kendi-
sini andla (Allah'a) 
bağlayan herkesi (an 
ki): o'nların hepsi dar-
lığa göğüs geren 
kimselerdi, 

21. 
86 

ْلن اه مِْ.. أ ْدخ      onları..soktuk=و 

تِن اِ ..فِي ْحم  ر  =rahmetimize    ِْم     çünkü..onlar=إِنَه 

الَصاِلِحينِ ..ِمنِ  =Salihlerdendi 

Her üçünü de 
rahmetimizin kap-
samına aldık. On-
lar gerçekten salih 
kullarımızdandı. 

Ve onları rahme-
timize kattık. 
Doğrusu onlar; 
salih kimseler-
dendi. 

Ve bu yüzden o'nla-
rı(n hepsini) rahme-
timizle kuşatmıştık; 
gerçekten de onlar 
dürüst ve erdemli 
kimselerdi! 

21. 
87 

,, ذ ا النُّونِِ,,و  =ve,,Zünnun’u,,da    ِْإِذ=zira    

غ اِضبًا    gitmişti=ذ ه بِ      sanmıştı=ف ظ نَِ    kızarak=م 

ن ْقِدرِ ,,ل نِْ,,أ نِْ =güç,,yetiremeyeceğimizi    

ل ْيهِِ     nihayet,,yalvardı=ف ن اد ىَِٰ    kendisine=ع 

اتِِ    içinde=فِي لِ ,,أ نِْ    karanlıklar=الظُّل م  =yoktur    

ه ِ     senden=أ ْنتِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ان كِ      muhakkak,,ben=إِن ِي    senin,,şanın,,yücedir=س ْبح 

الَظاِلِمينِ ,,ِمنِ     oldum=ك ْنتِ  =zalimlerden 

Zunnun´a (Yu-
nus´a) gelince hani 
o öfke içinde yur-
dundan ayrılırken 
artık bizim kendi-
sini sıkıntıya uğ-
ratmayacağımızı 
sanmıştı. Fakat 
sonra karanlıklar 
içinde «Senden 
başka ilah yoktur, 
sen her türlü nok-
sanlıktan münez-
zehsin, ben ger-
çekten bir zalim 
oldum» diye bize 
seslendi. 

Zünnun´a da. 
Hani o, öfkele-
nerek giderken 
kendisine güç 
yetiremeyece-
ğimizi sanmıştı. 
Ama sonunda 
karanlıklar için-
de: Sen´den 
başka hiç bir ilah 
yoktur. Tenzih 
ederim seni, 
doğrusu ben, 
haksızlık eden-
lerden oldum, 
diye niyaz etmiş-
ti. 

Ve o balık olayının 
kahramanı(nı da an); 
hani, o gücümüzün 
kendisine ulaşama-
yacağını sanarak öf-
keyle çıkıp gitmişti! 
Ama sonra (düştüğü 
bunalımın) derin ka-
ranlığı içinde: Senden 
başka tanrı yok! Sı-
nırsız kudret ve yüce-
liğinle Sen her şeyin 
üstündesin: doğrusu 
ben gerçekten büyük 
bir haksızlık yaptım! 
diye seslenmişti. 

21. 
88 

ْبن ا.. ه ِل ِ    biz..de..kabul..ettik=ف اْست ج  =onun..duasını    

ن َجْين اه ِ اْلغ م ِِ ..ِمنِ     ve..onu..kurtardık=و  =tasadan    

ِلكِ  ك ذ َٰ     biz..kurtarırız=ن ْنِجي    işte..böyle=و 

ْؤِمنِينِ   inananları=اْلم 

Bunun üzerine du-
asını kabul ederek 
kendisini içine düş-
tüğü sıkıntıdan 
kurtardık. İşte 
mü´minleri böyle 
kurtarırız. 

Biz de onun du-
asını kabul edip 
üzüntüden kur-
tarmıştık. İşte 
inananları böyle 
kurtarırız. 

Bunun üzerine, Biz 
de onun bu yakarışı-
na karşılık vermiş ve 
onu düştüğü buna-
lımdan, sıkıntıdan 
kurtarmıştık. İnanan-
ları Biz işte böyle kur-
tarırız. 

21. 
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ك ِريَا,, ز      hani=إِذِْ    ve,,Zekeriyya’yı,,da=و 

بَه ِ    dua,,etmişti=ن اد ىَِٰ ب ِِ    Rabbine=ر      Rabbim=ر 

ت ذ ْرنِي,,لِ  =beni,,bırakma    ف ْردًا=tek,,başıma    

أ ْنتِ  ْيرِ     sen=و      en,,iyisisin=خ 

اِرثِينِ   varislerin=اْلو 

Zekeriyya´yı da 
hatırla. Hani O 
Rabb´ine «Ya 
Rabb´i, beni tek, 
evlatsız bırakma, 
gerçi en hayırlı mi-
rasçı sensin, her 
şey sonunda sana 
kalacaktır» diye 
seslendi. 

Zekeriyya´ya da. 
Hani o, Rabbına 
niyaz etmiş ve 
Rabbım; beni 
tek başıma bı-
rakma. Sen, va-
rislerin en hayır-
lısısın, demişti. 

Ve Zekeriya(yı da an 
ki o'nu da böyle kur-
tarmıştık;) hani, o da 
Rabbine seslenerek: 
Ey Rabbim! demişti, 
Beni çocuksuz bı-
rakma; fakat, (beni 
varissiz bıraksan bile, 
biliyorum ki) herkes 
göçüp gittikten sonra 
kalıcı olan biricik var-
lık Sensin! 
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ْبن ا..     onun..duasını=ل ه ِ    kabul..buyurduk=ف اْست ج 

ْبن ا ه  و      ona=ل ه ِ    ve..armağan..ettik=و 

أ ْصل ْحن ا    Yahya’yı=ي ْحي ىَِٰ     ve..ıslah..ettik=و 

    kendisi..için=ل ه ِ
ه ِ  ْوج      eşini=ز 

مِْ     gerçekten..onlar=إِنَه 

ونِ ي س اِرعِ ..ك ان وا =koşarlardı    

اتِِ..فِي ْير  اْلخ  =hayır..işlere    

ي ْدع ون ن ا بًا    ve..bize..dua..ederlerdi=و  غ      umarak=ر 

بًاِ  ه  ر  ك ان وا    ve..korkarak=و      bize=ل ن ا    ve..idiler=و 

اِشِعينِ   derin..bir..saygı..içinde=خ 

Biz de duasını ka-
bul ederek kendi-
sine Yahya´yı ar-
mağan etmiş, eşini 
geçimli ve doğur-
gan yapmıştık. Bü-
tün bu peygamber-
ler iyi işler yapma-
ya koşarlar, umut 
ve korku içinde bi-
ze dua ederler, bi-
ze gönülden saygı 
beslerlerdi. 

Biz de ona ica-
bet ederek Yah-
ya´yı ihsan et-
miş, eşini doğum 
yapabilecek bir 
hale getirmiştik. 
Doğrusu onlar; 
hayırlı şeylerde 
yarışıyorlar, kor-
karak ve umarak 
bize yalvarıyor-
lardı. Bize karşı 
derin saygı du-
yuyorlardı 

Ve bunun üzerine 
o(nun bu yakarışı)na 
da karşılık verdik ve 
karısını onun için ço-
cuk doğurabilecek 
hale getirerek ona 
Yahya'yı armağan et-
tik; doğrusu bu üç kişi 
iyi ve yararlı işlerde 
birbiriyle yarışır ve 
Bize korku ve umutla 
yakarırlar; Bize karşı 
her zaman saygı ve 
duyarlık gösterirlerdi. 
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الَتِي,, ن تِْ    olan(Meryem)i,,de=و      korumuş=أ ْحص 

ا ه  ا    üflemiştik=ف ن ف ْخن ا    ırzını=ف ْرج      ona=فِيه 

وِحن ا    ruhumuzdan=ِمنِْ     bir,,çocuk=ر 

ع ْلن اه ا ج  ا    kendisini,,yapmıştık=و  اْبن ه      ve,,oğlunu=و 

 alemlere=ِلْلع ال ِمينِ     bir,,ibret=آي ةًِ

Irzına dokundurt-
mayan Meryem´e 
gelince ona ruhu-
muzdan bir soluk 
üfleyerek kendisini 
ve oğlunu tüm in-
sanlar için gücü-
müzün sınırsızlığı-
nı kanıtlayan bir 
mucize yaptık. 

Mahrem yerini 
koruyana da ru-
humuzdan üfle-
miş; onu da, oğ-
lunu da alemler 
için bir ayet kıl-
mıştık. 

Ve o iffetini koruyan 
(kadın)ı da (an) ki, 
Biz ona ruhumuzdan 
üflemiş, onu ve oğlu-
nu bütün insanlar için 
(rahmetimizin) bir 
simgesi kılmıştık. 

21. 
92 

ِذهِِ    işte=إِنَِ..     sizin..ümmetiniz=أ َمت ك مِْ    bu=ه َٰ

اِحد ةًِ    ümmettir=أ َمةًِ     bir..tek=و 

أ ن ا بُّك مِْ    şüphesiz..benim=و      sizin..Rabbiniz=ر 

 yalnız..bana..kulluk..edin=ف اْعب د ونِِ

İşte bu oluşturdu-
ğunuz ümmet, tek 
bir ümmettir, 
Rabb´iniz de be-
nim. Öyleyse sırf 
bana kulluk ediniz. 

Gerçekten şu si-
zin ümmetiniz, 
bir tek ümmettir. 
Ve Ben de Rab-
bınızım, artık 
yalnız Bana iba-
det edin. 

(Siz ey inananlar,) 
gerçek şu ki, bu sizin 
ümmetiniz tek bir 
ümmettir: çünkü he-
pinizin Rabbi Benim; 
öyleyse (yalnızca) 
Bana kulluk edin! 
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ت ق َطع وا,, ه مِْ    parçaladılar=و      işlerini=أ ْمر 

ْمِ      bize=إِل ْين ا    hepsi=ك لِ     aralarında=ب ْين ه 

اِجع و نِ ر  =döneceklerdir 

Fakat insanlar 
inanç birliğinden 
ayrılarak çeşitli 
gruplara bölündü-
ler. Ama hepsi so-
nunda bize döne-
ceklerdir. 

Onlar aralarında 
kendi işlerinde 
bölük bölük ol-
dular. Ama hepsi 
Bize dönecek-
lerdir. 

Ama insanlar arala-
rındaki bu birliği pa-
ramparça ettiler; 
(hem de) sonunda 
topluca Bize döne-
cekler(ini unutarak). 
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نِْ.. لِْ    kim=ف م      yaparsa=ي ْعم 

اتِِ..ِمنِ  الَصاِلح  =iyi..işlerden    

ه وِ  ْؤِمنِ ..و  م  =inanmış..olarak    

ِ انِ ..ف َل  ك ْفر  =nankörlük..edilmez    

إِِ    onun..çabasına=ِلس ْعيِهِِ نَاو  =şüphesiz..biz    

 yazmaktayız=ك اتِب ونِ     onu..(çalışmasını)=ل ه ِ

Kim mü´min olarak 
yararlı ameller iş-
lerse emeği gö-
zardı edilmez. Biz 
onu mutlaka yazı-
ya geçiririz. 

Artık inanmış 
olarak salih amel 
işleyenlerin 
ameli inkar edil-
mez. Ve Biz onu 
yazanlarız. 

Yine de her kim, hem 
inanmış, hem de dü-
rüst ve erdemli dav-
ranışlardan (bir şey-
ler) ortaya koymuşsa, 
onun bu çabası asla 
ziyan edilmeyecektir; 
çünkü, hiç kuşkusuz 
Biz bunu onun lehine 
kaydetmekteyiz. 
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,, امِ  ر  ح      haramdır,,(yaşamak)=و 

ْري ةِ ق ِ,,ع ل ىَِٰ =bir,,ülkeye    أ ْهل ْكن اه ا=helak,,ettiğimiz    

مِْ     onlar=أ نَه 

ي ْرِجع ونِ ,,لِ  =bir,,daha,,geri,,dönemezler 

Yok ettiğimiz kent-
lerin halklarının 
hesap vermek 
üzere bize dön-
memeleri 
imkânsızdır. 

Helak ettiğimiz 
kasaba halkına 
da haramdır. 
Onlar geri dön-
mezler. 

Bu bakımdan, yok 
etmeye karar verdi-
ğimiz herhangi bir 
toplumun, (tuttuğu 
günahkarca yoldan) 
bir daha geri dönmesi 
asla mümkün değil-
dir! 

21. 
96 

.. تَىَِٰ تِْ    zaman=إِذ ا    nihayet=ح      önü..açıldığı=ف تِح 

وجِ  وجِ     Ye’cuc’un=ي أْج  أْج  م      ve..Me’cuc’un=و 

ه مِْ د بِ ..ك ل ِِ..ِمنِْ    ve..onlar=و  ح  =her..tepeden    

 akın..etmeye..başladıkları=ي ْنِسل ونِ 

Sonunda Ye´cuc 
ile Me´cuc´un 
önündeki set yıkıl-
dığında bunlar bü-
tün tepelerden 
akarak her tarafa 
yayılırlar. 

Ye´cuc ve 
Me´cuc açılıp da 
her tepeden ve 
dereden akın et-
tikleri vakit. 

Ta ki, Yecüc ve Me-
cüc'ün (dünyaya) sa-
lınıp, (yeryüzünün) 
her köşe(sin)den bo-
şalacakları zamana 
kadar, 
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,, بِ  اْقت ر  ْعد ِ    yaklaşır=و  قُِّ    va’d=اْلو      gerçek=اْلح 

ة ِ,,ِهيِ     birden=ف إِذ ا ش اِخص  =donup,,kalır    

ارِ  وا,,الَِذينِ     gözleri=أ ْبص  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

ْيل ن ا,,ي ا و  =vah,,bize    ِْق د=gerçekten    ك نَا=biz,,idik    

ْفل ةِ     içinde=فِي ذ ا,,ِمنِْ    gaflet=غ  ه َٰ =bundan    

 zulmediyormuşuz=ظ اِلِمينِ     biz=ك نَا    meğer=ب لِْ

Gerçek vaadin (kı-
yamet gününün) 
eşiğine gelindiğin-
de kâfirlerin bakış-
ları dehşetten do-
nakalır ve «Eyvah 
halimize! Biz bu 
anın geleceğinden 
gafil yaşadık, biz 
gerçekten zalim-
lerden olduk» der-
ler. 

Ve gerçek vaad 
yaklaştığı za-
man; o küfre-
denlerin gözleri 
belerip kalır: Vah 
bize, bundan 
önce gaflet için-
deydik, biz ger-
çekten zalimler 
idik. 

(ki o zaman) başa 
gelmesi kaçınılmaz 
olan (kıyamet) 
söz(ün)ün gerçek-
leşmesi de yaklaşmış 
olacaktır. O zaman ki, 
hakkı inkara şartlan-
mış olan kimselerin 
gözleri yerinden oy-
nayacak ve (birbirle-
rine:) Vah bize! (diye 
yakınacaklar), Bu (kı-
yamet sözüne) karşı 
hep umursamazlık 
gösterdik! Çünkü, zu-
lüm ve kötülük 
yap(maya eğilimli 
ol)an kimselerdik! 
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ا    siz=إِنَك مِْ.. م  ت ْعب د ونِ ..و  =ve..taptıklarınız    

د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

بِ  ص  نَمِ     odunusunuz=ح  ه      cehennemin=ج 

ا    siz=أ ْنت مِْ اِرد ونِ     oraya=ل ه   gireceksiniz=و 

Siz ve Allah´ı bir 
yana bırakarak 
taptığınız sözde 
ilahlar, cehennem 
odunusunuz. He-
piniz oraya gire-
ceksiniz. 

Siz ve Allah´tan 
başka taptıkları-
nız, şüphesiz ki 
cehennem odu-
nusunuz. Oraya 
gireceksiniz. 

(O gün onlara:) Ger-
çek şu ki, siz ve Al-
lah'ın yerine tapınıp 
durduğunuz bütün o 
(düzmece) şeyler ce-
hennemin yakıtısınız: 
varacağınız yer ora-
sıdır denecek. 
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ؤِ     olsalardı=ك انِ     eğer=ل وِْ,, ءِِه َٰ ل  =onlar    

ةًِ ا    tanrı=آِله  اِ ,,م  د وه  ر  و  =oraya,,girmezlerdi    

ك لِ  ا    oysa,,hepsi=و      orada=فِيه 

اِلد ونِ   sürekli,,kalacaklardır=خ 

Eğer o taptıkları-
nız, gerçekten ilah 
olsalardı, cehen-
neme girmezlerdi. 
Oysa hepsi sürekli 
olarak orada kala-
caklardır. 

Şayet bunlar 
tanrı olsaydı; 
oraya girmezler-
di. Ve hepsi ora-
da temelli kala-
caklardır. 

Eğer (o tapınıp dur-
duğunuz düzmece 
nesneler) gerçekten 
tanrı olsalardı, kuş-
kusuz, oraya girmez-
lerdi; ama (işte gör-
düğünüz gibi,) hepi-
niz orada yerleşip 
temelli kalacaksınız! 
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مِْ.. ا    onlar..için..vardır=ل ه      orada=فِيه 

فِيرِ  ه مِْ    bir..inleme=ز  ا    ve..onlar=و      orada=فِيه 

ع ونِ ..لِ  ي ْسم  =hiçbir..şey..işitmezler 

Onlar orada hırıltılı 
sesler çıkararak in-
leyeceklerdir ve 
kulakları hiçbir ses 
işitemeyecektir. 

Orada inim inim 
inleyecekler ve 
bir şey de işit-
meyeceklerdir. 

Orada onların payına 
ah edip inlemek dü-
şecek; ve orada 
(başka) bir şey işit-
meyecekler. 
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س ب ق تِْ,,الَِذينِ     kuşkusuz=إِنَِ,, =geçmiş,,olanlar    

مِْ ْسن ىَِٰ    bizden=ِمنَا    kendilerine=ل ه      güzellik=اْلح 

ئِكِ  ا    işte,,onlar=أ ول َٰ     ondan,,(cehennemden)=ع ْنه 

ْبع د ونِ   uzaklaştırılmışlardır=م 

Daha önce akıbet-
lerinin iyi olacağını 
takdir ettiğimiz 
kimselere gelince, 
onlar cehennem-
den uzak tutula-
caklardır. 

Şüphesiz ki da-
ha önce, kendi-
lerine Bizden 
güzellik vaadi 
geçmiş olanlar; 
bunlar, oradan 
uzaklaştırılmış-
lardır. 

(Ama,) bakın, kendi-
leri için katımızdan 
nihai iyilik ve güzellik 
(yazılmış) bulunanla-
ra gelince; böyleleri 
(cehennemden) uzak 
tutulacaklar. 
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.. ع و..لِ  نِ ي ْسم  =duymazlar    

اِ  ِسيس ه  ه مِْ    onun..uğultusunu=ح      ve..onlar=و 

ا    içinde=فِي اْشت ه تِْ..م  =çektiği..(nimetler)    

مِْ اِلد ونِ     canlarının=أ ْنف س ه   ebedi..kalırlar=خ 

Onlar cehennem 
ateşinin uğultusu-
nu duymazlar ve 
ebedi olarak canla-
rının çektiği nimet-
ler içinde kalırlar. 

Onun uğultusu-
nu duymazlar. 
Canlarının iste-
diği şeyler içinde 
temelli kalırlar. 

onlar (cehennemin) 
soluğunu (bile) işit-
meyecekler ve canla-
rının arzu edegeldiği 
şeyler arasında son-
suza kadar yaşayıp 
gidecekler. 
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,, ن ِ,,لِ  مِ ي ْحز  ه  =onları,,asla,,tasalandırmaz    

عِ      en,,büyük=اْْل ْكب رِ     korku=اْلف ز 

ت ت ل قَاه مِ  ئِك ة ِ    onları,,şöyle,,karşılar=و  َل      melekler=اْلم 

ذ ا ك مِ     işte,,bu=ه َٰ     gününüzdür=ي ْوم 

ت وع د ونِ ,,ك ْنت مِْ,,الَِذي =size,,vadedilen 

Onları o en büyük 
korku ürkütmez. 
Melekler kendileri-
ni «Bugün, size 
vaktiyle vadedilen 
gündür» diyerek 
karşılarlar. 

O en büyük kor-
ku bile onları ta-
salandırmaz. 
Melekler onları: 
Size söz verilen 
gün, işte bu 
gündür, diye 
karşılarlar. 

(Kıyamet Günü'nün 
uyandıracağı) o ben-
zeri olmayan büyük 
korku bile onları kay-
gılandırmayacak; 
çünkü melekler böy-
lelerini Size söz veri-
len (mutlu) Gün işte 
bu Gün'dür! sözleriyle 
karşılayacaklar. 
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.. اءِ     düreriz=ن ْطِوي    o..gün=ي ْومِ      göğü=الَسم 

ِِ ِجل ِِ    dürer..gibi=ك ط ي      tomarlarını=الس ِ

ا    yazı=ِلْلك ت ِبِ      başladığımız=ب د أْن ا    gibi=ك م 

ْلقِ     ilk=أ َولِ      onu..iade..ederiz=ن ِعيد ه ِ     yaratmaya=خ 

ْعدًا ل ْين اِ     sözdür=و      üzerimize=ع 

ف اِعِلينِ ..ك نَا    şüphesiz..biz..bunu=إِنَا =yapacağız 

O gün göğü, yazılı 
sayfaların dürül-
düğü gibi düreriz. 
Varlıkları ilk başta 
nasıl yarattıksa, 
onları aynı şekilde 
yeni baştan dirilti-
riz. Bu yerine ge-
tirmeyi üstlendiği-
miz bir sözdür. Biz 
onu mutlaka yapa-
rız. 

Göğü kitab dürer 
gibi düreceğimiz 
gün; yaratmaya 
ilk başladığımız 
gibi katımızdan 
verilmiş bir vaad 
olarak onu yeni-
den var edece-
ğiz. Doğrusu 
Biz, yapanlar ol-
duk. 

O Gün gökleri sayfa-
ları dürer gibi düre-
ceğiz; (ve) alemi ilk 
kez nasıl yarattıysak 
onu yeniden yine öyle 
yaratacağız; gerçek-
leştirilmesini kendi 
üzerimize aldığımız 
bir sözdür bu: şüphe-
siz, Biz (her şeyi) ya-
pabilecek güçteyiz! 
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ل ق دِْ,, ت ْبن ا    andolsun=و      yazmıştık=ك 

الَزب ورِِ,,فِي =Zebur’da,,da    ِْب ْعدِِ,,ِمن =sonra    

ْكرِِ     mutlaka=أ نَِ    Zikir’den,,(Tevrat’tan)=الذ ِ

اي ِ    arza=اْْل ْرضِ  ِرث ه  =varis,,olacak    

ونِ     kullarım=ِعب اِديِ   iyi=الَصاِلح 

Andolsun ki, nez-
dimizdeki saklı 
belgelerden sonra 
peygamberlere in-
dirdiğimiz kutsal ki-
taplara da «Ancak 
salih, yapıcı kullar 
yeryüzünün varis-
leri olabilirler» diye 
yazdık. 

Andolsun ki; Zi-
kir´den sonra 
Zebur´da da 
yazdık ki: Yer-
yüzüne ancak 
salih kullarım va-
ris olur. 

Ve gerçek şu ki, (in-
sanı) uyarıp öğüt 
verdikten sonra hik-
metlerle dolu bütün 
ilahi kitaplarda yeryü-
züne dürüst ve er-
demli kullarımın varis 
olacağını kaydettik; 
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ذ ا..فِي    şüphesiz=إِنَِ.. ه َٰ =bunda..vardır    

ًغا     kavimler..için=ِلق ْومِ     bir..öğüt=ل ب َل 

 kulluk..eden=ع ابِِدينِ 

Hiç kuşkusuz bu 
Kur´an´da Allah´a 
kulluk edenler için 
yeterli olacak nite-
likte bilgi ve mesaj 
vardır. 

Doğrusu bunda 
ibadet edenler 
için, tebliğ var-
dır. 

Şüphesiz, bunda 
(gerçekten) Allah'a 
kulluk eden kimseler 
için bir mesaj vardır. 
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,, ا م  ْلن اكِ ,,و  أ ْرس  =biz,,seni,,göndermedik    َِإِل=başka    

ةًِ ْحم   alemler,,için=ِلْلع ال ِمينِ     rahmetten=ر 

Biz seni tüm alem-
lere rahmet olarak 
gönderdik. 

Biz, seni ancak 
alemlere rahmet 
olarak gönder-
dik. 

Ve (bunun içindir ki, 
ey Peygamber!) Biz 
seni yalnızca, bütün 
alemlere rahmeti-
miz(in bir işareti) ola-
rak gönderdik. 
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ا    de..ki=ق لِْ.. ىَِٰ    şüphesiz=إِنَم      vahyolunur=ي وح 

ا    bana=إِل يَِ ه ك مِْ    ancak=أ نَم 
    Tanrınız=إِل َٰ

ه ِ     Tanrıdır=إِل َٰ
اِحد ِ  لِْ    bir..tek=و      ?mısınız=ف ه 

ونِ     siz=أ ْنت مِْ ْسِلم   O’na..teslim..olacak=م 

Müşriklere de ki; 
«Bana ilahınızın 
tek Allah olduğu 
vahyolundu. Siz bu 
ilkeyi benimseyip 
müslüman oluyor 
musunuz» 

De ki: Gerçekten 
bana, sizin tan-
rınızın yalnızca 
bir tek tanrı ol-
duğu vahyolu-
nuyor. Artık 
Müslüman ola-
cak mısınız? 

De ki: Bana yalnızca, 
tanrınızın tek bir Tan-
rı olduğu vahyedildi; 
o halde artık O'na 
boyun eğecek misi-
niz? 

21. 
109 

لَْوا    eğer=ف إِنِْ,,     de,,ki=ف ق لِْ    yüz,,çevirirlerse=ت و 

    ben,,size,,açıkladım=آذ ْنت ك مِْ

اء ِ ,,ع ل ىَِٰ س و  =eşit,,biçimde    

إِنِْ أ ْدِري,,و  =artık,,bilmem    

    yoksa=أ مِْ    yakın,,mı,,olduğunu=أ ق ِريبِ 

ا    uzak,,mı,,olduğunu=ب ِعيد ِ     şeyin=م 

 tehdid,,edildiğiniz=ت وع د ونِ 

Eğer bu çağrına 
sırt çevirirlerse on-
lara de ki; «Bana 
gelen mesajı duyu-
rarak bu konuda 
sizi kendimle eşit 
bilgi düzeyine er-
dirdim. Size yönel-
tilen tehdit yakın 
mıdır, yoksa uzak 
mıdır, onu bile-
mem.» 

Şayet yüz çevi-
rirlerse; de ki: 
Ben, size eşitlik 
üzere bildirdim. 
Artık tehdid edil-
diğiniz şeyin ya-
kın mı, uzak mı 
olduğunu bil-
mem. 

Ama eğer (bu gerçe-
ğe) yüz çevirirlerse 
de ki: Ben bu gerçeği 
hepinize aynı şekilde 
duyurdum; ama artık, 
size vaad edilen (He-
sap Günü'nün) yakın 
mı, uzak mı olduğunu 
ben bilemem. 
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21. 
110 

ْهرِ     bilir=ي ْعل مِ     şüphesiz..O=إِنَه ِ..     açığını..da=اْلج 

اْلق ْولِِ..ِمنِ  =sözün     ِي ْعل م     ve..bilir=و 

ا ونِ ..م  ت ْكت م  =gizlediklerinizi..de 

Hiç kuşkusuz Al-
lah, açıkça söyle-
diğiniz sözleri bil-
diği gibi içinizde 
sakladığınız duy-
guları da bilir. 

Doğrusu O, sö-
zün açığa vuru-
lanını da bilir, 
gizlediklerinizi 
de bilir. 

Doğrusu O, sözün 
açığa vurulanını da 
bilir, örtüp gizledikle-
rinizi de bilir. 

21. 
111 

,, إِنِْ أ ْدِري,,و  =bilmem    ِ ل ع لَه=belki,,de,,o    

    sizi=ل ك مِْ    denemek,,içindir=فِتْن ة ِ

ت اع  م      ve,,yaşatmak,,içindir=و 

ِحينِ ,,إِل ىَِٰ =bir,,süreye,,kadar 

Bilemem; belki de 
azabınızın erte-
lenmesi sizin sı-
navdan geçirilme-
niz ve belirli bir sü-
renin sonuna ka-
dar dünya nimetle-
rinden yararlandı-
rılmanız içindir. 

Bilmem. Belki 
bu, sizin için bir 
deneme ve bir 
süreye kadar ya-
rarlanmadır. 

Ve (bana gelince, 
Hesap Günü'ndeki) 
bu (gecikmenin) sizin 
için bir sınama mı, 
yoksa bir süreye ka-
dar (merhameten ya-
pılmış) bir erteleme 
mi olduğunu ben bi-
lemem. 

21. 
112 

.. ب ِِ    dedi..ki=ق الِ      hükmet=اْحك مِْ    Rabbim=ر 

 ِِ ق  بُّن ا    hak..ile=بِاْلح  ر      ve..Rabbimiz=و 

نِ      çok..merhamet..edendir=الَرْحم َٰ

ْست ع انِ      karşı=ع ل ىَِٰ    O’nun..yardımına..sığınılır=اْلم 

ا ت ِصف ونِ ..م  =sizin..nitelendirdiğinize 

Peygamber dedi 
ki; «Ya Rabb´i, 
benim ile müşrikler 
arasındaki davayı 
hak ilkesi uyarınca 
hükme bağla. Sizin 
düzmece iddiaları-
nız ve asılsız ya-
kıştırmalarınız kar-
şısında tek sığına-
ğım, son derece 
merhametli olan 
Rabb´imin yardı-
mıdır.» 

Dedi ki: Rabbım; 
hak ile hükmet. 
Rahman olan 
Rabbımız; sizin 
nitelendirmeleri-
nize karşı yar-
dımına sığınıla-
cak odur. 

De ki: Ey Rabbim! 
(Aramızda) hakça 
hüküm ver! Yine (de 
ki Rabbimiz Rahmân, 
sizin (O'na ilişkin) tüm 
tanımlama gayretleri-
nize karşı yardımına 
başvurulabilecek ye-
gane (Hakim)dir! 

22. 
1 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    اتَق وا=korkun    

ْمِ  بَك  ل ة ِ    çünkü=إِنَِ    Rabbinizden=ر  ْلز      depremi=ز 

    bir,,şeydir=ش ْيءِ     saatin=الَساع ةِِ

 cidden,,korkunç=ع ِظيمِ 

Ey insanlar 
Rabb´inizden kor-
kunuz. Çünkü kı-
yamet anının sar-
sıntısı müthiş bir 
olaydır. 

Ey insanlar; 
Rabbınızdan sa-
kının. Doğrusu 
kıyamet saatının 
sarsıntısı büyük 
bir şeydir. 

Ey İnsanlar! Rabbini-
ze karşı sorumluluk 
bilinci taşıyın; çünkü, 
Son Saat'in sarsıntısı, 
gerçekten korkunç 
olacak! 

22. 
2 

.. ا    gün=ي ْومِ  ْون ه      onu..gördüğünüz=ت ر 

ْرِضع ةِ     her=ك لُِّ    unutur=ت ْذه لِ      emziren=م 

ع تِْ..ع َما أ ْرض  =emzirdiğini     ِع ت ض      ve..bırakır=و 

ْملِ ..ذ اتِِ    her=ك لُِّ ح  =gebe    ا ْمل ه      yükünü=ح 

ى ت ر      insanları=النَاسِ     ve..görürsün=و 

ىَِٰ ا    sarhoş=س ك ار  م      onlar=ه مِْ    oysa..değillerdir=و 

ىَِٰ ِكنَِ    sarhoş=بِس ك ار  ل َٰ     azabı=ع ذ ابِ     ama=و 

 şiddetlidir=ش ِديد ِ    Allah’ın=اّلَلِِ

O sarsıntı ile karşı-
laştığınız gün bü-
tün çocuk emziren 
kadınlar memedeki 
çocuklarını bir ya-
na bırakıverirler, 
bütün hamile ka-
dınlar çocuklarını 
düşürürler, insan-
ları sarhoş gibi gö-
rürsün, oysa sar-
hoş değildirler. 
Ama Allah´ın azabı 
ağırdır. 

Onu göreceğiniz 
gün; her emzikli 
emzirdiğini unu-
tur, her yüklü 
yükünü düşürür. 
İnsanları sarhoş 
gibi görürsün. 
Oysa sarhoş 
değildirler, ama 
Allah´ın azabı 
pek çetindir. 

O (saate) ulaştığınız 
Gün, emziren her ka-
dın emzirdiği çocuğu 
unutur gider; her ge-
be kadın (vaktinden 
önce) yükünü bırakır; 
ve insanlar sarhoş 
olmadıkları halde sa-
na sarhoşlarmış gibi 
gözükürler; ama yine 
de, Allah'ın azabı(nı 
gördükleri zaman du-
yacakları dehşet çok 
daha) zorlu olacaktır. 

22. 
3 

,, ِمنِ  النَاِسِ,,و  =insanlardan    ِْن     kimi=م 

اِدلِ      Allah=اّلَلِِ    hakkında=فِي    tartışır=ي ج 

ِعْلمِ ,,بِغ ْيرِِ =bilmeden     ِي تَبِع     her=ك لَِ    ve,,uyar=و 

ِريدِ     şeytana=ش ْيط انِ   kaba,,(şarlatan)=م 

Kimi insanlar doğ-
ru bir bilgiye da-
yanmaksızın Allah 
hakkında tartışırlar 
ve her şarlatan 
şeytana uyarlar. 

İnsanlardan ki-
mi; Allah hak-
kında bilmeden 
tartışır ve azgın 
şeytanın ardına 
düşer. 

Hal böyleyken, yine 
de, nice insan, her-
hangi bir bilgiye sahip 
olmaksızın Allah hak-
kında tartışmakta ve 
(bu yolda,) baş kaldı-
ran her türlü şeytani 
gücün peşine takıl-
maktadır; 

22. 
4 

.. ل ْيهِِ    yazılmıştır..ki=ك تِبِ      onun..hakkında=ع 

نِْ    şüphesiz..o=أ نَه ِ َله ِ    kim=م      onu..takibederse=ت و 

    onu..şaşırtır=ي ِضلُّه ِ    muhakkak..bu=ف أ نَه ِ

ي ْهِديهِِ ع ذ ابِِ..إِل ىَِٰ    ve..onu..götürür=و  =azabına    

 alevli..ateş=الَسِعيرِِ

Bu şeytana ilişkin 
kesinleşmiş hükme 
göre kim onun pe-
şinden giderse 
kendisini doğru 
yoldan saptırarak 
alevli ateşin aza-
bına sürükler. 

Onun aleyhinde 
şu hüküm yazıl-
mıştır: O, kendi-
sini dost edinen 
kimseyi saptırır 
ve alevli ateşin 
azabına götürür. 

o şeytani güçler ki, 
kendilerine yönelen 
kimseleri yoldan çı-
karmaya ve onları 
kavurucu azaba sü-
rüklemeye memur 
edilmişlerdir. 

22. 
5 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    ِْإِن=eğer    

ْيبِ ,,فِي    iseniz=ك ْنت مِْ ر  =kuşkuda    

اْلب ْعثِِ,,ِمنِ  =yeniden,,dirilmekten    ف إِنَا=(bilin,,ki),,biz    

ل ْقن اك مِْ     sizi,,yarattık=خ 

ابِ ,,ِمنِْ ت ر  =(önce),,topraktan    َِث م=sonra    

ن ْطف ةِ ,,ِمنِْ =nutfe(sperm)den    َِث م=sonra    

ل ق ةِ ,,ِمنِْ ع  =alaka(embriyo)dan    َِث م=sonra    

ْضغ ةِ ,,ِمنِْ م  =bir,,çiğnem,,et,,parçasından    

لَق ةِ  خ      biçimlenmiş=م 

غ ْيرِِ لَق ةِ ,,و  خ  م  =ve,,biçimlenmemiş    

ْمِ     açıkça,,göstermek,,için=ِلن ب ي ِنِ      size=ل ك 

ن ِقرُِّ امِِ,,فِي    ve,,tutarız=و  اْْل ْرح  =rahimlerde    

ا ن ش اءِ ,,م  =dilediğimizi    َِٰلِ ,,إِل ى أ ج  =bir,,süreye,,kadar    

س مًّى     sonra=ث مَِ    belirtilmiş=م 

ك مِْ     bir,,bebek,,olarak=ِطْفًَلِ    sizi,,çıkarırız=ن ْخِرج 

    ermeniz,,için=ِلت ْبل غ وا    sonra=ث مَِ

ْمِ  ِمْنك مِْ    güçlerinize=أ ش دَك  نِْ    içinizden=و      kimi=م 

فَىَِٰ ِمْنك مِْ    öldürülür=ي ت و      ve,,içinizden=و 

نِْ دُِّ    kimi,,de=م      itilir=ي ر 

أ ْرذ لِِ,,إِل ىَِٰ =en,,kötü,,çağına    ِِر     ömrün=اْلع م 

ِ ْعل مِ ي ِ,,ِلك ْيَل  =bilmez,,hale,,gelmesi,,için    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra     ِِعْلم=bilen,,kimse,,iken    

ْيئًاِ  ى    bir,,şey=ش  ت ر      yeri=اْْل ْرضِ     ve,,görürsün=و 

    zaman=ف إِذ ا    kurumuş,,ölmüş=ه اِمد ةًِ

ْلن ا ا    biz,,indirdiğimiz=أ ْنز  ل ْيه      onun,,üzerine=ع 

اءِ  ب تِْ    titreşir=اْهت َزتِْ    suyu=اْلم  ر      ve,,kabarır=و 

أ ْنب ت تِْ ك ل ِِ,,ِمنِْ    ve,,bitirir=و  =her    ِ ْوج     çifti=ز 

 güzel=ب ِهيج ِ

Ey insanlar, şayet 
öldükten sonra 
tekrar dirilmek ko-
nusunda şüphede 
iseniz, bilin ki ne 
olduğunuzu size 
açıklamak için biz 
sizi topraktan, son-
ra insan suyundan, 
sonra pıhtılaşmış 
bir kandan, sonra 
yaratılışı belli be-
lirsiz bir çiğnem et-
ten yaratmışızdır. 
İstediğimizi belli bir 
süreye kadar ra-
himlerde tutarız. 
Sonra sizi çocuk 
olarak çıkarırız. 
Böylece yetişip er-
ginlik çağına gelir-
siniz. Kiminiz öldü-
rülür, kiminiz de 
ömrünün en fena 
zamanına ulaştırı-
lır ki bildiği halde 
bir şey bilmez olur. 
Yeryüzünü kupku-
ru olarak görürsü-
nüz ama biz ona 
su indirdiğimiz 
zaman harekete 
geçer, kabarır ve 
her çeşit güzel bit-
kiden çift çift yetiş-
tirir. 

Ey insanlar; eğer 
dirilişten yana bir 
şüphede iseniz; 
gerçek şu ki: Si-
ze açıkça göste-
relim diye Biz si-
zi; topraktan, 
sonra nutfeden, 
sonra pıhtılaş-
mış bir kandan, 
sonra da yaratı-
lışı belli belirsiz 
bir çiğnem etten 
yarat tık. İstedi-
ğimizi belli bir 
süreye kadar ra-
himlerde tutarız. 
Sonra sizi bir 
çocuk olarak çı-
karırız. Böylece 
yetişip erginlik 
çağına gelirsiniz. 
Kiminiz öldürü-
lür, kiminiz de bi-
lirken hiç bir şey 
bilmez olsun di-
ye ömrünün en 
fena zamanına 
geri itilir. Yeryü-
zünü kupkuru 
olarak görürsün. 
Ama Biz, ona su 
indirdiğimiz za-
man harekete 
geçer, kabarır ve 
her çeşit güzel 
bitkiden çift çift 
yetiştirir. 

Ey İnsanlar! Ölümden 
sonra kalkış (olgu-
sun)dan şüphedey-
seniz, o zaman, (ha-
tırlayın ki,) Biz, ger-
çekten de sizi(n her 
birinizi) topraktan, 
sonra bir döl suyu 
damlasından, sonra 
döllenmiş hücreden, 
sonra (temel unsurla-
rı ve istidatlarıyla) 
tamamlanmış ama 
(bütün ögeleriyle) he-
nüz tamamlanmamış 
bir ceninden yarattık 
ki, size (menşeinizi 
böylece) açıklayalım. 
Ve (doğmasını) dile-
diğimizin, (annesinin) 
rahminde (Bizce) be-
lirlenmiş bir süre için 
kalmasını sağlarız; 
sonra sizi çocuk ola-
rak dünyaya getirir ve 
(yaşamanıza imkan 
veririz); böylece (ba-
zılarınız) olgunluk 
çağına erişir; öyle ki, 
kiminize (daha çocuk-
luk çağında) ölüm tat-
tırılırken, kiminiz de 
yaşlılığın öyle düşkün 
çağlarına eriştirilir ki, 
bildiğini bilmez olur. 
Ve (sen, ey insanoğ-
lu, ölümden sonra 
kalkıştan şüphe edi-
yorsan, düşün ki:) bir 
bakıyorsun yeryüzü 
kupkuru; ama ona su 
indirdiğimizde, (bir de 
bakıyorsun) canlanıp 
kabarmış ve her tür-
den güzel ekinler or-
taya koymuş! 

22. 
6 

.. ِلكِ      O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=بِأ نَِ    bu..böyledir=ذ َٰ

قُِّ أ نَه ِ    tek..gerçektir=اْلح      diriltir=ي ْحيِي    ve..O=و 

ْوت ىَِٰ أ نَه ِ    ölüleri=اْلم      ve..O=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye    ِِيرِ ق د =kadirdir 

Bunlar gösteriyor 
ki, Allah gerçektir, 
O ölüleri diriltir, 
gücü her şeye ye-
ter. 

İşte böyle. Mu-
hakkak ki Allah 
hakkın kendisi-
dir. Doğrusu ölü-
leri O, diriltir. Ve 
O; her şeye Ka-
dir´dir. 

Bütün bunlar (böyle-
ce vuku bulmaktadır,) 
çünkü Allah nihai 
gerçek'tir ve çünkü O, 
ölü olanı dirilten ve 
her şeye gücü yeten-
dir. 

22. 
7 

أ نَِ,,     o,,saat=الَساع ة ِ    ve,,muhakkak=و 

ْيبِ ,,لِ     gelecektir=آتِي ة ِ ر  =şüphe,,yoktur    

ا أ نَِ    onda=فِيه      Allah=اّلَل ِ    ve,,şüphesiz=و 

نِْ    diriltecektir=ي ْبع ثِ      olanları=م 

اْلق ب ورِِ,,فِي =kabirlerde 

Ve kıyamet anı 
kesinlikle gelecek-
tir, bunda kuşku 
yoktur, Allah me-
zarlardaki ölüleri 
diriltecektir. 

Kıyamet saatı 
mutlaka gele-
cektir, onda hiç 
şüphe yoktur. Ve 
Allah; kabirlerde 
olanları dirilte-
cektir. 

Ve (bil ki, ey insanoğ-
lu,) Son Saat, şüphe 
götürmez bir biçimde 
gelip çatacaktır ve Al-
lah mezarlarda yatan 
herkesi kaldıracaktır. 
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22. 
8 

.. ِمنِ  النَاِسِ..و  =insanlardan    ِْن     kimi=م 

اِدلِ      Allah=اّلَلِِ    hakkında=فِي    tartışır=ي ج 

ِعْلمِ ..بِغ ْيرِِ =bilmeden    

لِ  ه دًى..و  =ve..bir..yol..göstereni..olmadan    

لِ  ِكت ابِ ..و  =ve..bir..Kitabı..olmadan     ِنِير  aydınlatıcı=م 

İnsanlar arasında 
öylesi var ki, doğru 
bir bilgiye dayan-
maksızın, yol gös-
tereni ve aydınlatı-
cı bir kitabı olmak-
sızın Allah hakkın-
da tartışmaya giri-
şir. 

İnsanlardan öy-
leleri vardır ki; 
bilmeden, doğ-
ruya götüren bir 
rehberi olmadan, 
aydınlatıcı bir ki-
tabı bulunmadan 
Allah hakkında 
tartışmaya girer. 

Hal böyleyken, yine 
de insanların içinde 
niceleri vardır ki, her-
hangi bir bilgiye, her-
hangi bir doğru yol 
öğretisine ve ışık sa-
çan bir ilahi kitaba 
sahip olmaksızın Al-
lah hakkında tartış-
makta; 

22. 
9 

,,     boynunu=ِعْطِفهِِ    öteye,,döndürür=ث انِيِ 

س بِيلِِ,,ع نِْ    şaşırtmak,,için=ِلي ِضلَِ =yolundan    

    onun,,için,,vardır=ل ه ِ    Allah’ın=اّلَلِِ 

الدُّْني ا,,يفِِ =dünyada     ِ ِخْزي=bir,,kepazelik    

ن ِذيق ه ِ     günü=ي ْومِ     ona,,tattıracağız=و 

ةِِ     azabını=ع ذ ابِ     kıyamet=اْلِقي ام 

ِريقِِ  yangın=اْلح 

Bu tartışma sıra-
sında küstahça 
gerdan kırar. 
Amaç, başkalarını 
Allah yolundan 
saptırmaktır. Böy-
lesini dünyada re-
zil edeceğimiz gibi 
kıyamet günü de 
ona kavurucu aza-
bı tattırırız. 

Allah yolundan 
saptırmak için, 
kibirlenerek, ya-
nını eğip büker. 
Dünyada rüs-
vaylık onadır. Ve 
kıyamet günü 
ona yakıcı azabı 
tattırırız. 

(başkalarını) Allah 
yolundan saptırmak 
için (hakka) sırt çe-
virmektedir. Böyle bi-
rinin bu dünyadaki 
payı (manen) gözden 
düşmedir; Kıyamet 
Günü'nde ise ona ya-
kıcı azabı tattıraca-
ğız; 

22. 
10 

.. ِلكِ  ا    işte..bu=ذ َٰ     yüzündendir=بِم 

تِْ     senin..ellerinin=ي د اكِ     önceden..yaptıkları=ق دَم 

أ نَِوِ  =ve..şüphesiz    ِ اّلَل=Allah     ِل ْيس=değildir    

 kullara=ِلْلع بِيدِِ    zulmedici=بِظ ََلمِ 

O gün ona «Bu 
ceza, vaktiyle ken-
di ellerinle işlediğin 
günahların karşılı-
ğıdır; Allah kulları-
na asla haksızlık 
etmez» denecektir. 

Ona: Bunlar se-
nin yaptıkların-
dan ötürüdür, 
denir. Yoksa Al-
lah kullarına asla 
zulmedici değil-
dir. 

(Ve ona) (o Gün:) bu 
senin kendi elinle ön-
ceden kazandığın 
şey; çünkü Allah kul-
larına asla en küçük 
bir haksızlık yapmaz! 
(denecek). 

22. 
11 

,, ِمنِ  النَاِسِ,,و  =ve,,insanlardan    ِْن     kimi=م 

    Allah’a=اّلَل ِ    ibadet,,eder=ي ْعب د ِ

ْرف ِ ,,ع ل ىَِٰ ح  =bir,,kenardan,,(uçurumdan)    ِْف إِن=eğer    

اب ه ِ ْيرِ     kendisine,,gelirse=أ ص      bir,,hayır=خ 

أ نَِ إِنِْ    onunla=بِِهِ     huzura,,kavuşur=اْطم      ve,,eğer=و 

اب تْه ِ     bir,,kötülük=فِتْن ة ِ    başına,,gelirse=أ ص 

ْجِههِِ,,ع ل ىَِٰ    döner=اْنق ل بِ  و  =yüz,,üstü    

ِسرِ      dünyayı,,da=الدُّْني ا    o,,kaybetmiştir=خ 

ة ِ  اْْلِخر  ِلكِ     ahireti,,de=و      o=ه وِ     işte,,budur=ذ َٰ

انِ  ْسر  بِينِ     ziyan=اْلخ   apaçık=اْلم 

İnsanlar arasında 
öylesi de var ki, 
sınırlı ve somut bir 
amaç uğruna Al-
lah´a kulluk eder. 
Eğer işleri iyi gi-
derse hoşnut olur. 
Fakat eğer sınav 
amaçlı bir sıkıntı 
ile karşılaşırsa 
yüzgeri eder, sırt 
çevirir. Böylesi 
hem dünyayı hem 
de ahireti kaybe-
der ki, işte apaçık 
hüsran budur. 

İnsanlardan öy-
leleri de vardır 
ki; Allah´a bir yar 
kenarındaymış 
gibi kulluk eder. 
Ona bir iyilik ge-
lirse yatışır. Ba-
şına bir bela ge-
lirse; yüz üstü 
döner. Dünyayı 
da ahireti de 
kaybetmiştir. İşte 
apaçık kayıp 
budur. 

Ve insanlardan kimi 
de vardır ki, Allah'a 
(imanla küfrün) sı-
nır(ın)da kulluk eder; 
öyle ki, başına bir iyi-
lik gelse, O'ndan 
hoşnut olur; ama ba-
şına sınayıcı bir güç-
lük gelse hemen bü-
tünüyle yüz çevirir, ve 
böylece dünyayı da, 
ahireti de kaybeder; 
zaten, hiçbir şeyle kı-
yaslanamayan kayıp 
da gerçekte budur! 

22. 
12 

د ونِِ..ِمنِْ    yalvarır=ي ْدع و.. =ayrı..olarak    

ا    Allah’tan=اّلَلِِ     şeylere=م 

ه ِ..لِ  رُّ ي ض  =ona..zarar..veremeyen    ا م      ve..şeylere=و 

ي ْنف ع ه ِ ..لِ  =yarar..sağlamayan     ِِلك     işte..budur=ذ َٰ

لِ     o=ه وِ   uzak(lara)=اْلب ِعيد ِ    sapma=الَضَل 

Allah´ı bir yana bı-
rakarak kendisine 
ne zarar ve ne de 
fayda dokundura-
mayan sözde ilah-
lara yalvarır. İşte 
koyu sapıklık bu-
dur. 

O, Allah´ı bırakıp 
da kendisine 
fayda ve zarar 
veremeyecek 
şeylere tapınır. 
İşte en derin sa-
pıklık budur. 

(Böyle yaparken,) Al-
lah yerine, kendisine 
ne zarar ne de yarar 
sağlayabilen şeylere 
yalvarıp yakarır; dü-
şülebilecek en vahim 
sapıklık da zaten bu-
dur. 

22. 
13 

نِْ    yalvarır=ي ْدع و,, ه ِ    olana=ل م  رُّ     zararı=ض 

بِ  ِهِ ن ْفعِِ,,ِمنِْ    daha,,yakın=أ ْقر  =faydasından    

ْول ىَِٰ    ne,,kötü=ل بِئْسِ      bir,,yardımcı=اْلم 

ل بِئْسِ   bir,,arkadaştır=اْلع ِشيرِ     ve,,ne,,kötü=و 

O, zararı fayda-
sından daha ya-
kında olana yalva-
rır. Böylesi ne fena 
bir destekçi ve kö-
tü bir yandaştır. 

Kendisine zararı 
faydasından da-
ha yakın olana 
tapınır. Tapındı-
ğı şey ne kötü 
yardımcıdır, ne 
kötü yoldaştır. 

(Ve bazan da) kendi-
sine zararı yararın-
dan çok olacak olan 
kimseye, (bir başka 
insana) yalvarıp ya-
karır: gerçekten de, 
bu ne kötü efendi ve 
bu ne kötü uyruk! 

22. 
14 

    sokacaktır=ي ْدِخلِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..

ن وا..الَِذينِ  آم  =inanan    ع ِمل وا     ve..yapanları=و 

اتِِ نَاتِ     iyi..işler=الَصاِلح      cennetlere=ج 

ا..ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ار ِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    ırmaklar=اْْل ْنه 

ا    yapar=ي ْفع لِ  ي ِريد ِ..م  =istediğini 

Allah, iman edip iyi 
ameller işleyenleri 
altlarından çeşitli 
ırmaklar akan 
cennetlere yerleşti-
rir. Hiç kuşkusuz 
Allah istediğini ya-
par. 

Muhakkak ki Al-
lah; iman eden-
leri ve salih 
ameller işleyen-
leri altından ır-
maklar akan 
cennetlere ko-
yar. Doğrusu Al-
lah; istediğini 
yapar. 

Gerçek şu ki, Allah 
imana erişip dürüst 
ve erdemli davranış-
lar ortaya koyanları, 
içlerinde derelerin, 
ırmakların çağıldadığı 
hasbahçelere kabul 
edecektir; çünkü Al-
lah dilediğini yapar. 

22. 
15 

,, ْنك ان ك انِ      sanıyorsa=ي ظ نُِّ    kim=م 

ه ِ,,ل نِْ,,أ نِْ ر  ي ْنص  =kendisine,,yardım,,etmeyeceğini    

الدُّْني ا,,فِي    Allah’ın=اّلَل ِ =dünyada    

ةِِ اْْلِخر      uzansın=ف ْلي ْمد دِْ    ve,,ahirette=و 

اءِِ,,إِل ى    bir,,sebep(ip)le=بِس ب بِ  الَسم  =göğe    

    ve,,baksın=ف ْلي ْنظ رِْ    kessin=ْلي ْقط عِْ    sonra=ث مَِ

ي ْذِهب نَِ,,ه لِْ =giderebilecek,,mi?    ِ ْيد ه     bu,,düzeni=ك 

ا ي ِغيظِ ,,م  =öfkelendiği,,şeyi 

Kim dünyada ve 
ahirette Allah´ın 
kendisine yardım 
etmeyeceği veh-
mine (sanısına) 
kapılırsa evinin ta-
vanına bağlayaca-
ğı bir ipi boğazına 
geçirdikten sonra 
onu kessin ve ar-
kasından baksın 
bakalım, bu girişi-
mi umutsuzluktan 
kaynaklanan öfke-
sini giderebiliyor 
mu? 

Kim, dünyada ve 
ahirette Allah´ın 
ona yardım et-
meyeceğini sa-
nıyorsa; bir se-
beple göğe tır-
mansın sonra 
kessin de bir dü-
şünsün bakalım; 
bu hilesi kendi-
sini öfkelendiren 
şeye engel ola-
bilir mi? 

Kim ki Allah'ın kendi-
sine bu dünyada da, 
ahirette de yardım 
etmeyeceğini düşü-
nüyorsa, göğe başka 
bir yolla ulaşmayı de-
nesin de yol katetsin; 
ve böylece görsün, 
bakalım, bu hilesi onu 
sıkıntısından kurtara-
cak mı? 

22. 
16 

.. ِلكِ  ك ذ َٰ ْلن اه ِ    ve..işte..böyle=و      biz..O’nu..indirdik=أ ْنز 

    açık..açık=ب ي ِن اتِ     ayetler..olarak=آي اتِ 

أ نَِ     Allah=اّلَل ِ    ve..şüphesiz=و 

نِْ    doğru..yola..iletir=ي ْهِدي ي ِريد ِ..م  =dilediğini 

Biz Kur´anı işte 
böyle açık ayetler 
halinde indirdik. 
Hiç kuşkusuz Allah 
istediği kimseyi 
doğru yola iletir. 

İşte böylece ona 
apaçık ayetler 
olarak indirdik. 
Muhakkak ki Al-
lah; dilediğini hi-
dayete eriştiren-
dir. 

Bu (ilahi öğretiyi) Biz 
işte böyle apaçık me-
sajlar şeklinde indir-
dik; artık (bundan 
böyle) Allah, (doğru 
yola ulaşmayı) iste-
yen kimseyi doğru 
yola yöneltecektir. 

22. 
17 

ن وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, آم  =inananlar    

الَِذينِ  ه اد وا,,و  =ve,,Yahudiler    

الَصابِئِينِ      ve,,Sabiiler=و 

ىَِٰ ار  النَص      ve,,Hristiyanlar=و 

وسِ  ج  اْلم      ve,,Mecusiler=و 

الَِذينِ  ك وا,,و  أ ْشر  =ve,,ortak,,koşanlar    َِإِن=şüphesiz    

    hüküm,,verecektir=ي ْفِصلِ     Allah=اّلَل ِ

    günü=ي ْومِ     bunlar,,arasında=ب ْين ه مِْ

ِةِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    kıyamet=اْلِقي ام 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =her,,şeye    ِ ش ِهيد=şahittir 

Mü´minler, yahudi-
ler, sabiiler, hristi-
yanlar, ateşe ta-
panlar ve Allah´a 
ortak koşanlar var 
ya, Allah kıyamet 
günü bunlar hak-
kındaki ayırd edici 
hükmünü verecek-
tir. Hiç kuşkusuz 
Allah her şeyin ta-
nığıdır. 

Muhakkak ki Al-
lah; iman eden-
ler, yahudiler, 
sabiiler, hıristi-
yanlar, mecusi-
ler ve puta ta-
panlar arasında 
kıyamet günü 
kesin hükmünü 
verecektir. Doğ-
rusu Allah; her 
şeye şahiddir. 

Gerçek şu ki, (bu ilahi 
öğretiye) inananlar, 
Yahudi inancına bağlı 
olanlar ve Sabiiler, 
Hristiyanlar ve Mecu-
siler ve bir de, Al-
lah'tan başka varlıkla-
ra tanrısal nitelikler 
yakıştıranlar arasın-
daki hükmü Kıyamet 
Günü Allah verecek-
tir: çünkü Allah her 
şeye tanıktır. 

22. 
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.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi    َِأ ن=kuşkusuz    ِ اّلَل=Allah’a    

د ِ نِْ    O’na=ل ه ِ    secde..ediyorlar=ي ْسج      kimseler=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerdeki    ِْن م      ve..kimseler=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yerdeki     ِالَشْمس     ve..güneş=و 

رِ  اْلق م  ومِ     ve..ay=و  النُّج      ve..yıldızlar=و 

اْلِجب الِ  رِ     ve..dağlar=و  الَشج      ve..ağaçlar=و 

ابُِّ الدَو  ثِيرِ     ve..hayvanlar=و  ك      ve..birçoğu=و 

النَاِس ِ..ِمنِ  =insanlardan     ِثِير ك      ama..birçoğu=و 

قَِ ل ْيهِِ    hak..olmuştur=ح      azab=اْلع ذ اب ِ     üzerine=ع 

Göklerdeki ve yer-
deki tüm varlıkla-
rın, güneşin, ayın, 
yıldızların, dağla-
rın, ağaçların, 
hayvanların ve çok 
sayıda insanın Al-
lah´a secde ettikle-
rini, O´nun buyru-
ğuna boyun eğdik-
lerini görmüyor 
musun? Birçok sa-
yıdaki insan da 
azaba çarpılmayı 
haketmiştir. Al-
lah´ın alçalttığı 
kimseye hiç kimse 
onur kazandıra-

Göklerde ve 
yerde olanların; 
güneş, ay, yıl-
dızlar, dağlar, 
ağaçlar, hayvan-
lar ile insanların 
bir çoğunun Al-
lah´a secde et-
tiklerini görmü-
yor musun? İn-
sanların bir çoğu 
da azabı hak 
etmiştir. Ve Allah 
kimi alçaltırsa; 
ona ikram ede-
cek kimse yok-
tur. Şüphesiz ki 
Allah; dilediğini 

(Ey İnsanoğlu,) gök-
lerde ve yerde var 
olan her şeyin, -
güneşin, ayın, yıldız-
ların, dağların, ağaç-
ların ve hayvanların- 
Allah'ın (kudret ve 
yüceliği) önünde yere 
kapandığını görmü-
yor musun? Ve in-
sanlardan bir nicesi 
(Allah'a bilinçli olarak 
baş eğmektedir); ama 
niceleri de (O'na karşı 
geldikleri için öte 
dünyada) kaçınılmaz 
biçimde azabı hak 
edecekler; ve Allah'ın 
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نِْ م      Allah=اّلَل ِ    aşağılatırsa=ي ِهنِِ    ve..kimi=و 

ا ل ه ِ..ف م  =artık..ona..olmaz    ِْْكِرم ِ ..ِمن م  =değer..veren    

    yapar=ي ْفع لِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ا ي ش اءِ ..م  =dilediğini 

maz. Hiç şüphesiz 
Allah dilediğini ya-
par. 

yapar. (Kıyamet Günü'nde) 
alçalttığı kimseyi de 
onurlandırabilecek 
kimse yoktur; çünkü, 
Allah dilediği her şeyi 
mutlaka yapar. 

22. 
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ذ انِِ,, انِِ    işte,,şunlar=ه َٰ ْصم      iki,,hasım,,taraf=خ 

وا م      hakkında=فِي    çekişen=اْخت ص 

ب ِِهْمِ  وا,,ف الَِذينِ     Rableri=ر  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    

ع تِْ مِْ    biçildi=ق ط ِ     giysi=ثِي ابِ     onlara=ل ه 

ن ارِ ,,ِمنِْ =ateşten    ُِّب     dökülüyor=ي ص 

ف ْوقِِ,,ِمنِْ =üstünden     ِء وِسِهم     başlarının=ر 

ِميمِ   kaynar,,su=اْلح 

Karşımızda Allah 
konusunda çatı-
şan, iki çelişik 
inançlı insan kesi-
mi, iki karşıt grup 
var. Bunlardan biri 
olan kâfirler için 
ateşten elbiseler 
biçilmiştir. Başla-
rından aşağıya 
kaynar sular dökü-
lür. 

Bunlar iki düş-
mandır ki, Rabb-
ları hakkında 
çekişmişlerdir. 
Küfredenler için, 
ateşten elbiseler 
kesilmiştir. Baş-
ları üstünden de 
kaynar su dökü-
lecektir. 

Birbirine karşıt bu iki 
taraf Rableri hakkın-
da (her zaman) birbi-
riyle çatışma, tartış-
ma içinde olmuşlar-
dır: (Onlardan) hakkı 
inkara kalkışanlar için 
(öte dünyada) ateş-
ten giysiler biçilecek 
ve başlarının üstün-
den yakıcı umutsuz-
luk boca edilecektir; 

22. 
20 

.. رِ      onunla=بِهِِ    eritiliyor=ي ْصه 

ا ب ط ونِِهمِْ..فِي..م  =karınlarının..içindekiler    

ل ود ِ اْلج   ve..derileri=و 

Bu kaynar sular 
karın boşlukların-
daki organlarını ve 
derilerini eritir. 

Bununla karınla-
rındakiler ve de-
rileri eritilir. 

ve bununla onların iç-
lerinde olan her şey 
ve deriler(i) eriyip gi-
decek; 

22. 
21 

مِْ,, ل ه  ق اِمعِ     ve,,onlar,,için,,vardır=و      kamçılar=م 

ِديدِ ,,ِمنِْ ح  =demirden 

Ayrıca onlar için 
demirden kamçılar 
hazırlanmıştır. 

Demir kamçılar 
da onlar içindir. 

ve onlar demir kıs-
kaçlarla (bağlanmış-
çasına hep bu du-
rumda) tutulacaklar; 

22. 
22 

ا.. اد وا    her..sefer=ك لَم      istedikleri=أ ر 

وا..أ نِْ ج  ي ْخر  =çıkmak    ا     oradan=ِمْنه 

غ م ِ ..ِمنِْ =(o)..gamdan    أ ِعيد وا=geri..çevrilirler    

ا ذ وق وا    oraya=فِيه      ve..tadın..(denilir)=و 

ِريقِِ    azabını=ع ذ ابِ   yangın=اْلح 

Onlar çektikleri 
acının baskısı al-
tında cehennem-
den her çıkmak is-
tediklerinde «kavu-
rucu azabı tadı-
nız» diye paylana-
rak oraya geri 
püskürtülürler. 

Ne zaman ora-
dan ve oradaki 
ıztırabdan çıkıp 
kurtulmak iste-
seler; her defa-
sında oraya geri 
çevrilirler. Yakıcı 
azabı tadın, de-
nir. 

ve kendi boğuntuları 
içinde (kıvranıp du-
rurken) bu durumdan 
ne zaman kurtulmaya 
çalışsalar her sefe-
rinde yeniden (aynı 
boğuntuya) sokula-
caklar ve (onlara:) 
Tadın (bu) yakıcı 
azabı (sonuna ka-
dar)! (denecek). 

22. 
23 

    sokar=ي ْدِخلِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,,

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve,,yapanları=و 

اتِِ نَاتِ     iyi,,işler=الَصاِلح      cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ  لَْونِ     ırmaklar=اْْل ْنه  ا    takınırlar=ي ح      orada=فِيه 

س اِورِ أ ِ,,ِمنِْ =bilezikler    ِْذ ه بِ ,,ِمن =altun    

ل ْؤل ًؤاِ  مِْ    ve,,inci(ler)=و  ِلب اس ه      ve,,giysileri=و 

ا ِريرِ     orada=فِيه   ipektir=ح 

Buna karşılık Al-
lah, iman edip iyi 
ameller işleyenleri, 
altlarından çeşitli 
ırmaklar akan 
cennetlere yerleşti-
rir. Orada altın bi-
lezikler ve inciler 
takınırlar. Giydikle-
ri elbiseler ipekten 
olur. 

Muhakkak ki Al-
lah; iman edip 
salih ameller iş-
leyenleri altın-
dan ırmaklar 
akan cennetlere 
koyar. Orada al-
tun bilezikler ve 
inciler takınırlar. 
Ve oradaki elbi-
seleri ipektendir. 

(Buna karşılık,) ima-
na erişip dürüst ve 
erdemli davranışlar 
orta koyanları Allah, 
içlerinde derelerin, 
ırmakların çağıldadığı 
hasbahçelere soka-
caktır; orada onlar al-
tın bilezikler ve inciler 
takınacaklar ve onla-
rın giyim kuşamları 
da ipekten olacak; 

22. 
24 

ه د وا.. الَطي ِبِِ..إِل ى    iletilmişlerdir=و  =güzeline    

اْلق ْولِِ..ِمنِ  =sözün    ه د وا     ve..iletilmişlerdir=و 

اطِِ..إِل ىَِٰ ِصر  =yoluna    ِِِميد  çok..övülen(Allah)ın=اْلح 

Onlar güzel söze 
yöneltilmişler ve 
övgüye lâyık yola 
iletilmişlerdir. 

Onlar sözün en 
güzeline alıştı-
rılmışlar ve 
övülmeye layık 
olan Allah´ın 
doğru yoluna ile-
tilmişlerdir. 

çünkü böyleleri sözün 
en iyisine, en tutarlı-
sına yönelmek (arzu-
sunu göster)diler ve 
böylece O bütün öv-
gülere layık olan'a 
götüren yola yöneltil-
diler. 

22. 
25 

وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, ك ف ر  =inkâr,,edenler    

دُّونِ  ي ص      ve,,geri,,çevirenler=و 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah’ın    

ْسِجدِِ اْلم  امِِ,,و  ر  اْلح  =ve,,Mescid-i,,Haram’dan    

ع ْلن اه ِ,,الَِذي ج  =yaptığımız    

اءًِ    bütün,,insanlar,,için=ِللنَاِسِ     eşit,,(ibadet,,yeri)=س و 

    orada=فِيهِِ    yerli,,olan=اْلع اِكفِ 

اْلب اِدِ  نِْ    ve,,dışarıdan,,gelen=و  م      kim=و 

    orada,,(böyle)=فِيهِِ    isterse=ي ِردِْ

ادِ      zulüm,,ile=بِظ ْلمِ     haktan,,sapmak=بِإِْلح 

ابِ ع ذ ِ,,ِمنِْ    ona,,tattırırız=ن ِذْقه ِ =bir,,azab     ِأ ِليم=acı 

Kâfirlere, insanları, 
Allah´ın yolundan 
ve gerek Mekke 
yerlilerinin gerekse 
dışardan gelen 
herkesin ziyaretine 
eşitçe açtığımız 
Mescid-i Haram´a 
(Kâ´be´ye) girmek-
ten alıkoyanlara 
gelince kim orada 
zalimce bir tutum 
takınarak Allah´ın 
emirlerini çiğnerse 
kendisine acıklı bir 
azap tattırırız. 

Muhakkak ki o 
küfredenlere, Al-
lah´ın yolundan 
ve (yerli, yolcu 
bütün insanları 
eşit kıldığımız) 
Mescid-i Ha-
ram´dan alıko-
yanlara ve orada 
zulm ile ilhada 
yeltenenlere; 
elim bir azabtan 
tattırırız. 

Bilin ki, hakkı inkara 
şartlanmış olanlara, 
(başkalarını) Allah'ın 
yolundan çevirmeye, 
(keza) hem orada ya-
şayan, hem de dışa-
rıdan gelen bütün in-
sanlar için tayin etti-
ğimiz Mescid-i Ha-
ram'dan (alıkoymaya) 
çalışanlara ve (bile 
bile) haksızlık yapa-
rak oranın saygınlığı-
na gölge düşürmeye 
kalkışanlara (öte 
dünyada) çok can 
yakıcı bir azap tattı-
racağız. 

22. 
26 

إِذِْ..     kondurmuştuk=ب َوأْن ا    bir..zamanlar=و 

اِهيمِ  ْبر  ك انِ     İbrahim’i=ِْلِ     yerine=م 

    Beyt(Kâbe’n)in=اْلب ْيتِِ

يبِِ..ت ْشِركِْ..لِ ..أ نِْ =bana..ortak..koşma    

ْيئًا رِْ    hiçbir..şeyi=ش  ط ه ِ     evimi=ب ْيتِيِ     ve..temizle=و 

    tavaf..edenler..için=ِللَطائِِفينِ 

اْلق ائِِمينِ      ve..ayakta..duranlar..için=و 

َكعِِ الرُّ     ve..rükû’..edenler..için=و 

ودِِ  secde..edenler..için=السُّج 

Hani İbrahim´e 
Beytullah´ın yerini 
gösterdik ve ken-
disine şöyle dedik; 
«Bana hiçbir şeyi 
ortak koşma ve bu 
evimi tavaf eden-
ler, ayakta dikilen-
ler, rükua ve sec-
deye varanlar için 
temiz tut.» 

Hani İbrahim´e: 
Bana hiç bir şeyi 
ortak koşma, ta-
vaf edenler, kı-
yama duranlar, 
rüku edenler ve 
secdeye varan-
lar için evimi te-
miz tut, diye Ka-
be´ nin yerini 
hazırlamıştık. 

Çünkü, İbrahim'e bu 
İbadet Evi'nin kurula-
cağı yeri gösterdiği-
miz zaman (o'na de-
miştik ki:) Bana kim-
seyi ortak koşma! Ve 
Benim Mabedimi, onu 
tavaf edecek olanlar 
için, onun önünde 
(Rablerini tazim ve 
tefekkür ederek) diki-
lip duranlar için, say-
gıyla eğilenler ve ye-
re kapananlar için 
temiz tut! 

22. 
27 

نِْ,, أ ذ ِ     insanlar=النَاِسِ    içinde=فِي    ve,,ilan,,et=و 

ِِ ج      sana,,gelsinler=ي أْت وكِ     haccı=بِاْلح 

الًِ ع ل ىَِٰ    yaya,,olarak=ِرج      ve,,üzerinde=و 

اِمرِ ,,ك ل ِِ ض  =yorgun,,develer     ِي أْتِين=gelen    

ف ج  ِ,,ك ل ِِ,,ِمنِْ =yollardan     ِع ِميق=uzak 

İnsanlara haccı 
ilân et. Gerek yaya 
olarak ve gerekse 
uzak yolları aşarak 
yorgun develer 
üzerinde sana gel-
sinler. 

İnsanlar için 
haccı ilan et. 
Gerek yaya, ge-
rek arık binekler 
üzerinde uzak 
vadiden ve yol-
lardan sana gel-
sinler. 

Bunun içindir ki, (ey 
Muhammed,) bütün 
insanları hacca çağır: 
yaya olarak ve hızlı 
yürüyen her (türlü) 
binek üstünde, (dün-
yanın) en uzak köşe-
lerinden sana gelsin-
ler 

22. 
28 

د وا..     şahit..olmaları..için=ِلي ْشه 

ن افِعِ  مِْ    birtakım..faydalara=م      kendileri..için=ل ه 

وا ي ْذك ر      adını=اْسمِ     ve..anmaları..için=و 

أ يَامِ ..فِي    Allah’ın=اّلَلِِ =günlerde    

اتِ  ْعل وم  ل ىَِٰعِ     belirli=م  =üzerine    

ا مِْ..م  ق ه  ز  ر  =onlara..rızık..olarak..verilen    

ةِِ..ِمنِْ ب ِهيم  =yürüyen     ِاْْل ْنع اِم=hayvanlar    

ا    yiyin=ف ك ل وا     onlardan=ِمْنه 

وا أ ْطِعم      ve..yedirin=و 

 fakire=اْلف ِقيرِ     sıkıntı..içinde..bulunan=اْلب ائِسِ 

Gelsinler de çeşitli 
yararlarını gözleri 
ile görsünler ve Al-
lah´ın kendilerine 
rızık olarak verdiği 
hayvanları belirli 
günlerde kurban 
ederken O´nun 
adını ansınlar. Bu 
hayvanların etin-
den hem kendiniz 
yiyiniz, hem de sı-
kıntı içinde bulu-
nan yoksullara ye-
diriniz. 

Ta ki kendileri 
için faydalara 
şahid olsunlar ve 
Allah´ın onlara 
rızık olarak ver-
diği hayvanları 
belli günlerde 
kurban ederken 
O´nun adını an-
sınlar. Siz de 
bunlardan yeyin. 
Çaresiz kalmış 
yoksulu da do-
yurun. 

de (bunun) kendileri-
ne sağlayacağı yarar-
ları görsünler; ve 
(kurban için) belirle-
nen günlerde, (bu 
amaçla) O'nun kendi-
lerine rızık olarak 
sağladığı hayvanlar 
üzerine Allah'ın ismini 
ansınlar; ve böylece 
siz de bunlardan yiyin 
ve darlık içindeki 
yoksulu da doyurun. 

22. 
29 

وا    sonra=ث مَِ,,     kirlerini=ت ف ث ه مِْ    gidersinler=ْلي ْقض 

ْلي وف وا ه مِْ    ve,,yerine,,getirsinler=و      adaklarını=ن ذ ور 

ْلي َطَوف وا     ve,,tavaf,,etsinler=و 

Sonra kirlerini gi-
derip temizlensin-
ler, adaklarını ye-
rine getirsinler ve 
bu tarihi evi 
(Kâ´be´yi) tavaf et-
sinler. 

Bilahare kirlerini 
gidersinler, 
adaklarını yerine 
getirsinler ve 
Beyt el Atik´i ta-
vaf etsinler. 

Bundan sonra, uy-
mak zorunda oldukla-
rı belli birtakım kısıt-
lamalara son versin-
ler; (varsa) adaklarını 
yerine getirsinler ve 
(Dünyanın) bu en es-
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اْلع تِيقِِ,,بِاْلب ْيتِِ =Eski,,Ev(Kâbe’y)i 
ki Mabedini (bir kere 
daha) tavaf etsinler. 

22. 
30 

.. ِلكِ  نِْ    işte..öyle=ذ َٰ م  مِْ    kim=و      saygı..gösterirse=ي ع ظ ِ

اتِِ م  ر  وِ     Allah’ın=اّلَلِِ    yasaklarına=ح      o=ف ه 

ْيرِ      yanında=ِعْند ِ    kendisi..için=ل ه ِ    hayırlıdır=خ 

ب ِِهِ رِ  =Rabbinin    ِْأ ِحلَت     size..helal..kılınmıştır=و 

    dışındaki=إِلَِ    hayvanlar=اْْل ْنع امِ     sizin..için=ل ك مِ 

ا ي تْل ىَِٰ..م  =oku(nup..açıkla)nanlar     ِْم ل ْيك      size=ع 

ْجسِ     artık..kaçının=ف اْجت نِب وا     pis=الر ِ

اْْل ْوث انِِ..ِمنِ  =putlardan    اْجت نِب وا     ve..kaçının=و 

ورِِ    sözden=ق ْولِ   yalan=الزُّ

İşte böyle. Kim Al-
lah´ın yasaklarına 
saygı gösterirse bu 
tutum Rabb´inin 
katında kendisi için 
hayırlıdır. Tek tek 
sayılarak yasakla-
nanlar dışındaki 
bütün hayvanlar 
size helâl kılındı. 
Artık o pis putlar-
dan ve yalan söz-
den kaçınınız. 

İşte böyle. Kim 
Allah´ın haram 
kıldıklarına saygı 
gösterirse; Rab-
bı katında bu, 
onun hayrınadır. 
Size okunanlar-
dan başka bü-
yük hayvanlar 
helal kılınmıştır. 
O halde murdar-
dan, putlardan 
kaçının ve yalan 
sözlerden çeki-
nin. 

Bütün bunlar (Allah 
tarafından öngörül-
müştür;) dolayısıyla, 
kişi eğer Allah'ın (bu) 
yasaklayıcı buyrukla-
rını saygıyla gözetir-
se, bu Rabbinin ka-
tında kendi iyiliğine 
sonuç verecektir. 
(Yasak oldukları) size 
bildirilenlerin dışında, 
(kurban etmek ve 
etinden yemek üzere) 
bütün hayvanlar size 
helal kılınmıştır. Öy-
leyse artık, (Allah'ın 
yasaklamış bulundu-
ğu her şeyden, ve en 
çok da) inanç ve uy-
gulama olarak puta 
taparlığın her türlü 
bayağılığından uzak 
durun; asılsız her tür-
lü sözden kaçının, 

22. 
31 

,, ن ف اءِ  ِِ    hanifler,,(birleyenler),,olun=ح      Allah’ı=ّلِلَ

ْيرِ  ْشِرِكينِ ,,غ  م  =ortak,,koşmadan     ِبِِه=O’na    

نِْ م      Allah’a=بِاّلَلِِ    ortak,,koşarsa=ي ْشِركِْ    kim=و 

ا أ نَم  رَِ    sanki,,gibidir=ف ك      düşmüş,,de=خ 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ِ ف ت ْخط ف ه=kendisini,,kapıyor    

    sürüklüyor=ت ْهِوي    veya=أ وِْ    kuş=الَطْيرِ 

يحِ     onu=بِهِِ ك انِ ,,فِي    rüzgâr=الر ِ م  =bir,,yere    

 uzak=س ِحيقِ 

Allah´ın birliğini 
onaylayan kimse-
ler olunuz, O´na 
ortak koşmayınız. 
Kim Allah´a ortak 
koşarsa sanki gök-
ten yere düşmüş 
de kuşlara yem 
olmuş ya da 
rüzgâr tarafından 
sürüklenerek ıssız 
bir köşeye atılmış 
gibi olur. 

Allah´a şirk 
koşmaksızın, 
hanifler olarak. 
Kim Allah´a şirk 
koşarsa; gökten 
düşüp de kuşla-
rın kaptığı veya 
rüzgarın uçuru-
ma attığı bir şe-
ye benzer. 

(ve bunu,) O'ndan 
başka kimseye, hiçbir 
şeye tanrısal nitelikler 
yakıştırmaksızın (ve) 
sahte ve düzmece 
olan her şeyden yüz 
çevirip yalnızca Al-
lah'a yönelerek (ya-
pın): çünkü, bilin ki, 
Allah'tan başkasına 
tanrılık yakıştıran 
kimse, gökten savru-
lup düşen, kuşların 
didikleyip kapıştığı, 
yahut rüzgarın uzak, 
ıssız bir yere savur-
duğu kimseye ben-
zer. 

22. 
32 

.. ِلكِ  نِْ    işte..böyle=ذ َٰ م      kim=و 

مِْ     nişanlarına=ش ع ائِرِ     saygı..gösterirse=ي ع ظ ِ

ا    Allah’ın=اّلَلِِ     şüphesiz..bu=ف إِنَه 

ى..نِْمِِ ت ْقو  =takvasındandır    ِِاْلق ل وب=kalblerin 

Bu böyledir. Kim 
Allah´ın emrettiği 
ibadet biçimlerine 
saygı gösterirse 
hiç kuşkusuz bu 
saygı kalplerdeki 
takvadan kaynak-
lanır. 

Bu böyledir. 
Kim, Allah´ın ni-
şanelerine saygı 
gösterirse; şüp-
hesiz ki bu kalb-
lerin takvasın-
dandır. 

İşte bu (akılda tutul-
malıdır,) Allah tara-
fından konulan sim-
geleri saygıyla göze-
ten kimse (bilsin ki,) 
bu (simgeler gerçek 
anlamını inananların) 
kalpler(in)de Allah'a 
karşı taşıdıkları so-
rumluluk bilincinde 
bulmaktadırlar. 

22. 
33 

,, ك مِْل ِ =sizin,,için,,vardır    ا     onlarda=فِيه 

ن افِعِ  لِ ,,إِل ىَِٰ    menfaatler=م  أ ج  =bir,,süreye,,kadar    

س مًّى     sonra=ث مَِ    belli=م 

ا ِحلُّه      onların,,varacakları,,yer=م 

اْلع تِيقِِ,,اْلب ْيتِِ,,إِل ى =Eski,,Ev(Kâbe)dir 

Kurbanlık hayvan-
lar belirli bir süreye 
kadar size yararlı 
olur, sonra vara-
cakları yer o tarihi 
evdir. (Beytul-
lah´tır.) 

Onlarda belli bir 
süreye kadar si-
zin için faydalar 
vardır. Sonra va-
racakları yer, 
Beyt el Atik ile 
son bulur. 

Bu (simgeleri gözet-
mekte gösterilen bi-
linç ve duyarlığın) si-
ze (O'nun tarafından) 
belirlenmiş bir süreye 
kadar yararları ola-
caktır; sonra bunda 
güdülen amacın ve 
varılan sonucun (tev-
hid inancını simgele-
yen) En Eski Mescid 
(olduğunu anlaya-
caksınız). 

22. 
34 

.. ِلك ل ِِ أ َمةِ ..و  =her..ümmet..için    ع ْلن ا     biz..koyduk=ج 

ْنس ًكا وا    bir..kurban..ibadeti=م      anmaları..için=ِلي ْذك ر 

    üzerine=ع ل ىَِٰ    Allah’ın=اّلَلِِ    adını=اْسمِ 

ا مِْ..م  ق ه  ز  ر  =rızık..olarak..verilen    

ةِِ..ِمنِْ اْْل ْنع اِمِ ..ب ِهيم  =hayvanların    ِْه ك م
    tanrınız=ف إِل َٰ

ه ِ اِحد ِ    tanrıdır=إِل َٰ     yalnız..O’na=ف ل ه ِ    bir..tek=و 

واِ  رِِ    teslim..olun=أ ْسِلم  ب ش ِ     ve..müjdele=و 

ْخبِتِينِ   samimi..insanları=اْلم 

Biz her ümmete 
kurban kesmeyi, 
ibadet olarak em-
rettik. Amaç, Al-
lah´ın insanlara rı-
zık olarak sunduğu 
hayvanları keser-
ken O´nun adını 
anmaktır. İlahınız 
tek ilahtır, yalnız 
O´na boyun eğiniz. 
Ey Muhammed, 
alçak gönüllü say-
gılıları müjdele. 

Biz; her ümmet 
için kurban kes-
meyi meşru kıl-
dık ki Allah´ın 
kendilerine rızık 
olarak verdiği 
hayvanların üze-
rine O´nun adını 
ansınlar. Sizin 
tanrınız, bir tek 
tanrıdır. O´na 
teslim olun. Sen 
mütevazı olanla-
rı müjdele. 

Bunun gibi, (Bize 
inanan) her ümmet 
için kurban kesmeyi 
bir kulluk eylemi ola-
rak öngördük ki, (bu 
amaçla,) kendilerine 
rızık olarak sağladı-
ğımız hayvanları ke-
serken Allah'ın ismini 
ansınlar. Ve (her za-
man akıllarında tut-
sunlar ki:) Sizin tanrı-
nız Tek bir Tanrı'dır; 
öyleyse bütün varlı-
ğınızla kendinizi O'na 
teslim edin. Ve sen 
de (ey Peygamber,) 
tüm iyi yürekli, alçak 
gönüllü kimseleri (Al-
lah'ın hoşnutluğuyla) 
müjdele. 

22. 
35 

,,     anıldığı=ذ ِكرِ     zaman=إِذ ا    onlar,,ki=الَِذينِ 

ِجل تِْ    Allah=اّلَل ِ مِْ    titrer=و      kalbleri=ق ل وب ه 

الَصابِِرينِ      ve,,sabrederler=و 

ا,,ع ل ىَِٰ مِْ,,م  اب ه  أ ص  =başlarına,,gelene    

ِقيِمي اْلم  ةِِ    ve,,kılarlar=و      namazı=الَصَل 

ِممَِ ْقن اه مِْ,,او  ز  ر  =ve,,kendilerine,,verdiğimiz,,rızıktan    

 harcarlar,,(Allah,,yoluna)=ي ْنِفق ونِ 

Onlar ki, yanların-
da Allah´ın adı 
anıldığında kalpleri 
ürperir, başlarına 
gelen belalara kar-
şı sabrederler, 
namaz kılar ve 
kendilerine verdi-
ğimiz rızıkların bir 
bölümünü Allah 
yolunda harcarlar. 

Onlar ki; Allah 
anıldığı zaman 
kalbleri titrer. 
Başlarına gelen-
lere sabr eder, 
namaz kılar ve 
kendilerine ver-
diğimiz rızıktan 
infak ederler. 

Onlar ki, ne zaman 
Allah'tan söz edilse 
kalpleri saygı ve sa-
kınmayla titrer; (onlar 
ki) başlarına gelen 
her türlü darlığa, sı-
kıntıya göğüs gerer-
ler; salatta devamlı 
ve duyarlıdırlar; ve 
kendilerine verdiğimiz 
rızıktan başkalarına 
da harcarlar. 

22. 
36 

.. اْلب ْدنِ  ع ْلن اه ا    kurbanlık..develeri=و      yaptık=ج 

ش ع ائِرِِ..ِمنِْ    sizin..için=ل ك مِْ =işaretlerinden    

ا    sizin..için..vardır=ل ك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     onlarda=فِيه 

ْير ِ  وا    hayır=خ      anın..(da..boğazlayın)=ف اْذك ر 

ا    Allah’ın=اّلَلِِ    adını=اْسمِ  ل ْيه      üzerlerine=ع 

اَفِ  و      sıra..halinde..dururlarken..(kurban..için)=ص 

ب تِْ..ف إِذ ا ج  و  =düştüğünde..(canları..çıkınca)    

ا ن وب ه      yiyin=ف ك ل وا    yanları..üzerine=ج 

ا وا    onlardan=ِمْنه  أ ْطِعم      ve..yedirin=و 

    kanaat..edip..isteyemeyene=اْلق انِعِ 

ْعت َرِ  اْلم  ِلكِ     ve..isteyene=و      işte..böyle=ك ذ َٰ

    size=ل ك مِْ    onları..boyun..eğdirdi=س َخْرن اه ا

ونِ     umulur..ki=ل ع لَك مِْ  şükredersiniz=ت ْشك ر 

Büyükbaş hayvan 
kurban etmeyi de 
Allah´ın size em-
rettiği ibadet biçim-
lerinden saydık. 
Onlar size çeşitli 
yararlar sağlarlar. 
Ön ayaklarını bağ-
layarak onları bo-
ğazlarken Allah´ın 
adını anınız. Yan 
üstü düşüp öldük-
lerinde, etlerinden 
hem kendiniz yiyi-
niz, hem de iste-
yene ve istemeye-
ne yediriniz. Şük-
redesiniz diye o 
hayvanları böylece 
yararınıza sunduk. 

Biz, kurbanlık 
develeri de sizin 
için Allah´ın ni-
şanelerinden 
kıldık. Onlarda 
sizin için hayır 
vardır. Ön ayak-
ları bağlı halde 
keserken üzerle-
rine Allah´ın 
adını anın. Kesi-
lince onlardan 
yeyin. İsteyene 
de, istemeyene 
de verin. Şükre-
dersiniz diye, 
onları böylece 
sizin emrinize 
müsahhar kıldık. 

Hayvanların kurban 
edilmesine gelince, 
Biz bunu sizin için Al-
lah tarafından konul-
muş simgelerden biri 
olarak öngördük ki 
bunda sizin için (nice) 
yararlar vardır. Öy-
leyse artık, (kurban 
edilmek üzere) sıraya 
dizildiklerinde onların 
üzerinde Allah'ın is-
mini anın; ve cansız 
olarak yere serildikle-
rinde onların etinden 
kendiniz de yiyin; 
kendi nasibiyle yeti-
nip istemeyen kimse-
yi de, istemek zorun-
da kalan kimseyi de 
(onunla) doyurun. 
Biz, işte bu amaçla 
onları sizin yararınıza 
sunuyoruz ki şükre-
desiniz. 

22. 
37 

,, ي ن الِ ,,ل نِْ =ulaşmaz    ِ اّلَل=Allah’a    

ا ه  وم  لِ     onların,,etleri=ل ح  ه ا,,و  اؤ  ِدم  =ve,,kanları    

ِكنِْ ل َٰ ىَِٰ    O’na,,ulaşır=ي ن ال ه ِ    fakat=و      takvanız=التَْقو 

ْمِ  ِلكِ     sizin=ِمْنك      böyle=ك ذ َٰ

ا ه      size=ل ك مِْ    onları,,boyun,,eğdirdi=س َخر 

وا ب ِر      Allah’ı=اّلَل ِ    anmanız,,için=ِلت ك 

ا,,ع ل ىَِٰ ْمِ ,,م  ه د اك  =sizi,,doğru,,yola,,iletti,,diye    

رِِ ب ش ِ ْحِسنِينِ     müjdele=و   güzel,,davrananları=اْلم 

Bu hayvanların ne 
etleri ve ne de 
kanları Allah´a 
ulaşacaktır. Al-
lah´a ulaşacak 
olan şey, sadece 
gönlünüzdeki Allah 
saygısıdır, takva-
dır. Bu şekilde on-
ları yararınıza 
sunduk ki, sizi 
doğru yola ilettiği 
gerekçesi ile Al-
lah´ın yüceliğini di-
le getiresiniz. Ey 
Muhammed, iyi 
ameller işleyenleri 
müjdele. 

Onların ne etleri, 
ne de kanları Al-
lah´a ulaşır. Siz-
den O´na sade-
ce takva ulaşır. 
Sizi hidayete er-
dirdiği için Al-
lah´ı tekbir ede-
siniz diye O, 
bunları size mü-
sahhar kılmıştır. 
İhsân edenleri 
müjdele. 

(Fakat unutmayın ki,) 
onların ne etleri Al-
lah'a ulaşır, ne de 
kanları; lakin O'na 
ulaşan, yalnızca sizin 
O'na karşı gösterdiği-
niz bilinç ve duyarlık-
tır. İşte bu amaçla, 
onları sizin yararınıza 
sunuyoruz ki, size 
ulaşma yolunu, yor-
damını gösterdiği 
(her türlü rahmet) için 
O'nun yüceliğini say-
gıyla anasınız. Öy-
leyse, o iyilik yapan-
ları müjdele 
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22. 
38 

    savunur=ي د افِعِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..

ن واِ ..الَِذينِ ..ع نِِ آم  =inananları    َِإِن=şüphesiz    

ي ِحبُِّ..لِ     Allah=اّلَل ِ =sevmez    َِك ل=hiçbir    

َوانِ   inkârcıyı=ك ف ورِ     hain=خ 

Hiç kuşkusuz Allah 
mü´minleri destek-
ler, savunur; yine 
hiç şüphesiz Allah 
hiçbir emanetine 
hıyanet edeni ve 
nankörü sevmez. 

Muhakkak ki Al-
lah; iman eden-
leri savunur. 
Muhakkak ki Al-
lah; hainleri ve 
nankörleri sev-
mez. 

ki, Allah inananları 
(bütün kötülüklere 
karşı) mutlaka koru-
yacaktır; çünkü, Al-
lah, hangi türden 
olursa olsun, hainleri 
ve nankörleri asla 
sevmez. 

22. 
39 

,,     izin,,verildi=أ ِذنِ 

ي ق ات ل ونِ ,,ِللَِذينِ  =kendileriyle,,savaşılanlara    

مِْ واِ ,,بِأ نَه  ظ ِلم  =onlara,,zulmedilmeleri,,yüzünden    

إِنَِ     Allah=اّلَل ِ    ve,,şüphesiz=و 

ْصِرِهمِْن ,,ع ل ىَِٰ =onlara,,yardım,,etmeğe    

 kadirdir=ل ق ِديرِ 

Saldırıya uğrayan 
mü´minlere sa-
vaşma izni veril-
miştir. Çünkü onlar 
zulme uğramışlar-
dır. Hiç kuşkusuz 
Allah´ın onlara 
yardım etmeye 
gücü yeter. 

Zulmedildikleri 
için savaşanlara 
izin verildi. Allah, 
onlara yardım 
etmeye elbette 
Kadir´dir. 

Kendilerine haksız 
yere saldırılan kimse-
lere (savaşma) izni 
verilmiştir -ve şüphe-
siz Allah onlara yar-
dım ulaştıracak güç-
tedir-: 

22. 
40 

.. وا    onlar=الَِذينِ      çıkarıldılar=أ ْخِرج 

ِدي اِرِهمِْ..ِمنِْ =yurtlarından    

ِ ..ْيرِِبِغ  ق  ح  =haksız..yere    َِإِل=ancak    

ي ق ول وا..أ نِْ =dedikleri..için    بُّن ا     Rabbimiz=ر 

    Allah’tır=اّلَل ِ 

ل ْولِ  د ْفعِ ..و  =eğer..savunması..olmasaydı    

    insanların=النَاسِ     Allah’ın=اّلَلِِ

مِْ ه  ِ    bazılarını=ب ْعض      diğer..bazılarıyla=بِب ْعض 

تِْ م  د ِ اِمعِ     yıkılırdı=ل ه  و      manastırlar=ص 

بِي عِ  اتِ     ve..kiliseler=و  ل و  ص      ve..havralar=و 

س اِجد ِ م      anılan=ي ْذك رِ     ve..ve..mescidler=و 

ا     Allah’ın=اّلَلِِ    ismi=اْسمِ     içlerinde=فِيه 

ثِيًراِ  نَِ    çok=ك  ل ي ْنص ر      elbette..yardım..eder=و 

نِْ    Allah=اّلَل ِ ه ِ ..م  ر  ي ْنص  =kendine..yardım..edene    

    kuvvetlidir=ل ق ِويِ     Allah=اّلَل ِ    kuşkusuz=إِنَِ

 galibdir=ع ِزيزِ 

Onlar sırf 
«Rabb´imiz Al-
lah´dır» dediler di-
ye haksız yere 
yurtlarından çıka-
rıldılar. Eğer Allah 
bir kısım insanları 
diğer bir bölümü 
aracılığı ile sav-
masaydı nice ma-
nastır, havra ve iç-
lerinde Allah´ın 
adı, çokça anılan 
cami yıkılıp gider-
di. Kim Allah´a 
yardım ederse bil-
sin ki Allah da mut-
laka kendisine 
yardım edecektir. 
Hiç şüphesiz Allah 
güçlü ve üstün ira-
delidir. 

Onlar ki; haksız 
yere ve sadece: 
Rabbımız Al-
lah´tır dedikleri 
için yurtlarından 
çıkarılmışlardır. 
Şüphesiz ki Al-
lah; insanların 
bir kısmını diğer-
leriyle bertaraf 
etmeseydi; ma-
nastırlar, kilise-
ler, havralar ve 
içinde Allah´ın 
adı çok anılan 
mescidler yıkılır 
giderdi. Allah; 
kendisine yar-
dım edenlere el-
bette yardım 
eder. Şüphesiz 
ki Allah; Kavi´dir, 
Aziz´dir. 

onlar ki, sadece Bi-
zim Rabbimiz Al-
lah'tır! dedikleri için 
haksız yere yurtların-
dan çıkarıldılar. Çün-
kü, Allah insanları 
birbirlerine karşı sa-
vunmasız bıraksaydı, 
şüphesiz o zaman, iç-
lerinde Allah'ın ismi-
nin çokça anıldığı 
manastırlar, kiliseler, 
havralar ve mescidler 
(çoktan) yıkılıp gitmiş 
olurdu. Ve muhakkak 
ki Allah, O'nun dava-
sına arka çıkanlara 
yardım edecektir: 
çünkü, Allah (her şeyi 
hükmü altında tutan) 
en yüce iktidar Sahi-
bidir. 

22. 
41 

,, َكنَاه مِْ,,إِنِْ    onları=الَِذينِ  م  =iktidara,,getirirsek    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yer,,yüzünde    وا     kılarlar=أ ق ام 

ة ِ ا    namazı=الَصَل  آت و      ve,,verirler=و 

و    zekatı=الَزك اة ِ ر  أ م  او  =ve,,emrederler    

وفِِ ْعر      iyiliği=بِاْلم 

ْوا ن ه      ve,,vazgeçirmeğe,,çalışırlar=و 

ْنك ِرِ ,,ع نِِ اْلم  =kötülükten    ِِ ّلِلَ     Allah’a,,aittir=و 

ورِِ    sonu=ع اقِب ة ِ  bütün,,işlerin=اْْل م 

Onlar ki, eğer biz 
kendilerini yeryü-
zünde egemen kı-
larsak namazı kı-
larlar, zekâtı verir-
ler, iyiliği emrede-
rek kötülükten sa-
kındırırlar. Her şe-
yin akıbeti Allah´a 
aittir. 

Onlar ki; eğer 
kendilerini yer-
yüzüne yerleşti-
rirsek; namaz kı-
larlar, zekat ve-
rirler, ma´rufu 
emreder, mün-
kerden nehye-
derler. Bütün iş-
lerin akıbeti Al-
lah´adır. 

(O yardıma layık 
olanlar ki,) kendilerini 
yeryüzünde egemen 
kılsak (dahi) salata 
devam ederler, arın-
mak için verilmesi ge-
rekeni verirler, yapıl-
ması iyi ve doğru 
olanı emreder, yanlış 
ve kötü olanı yasak-
larlar; ama yine de, 
olup biten her şeyin 
sonucu Allah'a kal-
mıştır. 

22. 
42 

إِنِْ.. ب وكِ     ve..eğer=و      seni..yalanlıyorlarsa=ي ك ذ ِ

    yalanlamıştı=ك ذَب تِْ    gerçekten=ف ق دِْ

مِْ     Nuh=ن وح ِ    kavmi..de=ق ْومِ     bunlardan..önce=ق ْبل ه 

ع اد ِ ود ِ    ve..’Ad=و  ث م   ve..Semud=و 

Ey Muhammed, 
eğer müşrikler seni 
yalanlıyorlarsa bil 
ki, Nuh´un soydaş-
ları, Adoğulları ve 
Semudoğulları da 
peygamberlerini 
yalanlamışlardı. 

Eğer seni yalan-
lıyorlarsa; doğ-
rusu onlardan 
önce Nuh kavmi, 
Ad ve Semud da 
yalanlamıştır. 

İmdi, o (hakkı inkara 
şartlanmış olan) kim-
seler seni yalanlıyor-
larsa, (ey Muham-
med, unutma ki,) on-
lardan çok önce, Nuh 
toplumu, 'Ad ve Se-
mud toplumu da 
(kendilerine gönderi-
len elçileri) yalanla-
mışlardı; 

22. 
43 

,, ق ْومِ  اِهيمِ     ve,,kavmi,,de=و      İbrahim=إِْبر 

ق ْومِ   Lût=ل وطِ     ve,,kavmi,,de=و 

İbrahim´in soydaş-
ları, Lût´un soy-
daşları da öyle. 

İbrahim´in kav-
mi, Lut´un kavmi 
de. 

tıpkı, İbrahim toplu-
munun, Lut toplumu-
nun, 

22. 
44 

.. ابِ  أ ْصح  ْدي ن ِ     ve..halkı..da=و      Medyen=م 

بِ  ك ذ ِ وس ىَِٰ    ve..yalanlanmıştı=و      Musa..da=م 

    ben..de..bir..süre..vermiştim=ف أ ْمل ْيتِ 

    sonra=ث مَِ    kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ 

ْمِ  ْذت ه      nasıl=ف ك ْيفِ     onları..yakalamıştım=أ خ 

 benim..inkârım=ن ِكيرِِ    oldu=ك انِ 

Medyenliler de öy-
le. Musa´yı da ya-
lanlamışlardı. Ben 
bütün bu kâfirlere 
önce mühlet tanı-
dım, sonra yakala-
rına yapıştım. On-
lara indirdiğim 
darbe nasıldı? 

Medyen halkı 
da. Musa da ya-
lanlanmıştır. 
Ama Ben; kafir-
lere mühlet ver-
dim, sonra da 
onları yakala-
dım. Benim inka-
rım nasılmış? 

Medyen halkının 
(yaptığı gibi); ayrıca, 
Musa da (Firavun ve 
yandaşlarınca) yalan-
lanmıştı. (Her sefe-
rinde) hakkı inkar 
edenlere belirli bir sü-
re için fırsat verdim, 
ama günü gelince on-
ları kıskıvrak yakala-
dım ki böylece, Be-
nim onları hiçe say-
mam nasıl olurmuş, 
görsünler! 

22. 
45 

أ ي ِنِْ,, ةِ ق ْري ِ,,ِمنِْ    niceleri,,vardır=ف ك  =kentlerden    

    helak,,ettiğimiz=أ ْهل ْكن اه ا

ِهيِ  ة ِ,,و  ظ اِلم  =zulmederken    

اِوي ة ِ,,ف ِهيِ  خ  =çökmüştür    َِٰع ل ى=üstüne    

ا وِشه  بِئْرِ     tavanları=ع ر      ve,,kuyu=و 

ع َطل ةِ  ق ْصرِ     kullanılmaz,,olmuştur=م      ve,,saraylar=و 

ِشيدِ   sağlam=م 

Halkı zalim olan 
nice kenti yok ettik. 
Yapılarının duvar-
ları, yere inen ta-
van yıkıntılarının 
üzerine çökmüştür. 
Nice su kuyularını 
kullanan kalma-
mış, nice korunaklı 
köşkleri ıssız kal-
mıştır. 

Nice kasabaları 
zulüm ederken 
helak ettik. Şim-
di onların altları 
üstlerine gelmiş 
ıpıssız durmak-
tadır, kuyuları 
körelmiş, saray-
ları yıkılmıştır. 

Ve zulüm ve haksız-
lıkta onmaz düzeyle-
re vardıkları için nice 
şehirleri yok ettik, öy-
le ki, şimdi hepsinin 
yerinde yeller esiyor; 
çatıları çökmüş, ku-
yuları kurumuş, (bir 
zamanlar göğe doğ-
ru) yükselen sarayları 
(şimdi yerle bir ol-
muş)! 

22. 
46 

.. وا..أ ف ل مِْ ي ِسير  =hiç..gezmediler..mi?    

اْْل ْرِضِ..فِي =yer..yüzünde     ِف ت ك ون=olsun    

مِْ     kalbleri=ق ل وبِ     onların=ل ه 

ا    düşünecekleri=ي ْعِقل ونِ      veyahut=أ وِْ    onunla=بِه 

ع ونِ     kulakları=آذ انِ  اِ     işitecekleri=ي ْسم      onunla=بِه 

ا ت ْعم ى..لِ     zira=ف إِنَه  =kör..olmaz    

ارِ  ِكنِْ    gözler=اْْل ْبص  ل َٰ     kör..olur=ت ْعم ى    fakat=و 

    kalbler=اْلق ل وبِ 

د ورِِ..فِي..الَتِي الصُّ =göğüslerdeki 

Müşrikler yeryüzü-
nü gezmiyorlar mı 
ki, bu sayede kalp-
leri gördüklerinden 
ibret alabilsin ve 
kulakları söylenen-
leri işitebilecek bir 
duyarlık kazansın. 
Çünkü kör olan on-
ların gözleri değil-
dir, fakat göğüs 
boşluklarındaki 
kalpleri kördür, du-
yarsızdır. 

Yeryüzünde do-
laşmıyorlar mı 
ki; orada olanları 
akledecek kalb-
leri, işitecek ku-
lakları olsun. Ne 
var ki yalnız göz-
ler kör olmaz, 
göğüslerde olan 
kalbler de köre-
lir. 

Peki, yeryüzünde ge-
zip dolaşmıyorlar mı 
ki, orada olup biteni 
kalpleri kavrasın ve 
kulakları işitsin? Ne 
var ki, onlarda kör 
olan gözler değil; kör 
olan, göğüslerdeki 
kalpler! 

22. 
47 

,, ي ْست ْعِجل ون كِ      senden,,çabucak,,istiyorlar=و 

ل نِْ    azabı=بِاْلع ذ ابِِ ي ْخِلفِ ,,و  =caymaz    

ْعد ه ِ     Allah=اّلَل ِ إِنَِ    sözünden=و      şüphesiz=و 

ب ِكِ     yanında=ِعْند ِ    bir,,gün=ي ْوًما     Rabbinin=ر 

ن ةِ ,,ك أ ْلفِِ س  =bin,,yıl,,gibidir    

ت ع دُّونِ ,,ِمَما =sizin,,saydıklarınızdan 

Onlar senden aza-
bımın bir an önce 
gerçekleşmesini 
istiyorlar. Oysa Al-
lah sözünden 
caymaz ve 
Rabb´inin katında-
ki bir gün, sizin 
saydıklarınızdan 
bin yıl gibidir. 

Senden çabucak 
azabı getirmeni 
istiyorlar. Allah, 
asla vaadinden 
caymaz. Doğru-
su Rabbının ka-
tında bir gün; 
saydıklarınızdan 
bin yıl gibidir. 

Ve bir de (ey Mu-
hammed,) (gelecekse 
gelsin diyerek) onlar 
azap konusunda sa-
na meydan okuyorlar: 
fakat (bilmelidirler ki) 
Allah vaadinden asla 
cayacak değildir ve 
bilin ki, Rabbinin öl-
çüsüyle bir gün, sizin 
hesap ettiğiniz bin yıl 
gibidir. 

22. 
48 

أ ي ِنِْ.. ك  ق ْري ةِ ..ِمنِْ    niceleri..var..ki=و  =kentlerden    

ال هِ     biraz..süre..vermişimdir=أ ْمل ْيتِ  =ona    

Halkı zalim olan 
nice kente önce 
mühlet tanıdım, 
sonra yakasına 

Nice kasabalar 
var ki; zalim ol-
dukları halde on-
lara mühlet ver-

Ve onmaz zulüm ve 
haksızlıklara dalıp 
gitmiş nice toplumlara 
bir süre için fırsat 
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ِهيِ  ة ِ..و  ظ اِلم  =zulmederken    َِث م=sonra    

ا ْذت ه  إِل يَِ    onu..yakalamışımdır=أ خ      ancak..banadır=و 

ِصيرِ   dönüş=اْلم 

yapıştım. Sonunda 
bana dönülecektir. 

miştim. Sonunda 
onları yakalayı-
verdim. Dönüş 
yalnız Banadır. 

vermiştim! Ama günü 
gelince onları kıskıv-
rak yakalayıverdim: 
çünkü bütün yolculuk-
ların sonu Banadır! 

22. 
49 

ا,,ي ا    de,,ki=ق لِْ,, أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    

ا     sizin,,için=ل ك مِْ    ben=أ ن ا    şüphesiz=إِنَم 

بِينِ     bir,,uyarıcıyım=ن ِذيرِ   apaçık=م 

De ki; «Ey insan-
lar, ben sizin için 
sadece açık sözlü 
bir uyarıcıyım.» 

De ki: Ey insan-
lar; ben sizin için 
ancak apaçık bir 
uyarıcıyım. 

(Ey Muhammed,) de 
ki: Ey insanlar! Ben, 
yalnızca, size (Allah 
tarafından gönderi-
len) apaçık bir uyarı-
cıyım! 

22. 
50 

.. ن وا..ف الَِذينِ  آم  =inananlar..için    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlar..için=و      iyi..işler=الَصاِلح 

مِْ ة ِ    vardır=ل ه  ْغِفر  ِرْزقِ     mağfiret=م      ve..rızık=و 

 bol=ك ِريمِ 

İman edip iyi amel-
ler işleyenler için 
bağışlanma ve 
onurlu rızık vardır. 

İman edip salih 
amel işleyenler 
için mağfiret ve 
cömertçe veril-
miş rızık vardır. 

Ve (bilin ki,) imana 
erişip dürüst ve er-
demli davranışlar or-
taya koyanları bağış-
lanma ve çok üstün, 
çok büyük bir rızık 
beklemektedir; 

22. 
51 

,, الَِذينِ  س ع ْوا,,و  =çalışanlara,,gelince    

آي اتِن ا,,فِي =ayetlerimizi    

ع اِجِزينِ  ئِكِ     etkisiz,,bırakmak,,için=م      onlar=أ ول َٰ

ابِ  ِحيمِِ    ashabıdır=أ ْصح   cehennem=اْلج 

Ayetlerimizi göz-
den düşürüp etki-
siz bırakmak için 
birbirleri ile kıyası-
ya yarışanlar ise 
cehennemliktirler. 

Ayetlerimizi tar-
tışarak bozmaya 
uğraşanlar ise; 
işte onlar, ce-
hennem ashabı-
dır. 

ama mesajlarımıza 
karşı, onları amaçla-
rında zaafa uğratma 
niyetiyle, düşmanca 
çabalara girişenlere 
gelince; harlı ateşe 
girecek olanlar işte 
böyleleridir. 

22. 
52 

.. ا م  ْلن ا..و  أ ْرس  =göndermemiştik    

ق ْبِلكِ ..ِمنِْ =senden..önce    ِْس ولِ ..ِمن ر  =hiçbir..resul    

لِ  ن بِي  ِ..و  =ve..nebi    َِإِل=olmayan    إِذ ا=zaman    

نَىَِٰ     atmış..(bir..düşünce)=أ ْلق ى    temenni..ettiği=ت م 

أ ْمنِيَتِهِِ..فِي    şeytan=الَشْيط انِ  =onun..temennisine    

ا    Allah=اّلَل ِ    fakat..siler=ف ي ْنس خِ  ِقيي لِْ..م  =attığını    

    sonra=ث مَِ    şeytanın=الَشْيط انِ 

    Allah=اّلَل ِ    sağlamlaştırır=ي ْحِكمِ 

اّلَل ِ    kendi..ayetlerini=آي اتِِهِ      Allah=و 

ِليمِ      alim(bilen)dir‘=ع 

ِكيمِ   hakimdir..(sağlamlaştıran)=ح 

Senden önce gön-
derdiğimiz bütün 
resuller ve nebiler 
bir şey diledikle-
rinde şeytan bu di-
leklerini mutlaka 
birtakım beşeri ar-
zular karıştırdı. 
Fakat Allah, şey-
tanın körüklediği 
bu arzuları her de-
fasında gidererek 
arkasından ayetle-
rini pekiştirdi. Allah 
her şeyi bilir ve her 
yaptığı yerindedir. 

Senden önce 
gönderdiğimiz 
hiç bir Rasul ve 
hiç bir Nebi yok-
tur ki; bir şeyi 
arzuladığı za-
man şeytan 
onun arzusuna 
vesvese karış-
tırmamış olsun. 
Allah; şeytanın 
karıştırdığını gi-
derir. Sonra Al-
lah; kendi ayet-
lerini yerleştirir. 
Ve Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

Bununla birlikte, sen-
den önce her ne za-
man bir elçi ya da 
haberci göndersek ve 
bu (elçi ya da haber-
ci) ne zaman (uyarıla-
rına olumlu tepkiler 
almayı) umut etse, 
Şeytan mutlaka o'nun 
güttüğü nihai amaca 
gölge düşürmeye 
kalkışmıştır; ama Al-
lah Şeytan'ın düşür-
meye çalıştığı gölgeyi 
giderir ve mesajlarını 
kendi içlerinde açık 
ve anlaşılır kılar ve 
birbirleriyle açıklar; 
çünkü Allah doğru 
hüküm ve hikmetle 
edip eyleyen, mutlak 
ve sınırsız bilgi Sahi-
bidir. 

22. 
53 

,, ا    yapmak,,için=ِلي ْجع لِ  ي ْلِقي,,م  =attığını    

لَشْيط انِ ا =şeytanın    ًِفِتْن ة=bir,,imtihan    

ق ل وبِِهمِْ,,فِي,,ِللَِذينِ  =kalblerinde,,olanlara    

ضِ  ر  اْلق اِسي ةِِ    hastalık=م      ve,,katılaşanlar=و 

ْمِ  إِنَِ    kalbleri=ق ل وب ه      şüphesiz=و 

    içindedirler=ل ِفي    zalimler=الَظاِلِمينِ 

 uzak=ب ِعيدِ     bir,,ayrılık=ِشق اقِ 

Amaç şeytanın kö-
rüklediği bu arzular 
vesilesi ile kalpleri 
hasta olanları ve 
katı yüreklileri sı-
navdan geçirmek-
tir. Hiç kuşkusuz 
zalimler gerçeğe 
son derece uzak 
düşen bir ayrılığa 
saplanmışlardır. 

Şeytanın karış-
tırdığı, kalblerin-
de hastalık bu-
lunan ve kalbleri 
kaskatı olan 
kimseleri sına-
may vesile kıl-
mak içindir. Za-
limler, şüpjesiz 
derin bir ayrılık 
içindedirler. 

(Yine de, Allah'ın bu 
tür şüphelere fırsat 
vermesi,) Şeytan'ın 
(peygamberlerin niye-
ti konusunda gönülle-
re) düşürmeye çalış-
tığı gölgeyi kalplerin-
de bir eğrilik, bir has-
talık bulunan, kalpleri 
katılaşmış olan kim-
seler için bir sınama 
aracı kılmasındandır; 
çünkü, (bu tür şüphe-
lere kapılarak kendi-
lerine) yazık eden 
kimseler, doğrusu, 
çok derin bir yanılgı 
içindedir. 

22. 
54 

.. ِلي ْعل مِ      ve..bilsinler..diye=و 

أ وت وا..الَِذينِ  =kendilerine..verilenler     ِاْلِعْلم=ilim    

    onun..(Kur’an’ın)=أ نَه ِ

قُِّ     bir..hak..(gerçek)..olduğunu=اْلح 

ب ِكِ ..ِمنِْ ر  =Rabbinden    ف ي ْؤِمن وا=ve..inansınlar..diye    

بِتِ ف ت خِْ    ona=بِهِِ =böylece..saygı..duysun    ِ ل ه=ona    

ْمِ  إِنَِ    kalbleri=ق ل وب ه      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=و 

ادِِ ن وا..الَِذينِ     mutlaka..iletir=ل ه  آم  =inananları    

اطِ ..إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

Diğer bir amaç, 
kendilerine bilgi 
verilenlerin, 
Kur´anın Rabb´inin 
gönderdiği bir ger-
çek olduğunu an-
layarak ona inan-
maları, ona karşı 
yürekten saygı 
duymalarıdır. Hiç 
kuşkusuz Allah, 
mü´minleri doğru 
yola iletir. 

Bir de bu, kendi-
lerine ilim veri-
lenlerin onun, 
Rabbından gel-
me bir gerçek 
olduğunu bilip 
inanmaları ve 
gönüllerini ona 
bağlamaları 
içindir. Muhak-
kak ki Allah; 
iman edenleri 
dosdoğru yola 
iletir. 

Ve (yine, Allah'ın 
Şeytan'ın bu çabala-
rını boşa çıkarması,) 
doğru bilgiden nasibi 
olanların bu ilahi me-
sajın senin Rabbin-
den ulaşan katıksız 
gerçek olduğunu kav-
ramaları, O'na inan-
maları ve bütün kalp-
leriyle O'na bağlanıp 
boyun eğmeleri için-
dir. Çünkü gerçekten 
de, Allah imana eri-
şenleri dosdoğru bir 
yola yöneltir. 

22. 
55 

,, لِ  الِ ,,و  ي ز  =bitmez    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

ِمْري ةِ ,,فِي =kuşku,,içinde,,olmaları    ِ ِمْنه=o(Kur’a)ndan    

تَىَِٰ مِ     kadar=ح      kendilerine,,gelinceye=ت أْتِي ه 

    yahut=أ وِْ    ansızın=ب ْغت ةًِ    o,,saat=الَساع ة ِ

مِْ     azabı=ع ذ ابِ     kendilerine,,gelinceye,,kadar=ي أْتِي ه 

 kısır,,(hayırsız)=ع ِقيمِ     günün=ي ْومِ 

Kâfirler ise ansızın 
kıyamet günü ile 
karşı karşıya ka-
lıncaya ya da «er-
tesi olmayan» o 
son günün azabı-
na uğrayıncaya 
kadar Kur´an hak-
kında sürekli kuş-
ku beslerler. 

Küfredenler; 
kendilerine o 
saat ansızın ge-
linceye veya ge-
cesi olmayan 
günün azabı ça-
tana kadar on-
dan yana de-
vamlı bir şüphe 
içinde kalırlar. 

Hakkı inkara şartlan-
mış olanlar ise, Son 
Saat kendilerini 
apansız yakalayınca-
ya ve bütün ümitlerin 
boş olduğu o Gün'ün 
azabı başlarına çö-
künceye kadar O'nun 
hakkında kapıldıkları 
şüpheden sıyrılma-
yacaklardır. 

22. 
56 

.. ْلكِ  ئِذِ     mülk=اْلم  ِِ    o..gün=ي ْوم      Allah’ındır=ّلِلَ

ْمِ     hükmeder=ي ْحك مِ      onların..aralarında=ب ْين ه 

ن وا..ف الَِذينِ  آم  =inananlar    ع ِمل وا     ve..yapanlar=و 

اتِِ     iyi..işler=الَصاِلح 

نَاتِِ..فِي ج  =cennetlerindedirler    ِِالنَِعيم=nimet 

O gün kesin ege-
menlik Allah´ın te-
kelindedir. Onlar 
hakkında hükmünü 
verir. İman edip iyi 
ameller işleyenler 
nimet cennetlerine 
girerler. 

O gün; mülk Al-
lah´ındır. Onların 
arasında hük-
meder. İman 
edip salih amel-
ler işleyenler; 
Naim cennetle-
rindedirler. 

O Gün, tüm egemen-
lik (herkesin görebile-
ceği biçimde) yalnız-
ca Allah'ın elinde ola-
caktır. O, (bütün in-
sanları) yargılayacak 
(ve) aralarında(ki far-
kı ortaya koyacaktır): 
buna göre, imana eri-
şip de dürüst ve er-
demli işler yapan 
kimseler kendilerini 
nimetlerle dolu has-
bahçelerde bulacak-
lar; 

22. 
57 

,, الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ك ذَب وا     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا    ve,,yalanlayanlar=و 

ئِكِ  مِْ    işte,,onlara=ف أ ول َٰ     bir,,azab=ع ذ ابِ     vardır=ل ه 

ِهينِ   alçaltan=م 

Kâfir olup ayetle-
rimizi yalanlayan-
ları ise onur kırıcı 
bir azap bekliyor. 

Küfredip ayetle-
rimizi yalan sa-
yanlar ise; işte 
onlar için horla-
yıcı bir azab 
vardır. 

ama hakkı inkara, 
mesajlarımızı yalan-
lamaya kalkışanlara 
gelince, işte böylele-
rini alçaltıcı bir azap 
bekliyor olacaktır. 

22. 
58 

.. الَِذينِ  وا..و  ر  ه اج  =hicret..edenler    

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    َِث م=sonra    

ات وا    veya=أ وِْ    öldürülenler=ق تِل وا     ölenler=م 

مِ  ق نَه      Allah=اّلَل ِ    onları..rızıklandıracaktır=ل ي ْرز 

نًاِ     bir..rızıkla=ِرْزقًا س  إِنَِ    en..güzel=ح      doğrusu=و 

وِ     Allah=اّلَل ِ ْيرِ     o=ل ه      en..hayırlısıdır=خ 

 rızık..verenlerin=الَراِزقِينِ 

Allah yolunda yurt-
larından göçettik-
ten sonra öldürü-
lenlere ya da ölen-
lere gelince Allah 
onlara rızıkların en 
güzelini sunacak-
tır. Hiç kuşkusuz 
Allah rızık sunan-
ların en hayırlısı-
dır. 

Onlar ki; Allah 
yolunda hicret 
edip de sonra 
ölür veya öldürü-
lürler; Allah onla-
ra elbette güzel 
bir rızık verecek-
tir. Şüphesiz ki 
Allah; rızık ve-
renlerin en ha-
yırlısıdır. 

Öte yandan, zulüm 
diyarını terk eden 
(ve) Allah yolunda 
(kavgaya girişip) ölen 
ya da öldürülen kim-
selere gelince: mu-
hakkak ki, Allah onla-
rı (öte dünyada) gü-
zel bir rızıkla rızıklan-
dıracaktır; çünkü, rı-
zık verenlerin en iyisi, 
şüphesiz Allah'tır; 

22. 
59 

,, مِْل ي ْدِخل نَهِ  =onları,,sokacaktır    ًَِل ْدخ      bir,,yere=م 

ْون ه ِ  إِنَِ    razı,,olacakları=ي ْرض      doğrusu=و 

O, onları kesinlikle 
hoşnut olacakları 
bir yere yerleştire-
cektir. Hiç kuşku-
suz Allah her şeyi 
bilir ve yumuşak 

Andolsun ki; on-
ları hoşnud ola-
cakları bir yere 
koyacaktır. Mu-
hakkak ki Allah; 
Alim´dir, Ha-

(ve dolayısıyla,) onla-
rı, mutlaka, son dere-
ce hoşnut kalacakları 
bir (varoluş) konumu-
na eriştirecektir; çün-
kü Allah, mutlak ve 
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ِليمِ     bilendir=ل ع ِليمِ     Allah=اّلَل ِ  halimdir=ح 
tutumludur. lim´dir. sınırsız bilgi sahibidir, 

halimdir. 

22. 
60 

.. ِلكِ  نِْ    işte..böyle=ذ َٰ م      ceza..verir..de=ع اق بِ     kim=و 

ا    dengiyle=بِِمثْلِِ ع وقِبِ ..م  =yapılan..cezanın    

    tekrar..saldırılırsa=ب ِغيِ     sonra=ث مَِ    kendisine=بِهِِ

ل ْيهِِ     kendisine=ع 

نَِ ه ِل ي ْنص ر  =elbette..ona..yardım..eder     ِ اّلَل=Allah    

    affedendir=ل ع ف وِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

 bağışlayandır=غ ف ورِ 

Bu böyledir. Kim 
kendine haksızlık 
yapanlara gördüğü 
haksızlık kadar 
karşılık verdikten 
sonra saldırıya uğ-
rarsa, Allah kendi-
sine kesinlikle yar-
dım eder. Hiç şüp-
hesiz Allah bağış-
layıcıdır, affedici-
dir. 

İşte böyle. Kim, 
kendisine yapı-
lan haksızlığa 
benzeriyle mu-
kabele eder de 
sonra yine ken-
disine saldırılır-
sa; andolsun ki 
Allah; ona yar-
dım edecektir. 
Şüphesiz ki Al-
lah; Afüvv´dür, 
Gafur´dur. 

Bu şu demektir: Kim 
ki kendisine yapılan 
saldırıya denk bir 
tepkiyle karşılık ver-
diği halde (yeniden) 
acımasızca kendisine 
saldırılırsa, Allah böy-
le birine mutlaka arka 
çıkacaktır; çünkü, Al-
lah çok bağışlayan ve 
böylece kullarını gü-
nahtan arındıran ger-
çek bağışlayıcıdır. 

22. 
61 

,, ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=بِأ نَِ    işte,,böyle=ذ َٰ

    içine=فِي    geceyi=اللَْيلِ     sokar=ي وِلجِ 

ارِِ ي وِلجِ     gündüzün=النَه      ve,,sokar=و 

ارِ      gecenin=اللَْيلِِ    içine=فِي    gündüzü=النَه 

أ نَِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=اّلَل ِ    doğrusu=و 

 görendir=ب ِصيرِ 

Bu böyledir. Allah 
geceyi gündüze 
dönüştürür, gün-
düzü de geceye 
dönüştürür. Hiç 
şüphesiz Allah her 
şeyi işitir ve her 
şeyi görür. 

İşte böyle. Allah; 
geceyi gündüze 
katar, gündüzü 
de geceye katar. 
Muhakkak ki Al-
lah; Semi´dir, 
Basir´dir. 

Bu böyledir, çünkü 
Allah (öylesine sınır-
sız kudret Sahibidir 
ki,) gündüzü kısalta-
rak geceyi uzatan, 
geceyi kısaltarak 
gündüzü uzatan 
O'dur; çünkü Allah 
olup biten her şeyi 
görücü, işiticidir. 

22. 
62 

.. لِِ كِ ذ َٰ =işte..böyle    َِبِأ ن=çünkü    ِ اّلَل=Allah    

قُِّ..ه وِ  اْلح  =Hak’tır    َِأ ن     ve..gerçekten=و 

ا ي دْع ونِ ..م  =yalvardıkları    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka     ِاْلب اِطلِ ..ه و =batıldır    

أ نَِ     O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    ve..gerçek..şu..ki=و 

ِليُِّاْلع ِ =çok..yücedir     ِبِير  çok..büyüktür=اْلك 

Bu böyledir. Allah 
gerçektir ve onla-
rın Allah dışındaki 
imdada çağırdıkla-
rı düzmece ilahlar 
asılsızdır. Allah 
yüce ve uludur. 

İşte böyle. Çün-
kü Allah; hakkın 
ta kendisidir. 
O´nu bırakıp da 
taptıkları şeyler 
de doğrudan 
doğruya batıldır. 
Muhakkak ki Al-
lah; Aliyy´dir, 
Kebir´dir. 

Bu böyledir, çünkü 
nihai gerçek, şüphe-
siz, Allah'tır; apaçık 
sahte ve düzmece 
olan ise, onların 
O'ndan başka yalva-
rıp yakardıkları varlık-
lardır; ve çünkü Allah 
ulular ulusu, yüceler 
yücesidir! 

22. 
63 

,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi    َِأ ن=kesinlikle    ِ اّلَل=Allah    

لِ  اءِِ,,ِمنِ     indirir=أ ْنز  الَسم  =gökten    ًِاء     bir,,su=م 

    yer=اْْل ْرضِ     böylece,,olur=ف ت ْصبِحِ 

َرةًِ  ْخض      Allah=اّلَل ِ    doğrusu=إِنَِ    yemyeşil=م 

فِ ل ِطي =latiftir     ِبِير  habirdir=خ 

Allah´ın gökten su 
indirdiğini ve bu 
sayede yeryüzü-
nün yemyeşil ol-
duğunu görmüyor 
musun? Hiç kuş-
kusuz Allah latiftir 
ve her şeyden ha-
berdardır. 

Görmedin mi; Al-
lah, gökten su 
indirdi de böyle-
ce yeryüzü yem-
yeşil olmaktadır. 
Ve gerçekten Al-
lah; Latif´dir, 
Hamid´dir. 

Görmüyor musun, 
gökten su indiren Al-
lah'tır; ki onunla yer-
yüzü yeşeriyor? Doğ-
rusu, Allah her şey-
den haberdar olan, 
(bilgi ve gözetimiyle) 
her şeye nüfuz eden 
ama kendisine asla 
nüfuz edilemeyen aş-
kın Varlık'tır. 

22. 
64 

ا    hep..O’nundur=ل ه ِ..     ne..varsa=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve..ne..varsa=و 

اْْل ْرِض ِ..فِي =yerde    َِإِن     Allah=اّلَل ِ    ve..ancak=و 

وِ      zengin..olan=اْلغ نِيُِّ    işte..O’dur=ل ه 

ِميد ِ  övülmeğe..layık..olan=اْلح 

Göklerde ve yerde 
bulunan tüm var-
lıklar O´nundur. 
Hiç kuşkusuz Allah 
zengindir ve övgü-
ye layıktır.. 

Göklerde ve 
yerde olanlar 
O´nundur. Mu-
hakkak ki O; 
Gani´dir, Ha-
mid´dir. 

Göklerde ve yerde 
var olan her şey O'na 
aittir; ve Allah'tır, Yal-
nız O'dur, bütün öv-
gülere layık ve kendi-
ne yeterli olan. 

22. 
65 

,, أ نَأ نَِ,,أ ل مِْ ت ر  =görmedin,,mi?    ِ اّلَل=Allah    

    sizin=ل ك مِْ    buyruğunuza,,verdi=س َخرِ 

ا اْْل ْرِضِ,,فِي,,م  =yerdekileri     ِاْلف ْلك     ve,,gemileri=و 

اْلب ْحرِِ,,فِي    akıp,,giden=ت ْجِري =denizde    

ِرهِِبِأ مِْ =emriyle     ِي ْمِسك اءِ     tutuyor=و      göğü=الَسم 

ت ق عِ ,,أ نِْ =düşmesin,,diye    ع ل ى=üstüne    

    O’nun,,izni=بِإِْذنِِهِ     dışında=إِلَِ    yerin=اْْل ْرِضِ

    insanlara=بِالنَاِسِ    Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

ء وفِ  حِِ    çok,,şefkatli=ل ر  يمِ ر  =çok,,merhametlidir 

Görmüyor musun 
ki, Allah yeryüzün-
deki tüm varlıkları 
ve emri uyarınca 
denizde yüzen 
gemileri yararınıza 
sundu. O yeryüzü-
ne düşmesin diye 
göğü askıda tutu-
yor. O ancak 
O´nun izni ile yere 
düşer. Hiç şüphe-
siz Allah, insanlara 
karşı şefkatli ve 
merhametlidir. 

Görmedin mi; Al-
lah, yerde olan-
ları ve emriyle 
denizde akıp gi-
den gemileri 
buyruğunuz altı-
na vermiştir. İzni 
olmadıkça, göğü 
yerin üstüne 
düşmemesi için 
O tutar. Doğrusu 
Allah; insanlara 
karşı Rauf´dur, 
Rahim´dir. 

Yeryüzünde var olan 
her şeyi ve koyduğu 
(fiziki) yasalara uya-
rak denizde seyreden 
gemileri size boyun 
eğdirenin Allah oldu-
ğunu görmüyor mu-
sun? Ve gök cisimle-
rini, kendi izni olma-
dıkça yeryüzüne 
düşmemeleri için, 
yerlerinde, yörüngele-
rinde tutan(ın O oldu-
ğunu görmüyor mu-
sun?) Gerçekten de 
Allah insanlara karşı 
çok acıyıp esirgeyen, 
çok şefkat gösteren-
dir. 

22. 
66 

.. ه وِ  أ ْحي اك مِْ..الَِذي    O’dur=و  =sizi..dirilten    

    sonra=ث مَِ    sizi..öldüren=ي ِميت ك مِْ    sonra=ث مَِ

    gerçekten=إِنَِ    yine..sizi..dirilten=ي ْحيِيك ْمِ 

ْنس انِ   çok..nankördür=ل ك ف ورِ     insan=اْْلِ

Sizi yaratan, sonra 
öldüren ve sonra 
tekrar diriltecek 
olan O´dur. Hiç 
kuşkusuz insan 
pek nankördür. 

O´dur; sizi diril-
ten, sonra öldü-
recek, sonra yi-
ne diriltecek 
olan. Gerçekten 
insan; çok nan-
kördür. 

Nitekim, size hayat 
veren, sonra sizi öl-
düren ve en sonunda 
sizi yeniden hayata 
döndürecek olan 
O'dur; (bütün bu ger-
çeklere rağmen, yine 
de) insan, gerçekten, 
çok nankördür. 

22. 
67 

ع ْلن ا    ümmete=أ َمةِ     her=ِلك ل ِِ,,     biz,,belirledik=ج 

ْنس ًكا ن اِسك وه ِ ,,ه مِْ    ibadet,,şekli=م  =uydukları    

ِ ي ن اِزع نَكِ ,,ف َل  =seninle,,asla,,çekişmesinler    

اْْل ْمِرِ ,,فِي =bu,,işte     ِاْدع     çağır=و 

ب ِك ِ ,,إِل ىَِٰ ر  =Rabbine     ِإِنَك=kuşkusuz,,sen    

ْست ِقيمِ     bir,,yol=ه دًى    üzerindesin=ل ع ل ىَِٰ  doğru=م 

Biz her ümmet için 
uygulayacakları 
ayrı ibadet biçimle-
ri belirledik. O hal-
de müşrikler bu 
konuda seninle 
kesinlikle tartış-
mamalıdırlar. Sen 
insanları Rabb´ine 
çağır. Hiç kuşku-
suz sen doğru yol-
dasın. 

Her ümmete; ye-
rine getirmeleri 
gerekli ibadetler 
koyduk. Öyle ise 
işte seninle çe-
kişmesinler, 
Rabbına davet 
et. Şüphesiz ki 
sen; dosdoğru 
bir hidayet üze-
resin. 

Biz her ümmete, kul-
luklarını göstermeleri 
için (ayrı) bir ibadet 
tarzı tayin ettik. Bu-
nun içindir ki, (ey ina-
nan kişi, seninkinden 
başka yollar tutan) 
kimseler bu konuda 
seni tartışmaya sü-
rüklemesinler; sen 
yalnızca (onların 
hepsini) Rabbine ça-
ğır: çünkü, sen ger-
çekten dosdoğru bir 
yol üzerindesin. 

22. 
68 

إِنِْ.. اد ل وكِ     eğer=و      seninle..mücadele..ederlerse=ج 

    daha..iyi..bilir=أ ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ    de..ki=ف ق لِِ

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Eğer onlar seninle 
tartışmaya girer-
lerse de ki; «Allah, 
yaptıklarınızı çok 
iyi bilir.» 

Seninle tartışır-
larsa de ki: Al-
lah, yapmakta 
olduğunuzu en 
iyi bilendir. 

Ama eğer seninle tar-
tışmaya (çalışırlarsa, 
onlara sadece) de ki: 
yapıp ettiklerinizi en 
iyi bilen Allah'tır. 

22. 
69 

    aranızda=ب ْين ك مِْ    hükmedecektir=ي ْحك مِ     Allah=اّلَل ِ,,

ةِِ    günü=ي ْومِ  ا    kıyamet=اْلِقي ام      hususlarda=فِيم 

ت ْخت ِلف ونِ ,,فِيهِِ,,ك ْنت مِْ =ayrılığa,,düştüğünüz 

Allah, kıyamet gü-
nü görüş ayrılığına 
düştüğünüz konu-
lara ilişkin hükmü-
nü verecektir. 

İhtilafa düştüğü-
nüz şeylerde Al-
lah; kıyamet gü-
nü aranızda 
hükmedecektir. 

(Çünkü) üzerinde ay-
rılığa düşegeldiğiniz 
tüm konularda Kıya-
met Günü aranızda 
hüküm verecek olan 
Allah'tır. 

22. 
70 

.. ت ْعل مِْ..أ ل مِْ =bilmez..misin?    َِأ ن=kuşkusuz    ِ اّلَل=Allah    

ا    bilir=ي ْعل مِ  اءِِ..فِي    ne..varsa=م  الَسم  =gökte    

اْْل ْرِض ِ     kuşkusuz=إِنَِ    ve..yerde=و 

ِلكِ  ِكت اب ِ ..فِي    bunların..hepsi=ذ َٰ =bir..Kitaptadır    

نَِإِِ =şüphesiz     ِِلك اّلَلِِ..ع ل ى    bu=ذ َٰ =Allah’a    

 kolaydır=ي ِسيرِ 

Allah´ın gökte ve 
yerde bulunan her 
şeyi bildiğini bilmi-
yor musun? Bunla-
rın hepsi (O´nun 
katındaki) bir kitap-
ta kayıtlıdır. Bu, Al-
lah için kolay bir iş-
tir. 

Bilmez misin ki 
Allah; gökte ve 
yerde olanı bilir. 
Hiç şüphesiz 
bunlar, bir Ki-
tab´dadır. Doğ-
rusu bunlar, Al-
lah için pek ko-
laydır. 

Allah'ın göklerde ve 
yerde olup biten her 
şeyi, bütün içeriğiyle 
bildiğini bilmiyor mu-
sun? Bütün bunlar 
(Allah'ın koyduğu) ev-
rensel yasalar dizge-
sinde kayıtlıdır; (do-
layısıyla,) bütün bun-
lar(ı bilmek), gerçek-
ten Allah için çok ko-
laydır. 

22. 
71 

,, ي ْعب د ونِ  د ونِِ,,ِمنِْ    tapıyorlar=و  =ayrı,,olarak    

ا    Allah’tan=اّلَلِِ لِْ,,ل مِْ,,م  ي ن ز ِ =indirmemiştir    

    hiçbir,,kudret=س ْلط انًا    onlara=بِهِِ

مِ  ل ْيسِ ,,او  =ve,,yoktur    ِْم     kendilerinin=ل ه 

ا    bir,,bilgileri=ِعْلم ِ     onun,,hakkında=بِهِِ م      ve,,yoktur=و 

ن ِصيرِ ,,ِمنِْ    o,,zalimlerin=ِللَظاِلِمينِ  =yardımcısı 

Müşrikler, Allah´ı 
bir yana bırakarak 
haklarında hiçbir 
destekleyici delil 
indirilmemiş ve 
mahiyetlerine iliş-
kin hiçbir şey bil-
medikleri sözde 
ilahlara tapıyorlar. 
Zalimler hiçbir des-
tekçi bulamazlar. 

Onlar; Allah´ı bı-
rakır da Allah´ın 
haklarında hiç 
bir delil indirme-
diği ve kendile-
rinde de bilgi bu-
lunmayan şeyle-
re taparlar. Za-
limlerin hiç bir 
yardımcısı yok-
tur. 

Yine de, (yeri gelince 
O'na inandıklarını 
söyleyen) kimseler, 
Allah'ı bırakıp, O'nun 
haklarında hiçbir delil 
indirmediği ve ger-
çekte kendilerinin de 
haklarında pek bir 
şey bilemeyecekleri 
başka varlıklara, baş-
ka güçlere kulluk edip 
duruyorlar; (Hesap 
Günü'nde, işte bu) 
zalimler kendilerine 
asla yardımcı bula-
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mayacaklardır. 
22. 
72 

إِذ ا..     okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=و 

ل ْيِهمِْ     ayetlerimiz=آي ات ن ا    kendilerine=ع 

    anlarsın=ت ْعِرفِ     apaçık=ب ي ِن اتِ 

وهِِ..فِي ج  و  =yüzlerinde     ِوا..الَِذين ك ف ر  =kâfirlerin    

ْنك ر ِ      neredeyse=ي ك اد ونِ     hoşnutsuzluk=اْلم 

    üzerine..saldıracaklar=ي ْسط ونِ 

ي تْل ونِ ..بِالَِذينِ  =okuyanların    ِْل ْيِهم     kendilerine=ع 

    de..ki=ق لِْ    ayetlerimizi=آي اتِن اِ 

    ?size..haber..vereyim..mi=أ ف أ ن ب ِئ ك مِْ

ِلك م ِ ..ِمنِْ    daha..kötü..bir..şey=بِش ر ِ 
ذ َٰ =bundan    

ع د ه ا    !ateş=النَارِ      Allah=اّلَل ِ    onu..vadetmiştir=و 

واِ ..الَِذينِ  ك ف ر  =kâfirlere     ِبِئْس     ne..kötü=و 

ِصيرِ   sondur=اْلم 

Kâfirlere açık an-
lamlı ayetlerimiz 
okunduğunda içle-
rinde kabaran öf-
keyi ve nefreti yüz-
lerinden okuyabi-
lirsin. Neredeyse 
ayetlerimizi oku-
yanların üzerlerine 
çullanacak gibi 
olurlar. Onlara de 
ki; «Size bu öfke-
nizden daha kötü-
sünü haber vere-
yim mi?: Cehen-
nem ateşi! Allah 
onu kâfirler için 
hazırladığını bil-
dirmiştir. Ne kötü 
bir akıbettir o!» 

Onlara, apaçık 
ayetlerimiz 
okunduğu za-
man; o küfre-
denlerin yüzle-
rinden inkarı an-
larsın. Neredey-
se, kendilerine 
ayetlerimizi oku-
yanlara saldıra-
caklar. De ki: Si-
ze bundan daha 
kötüsünü haber 
vereyim mi? 
Ateş. Allah, onu 
küfredenlere 
vaad etmiştir. Ne 
kötü dönüş. 

Kendilerine apaçık 
mesajlarımız okun-
duğu zaman, hakkı 
inkara şartlanmış 
olanların yüzündeki 
inkarcı tavrı hemen 
fark edebilirsin; ken-
dilerine mesajlarımızı 
okuyanlara neredey-
se saldıracak gibidir-
ler! De ki: Peki, size 
şimdi hissettikleriniz-
den daha vahim olanı 
haber vereyim mi? 
Bu (Ahiret Günü'nün) 
ateşidir ki Allah onu 
hakkı inkara şartlan-
mış olanlara vaad 
etmiştir; varılacak ne 
kötü bir sondur o! 

22. 
73 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    

ِربِ  ث لِ     size,,verildi=ض      bir,,temsil=م 

,,ف اْست ِمع وا
ل ه ِ  =onu,,dinleyin    َِإِن=şüphesiz    

ت ْدع ونِ ,,الَِذينِ  =yalvardıklarınız    ِْد ونِِ,,ِمن =başka    

ي ْخل ق وا,,ل نِْ    Allah’tan=اّلَلِِ =yaratamazlar    

ل وِِ    bir,,sinek,,dahi=ذ ب ابًا     şayet=و 

ع وا     bir,,araya,,toplansalar=اْجت م 
    onların,,hepsi=ل ه ِ 

إِنِْ مِ     ve,,eğer=و      onlardan,,kapsa=ي ْسل ْبه 

ْيئًا    sinek=الذُّب ابِ      bir,,şey=ش 

ي ْست ْنِقذ وه ِ,,لِ  =bunu,,kurtaramazlar    
    ondan=ِمْنه ِ 

ع فِ      isteyen,,de=الَطاِلبِ     aciz=ض 

ْطل وبِ  اْلم   istenen,,de=و 

Ey insanlar, size 
bir örnek verildi, 
şimdi onu dinleyi-
niz: Allah´ı bir ya-
na bırakarak yal-
vardığınız sözde 
ilahlar var ya, onla-
rın hepsi biraraya 
gelseler bir sinek 
bile yaratamazlar. 
Buna karşılık eğer 
sinek onların vü-
cudundan son de-
rece küçük bir par-
ça kapıp götürse 
onu, onun ağzın-
dan geri alamaz-
lar. Demek ki ko-
valayan da aciz, 
kovalanan da! 

Ey insanlar, bir 
misal verildi, 
şimdi onu dinle-
yin: Şüphesiz ki 
Allah´ı bırakıp 
da taptıklarınız 
bir araya gelse-
ler; bir sinek bile 
yaratamazlar 
Ama sinek, on-
lardan bir şey 
kapsa bunu da 
ondan kurtara-
mazlar. İsteyen 
de, istenen de 
aciz. 

Ey İnsanlar! (İşte) si-
ze bir misal veriliyor; 
onu dinleyin şimdi: 
sizin Allah'tan başka 
yalvarıp yakardığınız 
bütün o (düzmece) 
varlıklar, hepsi bir 
araya gelseler dahi, 
bir sinek bile yarata-
mazlar (değil mi?); 
hatta bir sinek onlar-
dan bir şey kapacak 
olsa, onu bile geri 
alamazlar! Başvurup 
isteyen de, başvuru-
lan ve istenen de ne 
kadar güçsüz!... 

22. 
74 

.. ا وا..م  ق د ر  =takdir..edemediler    ِ اّلَل=Allah’ı    

قَِ     şüphesiz=إِنَِ    kadrini=ق ْدِرِهِ     hakkıyla=ح 

 üstündür=ع ِزيزِ     kuvvetlidir=ل ق ِويِ     Allah=اّلَل ِ

Onlar Allah´ın ulu-
luğunu gerektiği 
gibi kavrayama-
mışlardır. Hiç kuş-
kusuz Allah güçlü-
dür ve üstün irade-
lidir. 

Onlar Allah´ı ge-
reği gibi takdir 
edemediler. Mu-
hakkak ki Allah; 
Kavi´dir, 
Aziz´dir. 

Bu (konuda hataya 
düşe)nler Allah'ın gü-
cünü gereği gibi kav-
rayıp değerlendiremi-
yorlar; çünkü Allah, 
her şeyi hükmü altın-
da tutan en yüce ikti-
dar Sahibidir. 

22. 
75 

    seçer=ي ْصط ِفي    Allah=اّلَل ِ,,

ئِك ةِِ,,ِمنِ  َل  اْلم  =meleklerden    ِس ًَل     elçiler=ر 

ِمنِ  النَاِس ِ,,و  =ve,,insanlardan    َِإِن=şüphesiz    

 görendir=ب ِصيرِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=اّلَل ِ

Allah, meleklerden 
de elçiler seçer, 
insanlardan da. 
Hiç kuşkusuz Allah 
her şeyi işitir, her 
şeyi görür. 

Allah; melekler-
den elçiler se-
çer. İnsanlardan 
da. Doğrusu Al-
lah; Semi´ dir, 
Basir´dir. 

(Sınırsız kudret ve 
nüfuzuyla) Allah me-
leklerden de, insan-
lardan da elçiler se-
çer. Ama yine de her 
şeyi gören, her şeyi 
işiten Allah'tır: 

22. 
76 

.. ْعل مِ ي ِ =bilir    ا     olanı=م 

أ ْيِديِهمِْ..ب ْينِ  =onların..önlerinde    ا م      ve..olanı=و 

ْمِ  ْلف ه  إِل ى    arkalarında=خ  اّلَلِِ..و  =Allah’a    

عِ  ورِ     döndürülür=ت ْرج   bütün..işler=اْْل م 

O, onların önlerin-
dekileri (gelecekle-
rini) de bilir, arka-
da bıraktıklarını 
(geçmişlerini) de. 
Olup biten her şe-
yin son mercii 
O´dur. 

Onların önlerin-
de ve arkaların-
da olanı bilir. Bü-
tün işler Allah´a 
döndürülür. 

(bu elçilerin bildikleri 
sınırlıyken,) O onların 
gözleri önünde olan-
ları da, onlardan gizli 
tutulanları da bütü-
nüyle bilmektedir; 
çünkü her şey, tüm 
olaylar ve olgular 
(mebde ve me'ad ola-
rak) Allah'a dönmek-
tedir. 

22. 
77 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

د وا    rükû’,,edin=اْرك ع وا اْسج      ve,,secde,,edin=و 

اْعب د وا بَك مِْرِ     ve,,ibadet,,edin=و  =Rabbinize    

اْفع ل وا ْيرِ     ve,,işleyin=و      hayır=اْلخ 

ونِ     umulur,,ki=ل ع لَك مِْ  kurtuluşa,,erersiniz=ت ْفِلح 

Ey insanlar, ruküa 
varınız, secde edi-
niz, Rabb´inize 
kulluk ediniz ve iyi 
işler yapınız ki, 
kurtuluşa ve mutlu 
sona eresiniz. 

Ey iman edenler; 
rüku edin, sec-
deye varın, 
Rabbınıza kulluk 
edin ve iyilik ya-
pın ki kurtuluşa 
eresiniz. 

Siz ey imana erişen-
ler! (Allah'ın huzurun-
da) eğilin, yere kapa-
nın ve (yalnızca) 
Rabbinize kulluk 
edin; ve iyi işler yapın 
ki, kurtuluşa, esenliğe 
erişesiniz! 

22. 
78 

اِهد وا.. ج      Allah=اّلَلِِ    uğrunda=فِي    cihad..edin=و 

قَِ اِدِهِ ..ح  ِجه  =gerektiği..gibi     ِه و=O    

ا    sizi..seçti=اْجت ب اك مِْ م  ع لِ ..و  ج  =ve..yüklemedi    

ل ْيك مِْ ينِِ..فِي    size=ع  الد ِ =dinde    

ج ِ ..ِمنِْ ر  ح  =bir..güçlük    ِ ِملَة=dinine    

اِهيم ِ     babanız=أ بِيك مِْ     O=ه وِ     İbrahim’in=إِْبر 

ْسِلِمينِ     size..adını..verdi=س َماك مِ      Müslümanlar=اْلم 

ق ْبلِ ..ِمنِْ =bundan..önce    فِي ذ ا..و  ه َٰ =bu(Kur’a)nda    

    Elçi’nin=الَرس ولِ     olması..için=ِلي ك ونِ 

ل ْيك مِْ    şahid=ش ِهيدًا     size=ع 

ت ك ون وا د اءِ     ve..sizin..olmanız..için=و      şahid=ش ه 

النَاِس ِ..ع ل ى =insanlara    وا     haydi..kılın=ف أ قِيم 

ة ِ آت وا    namazı=الَصَل      zekatı=الَزك اة ِ    ve..verin=و 

وا اْعت ِصم      O’dur=ه وِ     Allah’a=بِاّلَلِِ    ve..sarılın=و 

ْمِ  ك  ْول      ne..güzel=ف نِْعمِ     mevlanız..(sahibiniz)=م 

ْول ىَِٰ نِْعمِ     mevladır=اْلم      ve..ne..güzel=و 

 yardımcıdır=النَِصيرِ 

Allah´ın rızası uğ-
runda gerektiği gibi 
cihad ediniz. O sizi 
bu görevi yapmak 
üzere seçti. Din 
konusunda size 
hiçbir zorluk yük-
lemedi. Atanız İb-
rahim´in dinidir bu. 
Allah sizi gerek 
daha önceki kutsal 
kitaplarda gerekse 
elinizdeki 
Kur´anda «müslü-
man» olarak ad-
landırdı. Amaç, 
Peygamberin size 
tanık ve canlı ör-
nek olması, sizin 
de diğer insanlara 
tanık ve canlı ör-
nek olmanızdır. 
Öyleyse namazı 
kılınız, zekâtı veri-
niz ve Allah´a sım-
sıkı bağlanınız. Si-
zin efendiniz, ko-
ruyucunuz O´dur. 
O ne güzel efendi 
ve ne güzel des-
tekleyicidir! 

Ve Allah için 
hakkıyla cihad 
edin. O, sizi 
seçmiş ve baba-
nız İbrahim´in 
yolu olan dinde 
sizin için bir zor-
luk kılmamaıştır. 
Daha önce pey-
gamberlerin size 
şahid olması, si-
zin de insanlara 
şahidler olmanız 
için size müslü-
man adını veren 
O´dur. Şu halde 
namaz kılın, ze-
kat verin ve Al-
lah´a sarılın. 
O´dur sizin Mev-
lanız. Ne güzel 
Mevla, ne güzel 
yardımcı. 

Ve Allah'ın davası 
için, O'nun yolunda 
gösterilmesi gereken 
en zorlu, en üstün 
çabalara girişin; (me-
sajına muhatap ve 
taşıyıcı olarak) sizi 
seçen ve din konu-
sunda üzerinize bir 
zorluk, bir güçlük yük-
lemeyen O'dur: (ve 
size) atanız İbrahim'in 
inancını (izlemeyi 
öneren de O). Elçi'nin 
sizin önünüzde ve si-
zin de tüm insanlığın 
önünde gerçeğe tanık 
olmanız için geçmiş 
çağlarda da, bu ilahi 
mesajda da, sizi ken-
dilerini yürekten Alla-
ha teslim edenler di-
ye isimlendiren O'dur. 
Öyleyse, salatta de-
vamlı ve duyarlı olun, 
arınmak için verilmesi 
gerekeni verin ve 
sımsıkı Allah'a bağla-
nın. Sizin gerçek 
Efendiniz O'dur; ne 
üstün, ne yüce Efen-
di; ne üstün, ne yüce 
Yardımcı! 

23. 
1 

    felaha,,ulaştı=أ ْفل حِ     andolsun=ق دِْ,,

ْؤِمن ونِ   müminler=اْلم 

Mü´minler kurtulu-
şa, mutluluğa er-
mişlerdir. 

Mü´minler; ger-
çekten felah 
bulmuşlardır. 

Kesin olan şudur ki, 
inananlar kurtuluşa 
erişeceklerdir: 

23. 
2 

..     onlar=ه مِْ    ki=الَِذينِ 

تِِهمِْ..فِي ص َل  =namazlarında    

اِشع ونِ   saygılıdırlar=خ 

Onlar ki, huşu 
içinde namaz kılar-
lar. 

Ki onlar; namaz-
larında huşu´ 
içindedirler. 

onlar ki, salatlarında 
alçak gönüllü bir du-
yarlık içindedirler; 

23. 
3 

,, الَِذينِ  ه مِْ,,و  =onlar    ِِاللَْغوِِ,,ع ن =boş,,şeylerden    

ْعِرض ونِ   yüz,,çevirirler=م 

Onlar ki, boş ve 
yararsız şeylerle 
ilgilenmezler. 

Ki onlar; boş 
sözlerden yüz 
çevirirler. 

onlar ki, boş ve an-
lamsız şeylerden yüz 
çevirirler; 

23. 
4 

.. الَِذينِ  ه مِْ..و  =onlar    ِِِللَزك اة=zekatı    

 verirler=ف اِعل ونِ 

Onlar ki, zekâtı 
aksatmaksızın, 
tam olarak verirler. 

Ki onlar; zekatla-
rını verirler. 

arınmak için yapılma-
sı gerekeni yaparlar; 

23. 
5 

,, الَِذينِ  ه مِْ,,و  =ve,,onlar    ِْوِجِهم     ırzlarını=ِلف ر 
Onlar ki; edep yer-
lerini sakınırlar. 

Ki onlar; ırzlarını 
korurlar. 

Ve onlar ki, iffetlerini 
korurlar; 
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افِظ ونِ   korurlar=ح 

23. 
6 

اِجِهمِْ..ع ل ىَِٰ    ancak..hariç=إِلَِ.. أ ْزو  =eşleri    

ا    yahut=أ وِْ ل ك تِْ..م  م  =sahip..oldukları..(cariyeler)    

ان ه مِْ مِْ    ellerinin=أ ْيم      onlar=ف إِنَه 

ْيرِ  ل وِمينِ ..غ  م  =kınanmazlar 

Onlar yalnız eşleri 
ve cariyeleri dışın-
da mahrem yerle-
rini herkesten ko-
rurlar. Bu iki du-
rumda ayıplanma-
ları sözkonusu de-
ğildir. 

Sadece eşleri ve 
sağ ellerinin ma-
lik oldukları müs-
tesnadır. Doğru-
su onlar; bunun 
için de kınana-
cak değildirler. 

eşleri -yani, (evlilik 
yoluyla) meşru olarak 
sahip oldukları insan-
lar- dışında (kimsede 
arzularına doyum 
aramazlar): çünkü 
onlar (eşleriyle olan 
ilişkilerinden dolayı) 
kınanmazlar; 

23. 
7 

نِِ,, اءِ     gitmek,,isterse=اْبت غ ىَِٰ    kim=ف م  ر      ötesine=و 

ِلكِ  ئِكِ     bunun=ذ َٰ     onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

 haddi,,aşanlardır=اْلع اد ونِ 

Bunların ötesine 
geçmek isteyenler, 
yasal sınırı aşmış 
olurlar. 

Kim de bundan 
başkasını arar-
sa; işte onlar, 
haddi aşanlardır. 

ama bu (sınırı) aş-
mak isteyenler, işte 
haddi aşanlar böyle-
leridir; 

23. 
8 

.. الَِذينِ  ه مِْ..و  =ve..onlar    ِْان اتِِهم     emanetlerine=ِْل م 

ع ْهدِِ ِهمِْو  =ve..ahidlerine     ِاع ون  özen..gösterirler=ر 

Onlar ki, uhdeleri-
ne verilen emanet-
leri korurlar ve söz-
lerini tutarlar. 

Ki onlar; ema-
netlerine ve 
ahidlerine riayet 
ederler. 

ve onlar ki, emanetle-
rine ve ahidlerine sa-
dakat gösterirler, 

23. 
9 

,, الَِذينِ  ه مِْ,,و  =ve,,onlar    

اتِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ ل و  ص  =namazlarını    

افِظ ونِ   korurlar=ي ح 

Onlar ki, namazla-
rını aksatmaksızın 
kılarlar. 

Ki onlar; namaz-
larını korurlar. 

salatlarını (tüm dün-
yevi kaygılardan) 
uzak tutarlar. 

23. 
10 

.. ئِكِ      onlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

اِرث ونِ   varis..olacaklar=اْلو 

İşte onlar «varis» 
lerdir. 

İşte onlar; varis 
olanlardır. 

İşte varis olacak olan-
lar böyleleridir: 

23. 
11 

,, ي ِرث ونِ ,,الَِذينِ  =varis,,olacaklar    

ا    onlar=ه مِْ    Firdevs’e=اْلِفْرد ْوسِ      orada=فِيه 

اِلد ونِ   ebedi,,kalacaklardır=خ 

Yani «Firdevs» 
cennetinin mirasçı-
larıdırlar, sürekli 
olarak orada kala-
caklardır. 

Onlar ki; Fir-
devs´e varis ola-
caklardır ve ora-
da ebedi kalıcı-
dırlar. 

Cennete varis olacak 
ve orada sonsuza 
kadar kalacak olan-
lar. 

23. 
12 

ل ق دِْ.. ل ْقن اخِ     andolsun=و  =biz..yarattık    

ْنس انِ  ل ةِ ..ِمنِْ    insanı=اْْلِ س َل  =süzme    

ِطينِ ..ِمنِْ =çamurdan 

Andolsun ki, biz 
insanı süzme ça-
murdan yarattık. 

Andolsun ki; Biz, 
insanı; çamur-
dan, süzme bir 
özden yarattık. 

İmdi, gerçek şu ki, 
Biz insanı balçığın 
özünden yaratıyoruz, 

23. 
13 

ع ْلن اه ِ    sonra=ث مَِ,,     onu,,koyduk=ج 

    bir,,nutfe,,(sperm),,olarak=ن ْطف ةًِ

ارِ ,,فِي ق ر  =bir,,karar,,yerine     ِِكين  sağlam=م 

Sonra sperma ha-
linde korunaklı bir 
yuvaya yerleştir-
dik. 

Sonra da onu 
nutfe halinde 
sağlam bir yere 
yerleştirdik. 

ve sonra onu döl su-
yu damlası halinde 
(rahimde) özel bir ko-
ruma altında tutuyo-
ruz; 

23. 
14 

ل ْقن ا    sonra=ث مَِ..     nutfeyi=النُّْطف ة ِ    çevirdik=خ 

ل ق ةًِ ل ْقن ا    alaka(embriyo)ya=ع      çevirdik=ف خ 

ْضغ ةًِ    alaka(embriyo)yı=اْلع ل ق ة ِ     bir..çiğnemlik..ete=م 

ل ْقن ا ْضغ ة ِ    çevirdik=ف خ      bir..çiğnemlik..eti=اْلم 

    giydirdik=ف ك س ْون ا    kemiklere=ِعظ اًما

    sonra=ث مَِ    et=ل ْحًما    kemiklere=اْلِعظ امِ 

أْن اه ِ ْلقًا    onu..yaptık=أ ْنش      bir..yaratık=خ 

ر ِ  كِ ف ِ    bambaşka=آخ  ت ب ار  =ne..yücedir    ِ اّلَل=Allah    

اِلِقينِ     en..güzeli=أ ْحس نِ   yaratanların=اْلخ 

Sonra spermayı 
embriyoya dönüş-
türdük. Arkasından 
embriyoyu et par-
çasına dönüştür-
dük, arkasından et 
parçasından ke-
mikler yarattık, ar-
kasından kemikle-
re et giydirdik. 
Sonra onu başka 
bir yaratığa dönüş-
türdük. Yaratıcıla-
rın en güzeli olan 
Allah ne yücedir! 

Sonra nutfeyi bir 
kan pıhtısı hali-
ne getirdik. Der-
ken o kan pıhtı-
sını bir çiğnemlik 
et yaptık. Bir 
çiğnemlik et par-
çasını kemik ola-
rak yarattık. 
Kemiklere de et 
giydirdik. Ve 
sonra onu apayrı 
bir yaratık yap-
tık. Yaratanların 
en güzeli olan 
Allah´ın şanı ne 
yücedir. 

sonra bu döl suyu 
damlasından döllen-
miş hücreyi yaratıyo-
ruz; sonra bu döllen-
miş hücreden de ce-
nini ve ceninden ke-
mikleri yaratıyoruz; 
ve sonra da kemikle-
re et giydirip onu 
yepyeni bir yaratık 
halinde var edip orta-
ya çıkarıyoruz: öyley-
se, yaratanların en 
iyisi, en ustası olarak 
Allah ne yücedir! 

23. 
15 

    ardından=ب ْعد ِ    şüphesiz,,siz=إِنَك مِْ    sonra=ث مَِ,,

ِلكِ  ي ِت ونِ     bunun=ذ َٰ  öleceksiniz=ل م 

Sonra siz, bunun 
ardından öleceksi-
niz. 

Sonra siz, bunun 
arkasından hiç 
şüphesiz ki öle-
ceksiniz. 

Ve bütün bunlardan 
sonra, kaçınılmaz 
olarak (hepiniz) ölü-
mü tadıyorsunuz; 

23. 
16 

    günü=ي ْومِ     muhakkak..siz=إِنَك مِْ    sonra=ث مَِ..

ةِِ  diriltileceksiniz=ت ْبع ث ونِ     kıyamet=اْلِقي ام 

Sonra siz, kıyamet 
günü, yeniden diril-
tileceksiniz. 

Sonra siz, kıya-
met gününde 
muhakkak dirilti-
leceksiniz. 

ve en sonunda da, 
Kıyamet Günü, şüp-
hesiz, diriltileceksiniz. 

23. 
17 

ل ق دِْ,, ل ْقن ا    ve,,andolsun=و      yarattık=خ 

ْبعِ     üstünüzde=ف ْوق ك مِْ     yedi=س 

ائِقِ  ا    tabaka,,(gök)=ط ر  م  ك نَا,,و  =biz,,değiliz    

ْلقِِ,,ع نِِ اْلخ  =yaratmaktan     ِغ افِِلين=gafil 

Üstünüzde birin-
den diğerine geçi-
lebilen yedi kat-
man yarattık. Bu 
yarattıklarımızı ba-
şıboş bırakmayız. 

Andolsun ki; biz, 
sizin üstünüzde 
yedi yol yarattık. 
Biz yaratmadan 
gafiller değiliz. 

Yine, gerçek şu ki, 
Biz sizin üzerinizde 
yedi (semavi) yörün-
ge yarattık; ve şüp-
hesiz, Biz yarattığı-
mız alemden hiçbir 
şekilde habersiz deği-
liz. 

23. 
18 

ْلن ا.. أ ْنز  اءِِ..ِمنِ     ve..indirdik=و  الَسم  =gökten    

اءًِ     belli..ölçüde=بِق د رِ     su=م 

اْْل ْرِض ِ..فِي    ve..onu..durdurduk=ف أ ْسك نَاه ِ =yerde    

إِنَا ذ ه ابِ ..ع ل ىَِٰ    biz=و  =gidermeğe..de    ِِبِه=onu    

ونِ   kadiriz=ل ق اِدر 

Biz gökten belirli 
miktarda su yağdı-
rarak onu yerin 
yüzeyinde durdur-
duk. Hiç şüphesiz 
onu geri götürme-
ye de gücümüz ye-
ter. 

Gökten belli bir 
miktarda su in-
dirdik ve onu 
yerde durdur-
duk. Şüphesiz 
Biz; onu gider-
meye de kadiriz. 

Ve Biz suyu gökten 
(belirlediğimiz) bir öl-
çüye göre indiriyor, 
sonra da onu yeryü-
zünde tutuyoruz; 
ama, hiç şüphesiz, bu 
(nimeti) geri almaya 
da kadiriz! 

23. 
19 

أْن ا,,     onunla,,(suyla)=بِهِِ    size=ل ك مِْ    yetiştirdik=ف أ ْنش 

نَاتِ  ن ِخيلِ ,,ِمنِْ    bahçeleri=ج  =hurma    

أ ْعن ابِ      sizin,,için=ل ك مِْ    ve,,üzüm=و 

ا اِكه ِ    içlerinde,,bulunan=فِيه      meyvalar=ف و 

ة ِ ا    birçok=ك ثِير  ِمْنه      ve,,onlardan=و 

 yiyorsunuz=ت أْك ل ونِ 

Bu su sayesinde 
sizin için hurma ve 
üzüm bağları ya-
rattık. Bu bağlarda 
size yararlı birçok 
meyvalar yetişir, 
onları yiyorsunuz. 

Onunla sizin için 
hurmalıklardan, 
üzümlüklerden 
nice bağlar ve 
bahçeler yaptık 
ki içlerinde sizin 
için bir çok ye-
mişler vardır. 
Onlardan yersi-
niz 

Ve onunla sizin için, 
içinde yediğiniz pek 
çok meyvenin bulun-
duğu hurma ve üzüm 
bahçeleri meydana 
getiriyoruz; 

23. 
20 

.. شِ  ةًِو  ر  ج  =ve..bir..ağaç     ِج     çıkan=ت ْخر 

س ْين اءِ ..ط ورِِ..ِمنِْ =Tur-i..Sina’dan     ِت ْنب ت=biten    

    yağlı..olarak=بِالدُّْهنِِ

ِصْبغ ِ     batıracakları..(ekmeklerini)=و 

 yiyenlerin=ِلْْلِكِلينِ 

Yine su sayesinde 
asıl kaynağı Tur-i 
Sina olan ve yiyen-
lere yağ ve katık 
sağlayan ağacı da 
yarattık. 

Tur-u Sina´da 
yetişen, yiyenle-
re yağ ve katık 
veren bir ağaç 
da var ettik 

ve (yine onunla sizin 
için) Tur-i Sina (çev-
resindeki topraklar)da 
yetişen, ürününden 
yağ elde edilen ve yi-
yenlere hoş kokulu, 
lezzetli bir katık sağ-
layan ağacı (çıkarıyo-
ruz). 

23. 
21 

إِنَِ,,     sizin,,için,,vardır=ل ك مِْ    şüphesiz=و 

اْْل ْنع امِِ,,فِي =hayvanlarda    
ةًِ      ibret=ل ِعْبر 

فِي,,ِمَما    size,,içiriyoruz=ن ْسِقيك مِْ =içindekinden    

ا ل ك مِْ    karınlarının=ب ط ونِه      sizin,,için=و 

ا ن افِعِ     onlarda,,vardır=فِيه      faydalar=م 

ة ِ ا    daha,,birçok=ك ثِير  ِمْنه      ve,,onlardan=و 

 yersiniz=ت أْك ل ونِ 

Büyükbaş hayvan-
larda sizin için alı-
nacak dersler var-
dır. Karınlarındaki 
sütten size içiriyo-
ruz. Onlardan baş-
ka birçok yararlar 
sağlıyorsunuz ve 
etlerini yiyorsunuz. 

Davarlarda da 
sizin için elbette 
bir ibret vardır. 
Onların karınla-
rındakinden size 
içiririz. Sizin için 
onlarda daha bir 
çok faydalar 
vardır. Ve onlar-
dan yersiniz de. 

Ve evcil hayvanlarda 
(da) sizin için, şüphe-
siz, çıkarılacak bir 
ders vardır: onların 
karınlarındaki (süt)ten 
size içiriyoruz; onlar-
dan, başka pek çok 
bakımlardan yararla-
nıyorsunuz: (sözge-
limi,) onların etiyle 
besleniyorsunuz, 

23. 
22 

ا.. ل ْيه  ع  ع ل ى    onların..üzerinde=و      ve..üzerinde=و 

ل ونِ     gemiler=اْلف ْلكِِ  taşınırsınız=ت ْحم 

Onların sırtlarında 
ve gemilerde taşı-
nıyorsunuz. 

Hem onların 
üzerinde, hem 
de gemilerin üs-
tünde taşınırsı-
nız. 

onlarla -(deniz üze-
rinde) gemiler(le ta-
şındığınız) gibi- taşı-
nıyorsunuz. 

23. 
23 

ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun=و      biz,,gönderdik=أ ْرس 
Biz Nuh´u soydaş-
larına peygamber 

Andolsun ki; 
Nuh´u kavmine 

Ve yine, gerçek şu ki, 
Nuh'u kendi kavmine 
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ق ْوِمهِِ,,إِل ىَِٰ    Nuh’u=ن وًحا =kavmine     ِف ق ال=dedi    

ق ْومِِ,,ي ا =ey,,kavmim    اْعب د وا=kulluk,,edin    

ا    Allah’a=اّلَل ِ     sizin=ل ك مِْ    yoktur=م 

هِ ,,ِمنِْ إِل َٰ =hiçbir,,ilah     ِ ه     O’ndan,,başka=غ ْير 

ِ ت تَق ونِ ,,أ ف َل  =korunmaz,,mısınız? 

olarak gönderdik. 
O dedi ki; «Ey 
soydaşlarım, Al-
lah´a kulluk ediniz, 
O´ndan başka bir 
ilahınız yoktur. Al-
lah´dan korkmaz 
mısınız?» 

gönderdik. Dedi 
ki: Ey kavmim, 
Allah´a kulluk 
edin. O´ndan 
başka tanrınız 
yoktur, sakın-
maz mısınız? 

gönderdik; onlara: Ey 
kavmim! dedi, (yal-
nızca) Allah'a kulluk 
edin, çünkü sizin 
O'ndan başka tanrı-
nız yok! Hal böyley-
ken, yine de, O'na 
karşı sorumluluk 
duymayacak mısınız? 

23. 
24 

.. ِل  ِ    dedi..(şöyle)=ف ق الِ      ileri..gelen=اْلم 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkârcı..bir..grup    

ق ْوِمهِِ..ِمنِْ =kavminden    ا ذ ا    değildir=م      bu..da=ه َٰ

    bir..insandan=ب ش رِ     başka..bir..şey=إِلَِ

د ِي ِري    sizin..gibi=ِمثْل ك مِْ =istiyor    

ي ت ف َضلِ ..أ نِْ =üstün..gelmek    ِْل ْيك م     size=ع 

ل وِْ     Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     eğer=و 

لِ  ئِك ةًِ    indirirdi=ْل  ْنز  َل      melekleri=م 

ا س ِمْعن ا..م  =işitmedik    ذ ا     böyle..bir..şey=بِه َٰ

آب ائِن ا..فِي =babalarımızdan     ِاْْل َوِلين=geçmişteki 

Soydaşlarının ön-
de gelen kâfirleri 
dediler ki; «Bu 
adam tıpkı sizin 
gibi bir insandır. 
Üzerinizde üstün-
lük kurmak istiyor. 
Eğer Allah dile-
seydi, bize bir me-
lek gönderirdi. 
Onun söylediklerini 
eski atalarımızdan 
hiç duymamıştık.» 

Bunun üzerine 
kavminin önde 
gelen kafirlerin-
den bir grup de-
diler ki: Bu, sizin 
gibi bir insandan 
başka bir şey 
değildir. Sizden 
üstün olmak isti-
yor. Şayet Allah 
dilemiş olsaydı; 
melekler indirir-
di. İlk ataları-
mızdan da böyle 
bir şey işitmedik. 

Ama o'nun kavmi 
içinde hakkı kabule 
yanaşmayan seçkin-
ler çevresi: Bu 
(adam) kendine sizin 
üstünüzde bir yer 
sağlamak isteyen, si-
zin gibi ölümlü bir ki-
şiden başka biri değil 
ki! dediler, Çünkü, Al-
lah (bize bir mesaj 
ulaştırmak) isteseydi, 
herhalde melekleri 
gönderirdi; (üstelik,) 
biz atalarımızdan as-
la bu(na benzer her-
hangi bir) şey işitme-
dik! 

23. 
25 

,, ه وِ ,,إِنِْ =O    َِإِل=ancak     ِل ج      bir,,adamdır=ر 

    delilik,,bulunan=ِجنَة ِ    kendisinde=بِهِِ

وا بَص  تَىَِٰ    onu=بِهِِ    hele,,gözetleyin=ف ت ر      kadar=ح 

 bir,,süreye=ِحينِ 

Bu adam bir deli-
den başka bir şey 
değildir. Bir süre 
için onu gözetim 
altında tutunuz. 

O, kendisinde 
delilik bulunan 
bir adamdan 
başkası değildir. 
Bir süreye kadar 
onu gözetleyin. 

Kaçık bir adamdan 
başka biri değil o; 
bunun için, siz o'nu 
bir süre gözaltında tu-
tun. 

23. 
26 

.. ب ِِ    dedi..ki..(Nuh)=ق الِ      Rabbim=ر 

ْرنِي ا    bana..yardım..et=اْنص      karşısında=بِم 

 yalanlamaları=ك ذَب ونِِ

Nuh «Ya Rabb´i, 
onların bu yalan-
lamaları karşısında 
bana yardım et» 
dedi. 

O da: Rabbım, 
beni yalanlama-
larına karşılık 
bana yardım et, 
dedi. 

(Nuh:) Ey Rabbim! 
dedi, Onların (bu) ya-
lanlamalarına karşı 
bana yardım et! 

23. 
27 

ْين ا,,     ona=إِل ْيهِِ    biz,,de,,vahyettik,,ki=ف أ ْوح 

اْصن عِِ,,أ نِِ =yap     ِاْلف ْلك=gemiyi    

    gözlerimizin,,önünde=بِأ ْعي نِن ا

ْحيِن اوِ  و  =ve,,vahyimizle    اءِ ,,ف إِذ ا ج  =gelince    

ن ا ف ارِ     bizim,,buyruğumuz=أ ْمر      ve,,kaynayınca=و 

ا,,ف اْسل كِْ    tandır=التَنُّور ِ  فِيه  =ona,,sok,,(bindir)    

ك ل ِ ,,ِمنِْ =her,,cinsten    ِِْين ْوج      iki=اثْن ْينِِ    çift=ز 

أ ْهل كِ  نِْ    yalnız,,hariç=إِلَِ    ve,,aileni,,de=و      olanları=م 

ل ْيهِِ    geçmiş=س ب قِ      söz=اْلق ْولِ     aleyhlerine=ع 

ْمِ  لِ     onlar,,içinde=ِمْنه  اِطْبنِي,,و  ت خ  =bana,,yalvarma    

واِ ,,الَِذينِ     hakkında=فِي ظ ل م  =zulmedenler    

مِْ ق ونِ مِ     onlar,,mutlaka=إِنَه  ْغر  =boğulacaklardır 

O´na vahiy yolu ile 
bildirdik ki; «Bizim 
gözlerimiz önünde 
ve vahyimiz uya-
rınca bir gemi yap. 
Emrimiz gelip de 
tandır kaynamaya 
(her yandan sular 
fışkırmaya) başla-
yınca her canlı tü-
rünün birer çifti ile 
boğulacağına iliş-
kin hükmümüzün 
kesinleştiği kimse 
dışında kalan aile 
bireylerini gemiye 
bindir. Zalimler ko-
nusunda bana 
başvurma; çünkü 
onlar kesinlikle 
boğulacaklardır.» 

Ona vahyettik ki: 
Gözetimimiz al-
tında sana bil-
dirdiğimiz gibi 
gemiyi yap. Buy-
ruğumuz gelip 
de sular kayna-
yınca her cins-
ten ikişer çiftive 
aleyhine hüküm 
verilmiş olanın 
dışında kalan 
çoluk çocuğunu 
alıp gemiye bin-
dir. Zalimler için 
bana başvurma. 
Çünkü onlar bo-
ğulacaklardır. 

Bunun üzerine, Biz 
de o'na: Bizim göze-
timimiz altında ve 
(sana) vahyettiğimiz 
yöntemlerle (seni ve 
seninle beraber olan-
ları kurtaracak olan) 
gemiyi yap; diye vah-
yettik, ve hükmümüz 
gerçekleşip de seller 
halinde yeryüzünü 
sular kapladığı za-
man her cins (hay-
vandan) bir çiftle bir-
likte -haklarında ceza 
hükmü verilmiş olan-
lar dışında- aileni bu 
(gemiye) bindir; ve 
sakın, o haksızlık 
yapmış olanlar için 
Bana başvurma, çün-
kü onlar kaçınılmaz 
olarak boğulacaklar! 

23. 
28 

ْيتِ     zaman=ف إِذ ا..     sen=أ ْنتِ     yerleştiğiniz=اْست و 

نِْ م  ع كِ ..و  م  =ve..yanında..bulunanlar    

اْلف ْلكِِ..ع ل ى =gemiye    ِ ق لِِف =de    

ْمد ِ ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

ن َجان ا..الَِذي =bizi..kurtaran     ِاْلق ْومِِ..ِمن =kavimden    

 zalim=الَظاِلِمينِ 

Ey Nuh, sen ve 
beraberindekiler 
gemiye yerleştiği-
nizde «Bizi zalim 
soydaşlarımızdan 
kurtaran Allah´a 
hamdolsun» de. 

Sen ve berabe-
rindekiler, gemi-
ye yerleşince: 
Bizi zalimler top-
luluğundan kur-
taran Allah´a 
hamdolsun, de. 

Sen ve seninle bera-
ber olanlar gemiye 
yerleşir yerleşmez de 
ki: 'Bütün övgüler, bizi 
bu zalimler toplulu-
ğundan kurtaran Al-
lah'a aittir! 

23. 
29 

ق لِْ,, ب ِِ    ve,,de,,ki=و      beni,,indir=أ ْنِزْلنِي    Rabbim=ر 

لًِ ْنز  ًكا    bir,,inişle=م  ب ار  أ ْنتِ     mübarek=م      sen=و 

ْيرِ  ْنِزِلينِ     en,,hayırlısısın=خ   konuklayanların=اْلم 

Yine de ki; «Ya 
Rabb´i, beni bere-
ketli bir yere indir. 
Sen kullarını en iyi 
yerlere konduran-
sın.» 

Ve de ki: Rab-
bım; beni müba-
rek bir yere indir. 
Ve Sen indiren-
lerin en hayırlı-
sısın. 

De ki: 'Ey Rabbim! 
(Senin tarafından) 
kutlanmış, güvenli kı-
lınmış bir yere eriştir 
beni; çünkü, insana 
erişmesi gereken ye-
re nasıl erişeceğini 
en iyi gösteren Sen-
sin! 

23. 
30 

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ.. ذ َٰ =bunda..vardır    

ي اتِ  إِنِْ    nice..ibretler=ْل      biz=ك نَا    gerçi=و 

ْبت ِلينِ   sınıyorduk..(onları)=ل م 

Bu olayda alınacak 
birçok dersler var-
dır. Biz Nuh´u ve 
soydaşlarını bu 
yolla sınavdan ge-
çirmiş olduk. 

Şüphesiz ki 
bunda ayetler 
vardır. Biz, el-
bette deneyenle-
riz. 

Bu (kıssa)da, muhak-
kak ki, (düşünen in-
sanlar için çıkarıla-
cak) dersler vardır; ve 
şüphesiz, Biz (insanı) 
sınavdan geçirmek-
teyiz. 

23. 
31 

أْن ا    sonra=ث مَِ,,     yetiştirdik=أ ْنش 

ب ْعِدِهمِْ,,ِمنِْ =onların,,ardından    ق ْرنًا=bir,,nesil    

ِرينِ   başka=آخ 

Onların ardından 
başka bir kuşak or-
taya çıkardık. 

Bunların ardın-
dan başka bir 
nesil yarattık. 

Bu (ilk toplumlar)ın 
ardından yeni nesiller 
dünyaya getirdik; 

23. 
32 

ْلن ا..     kendi..içlerinden=فِيِهمِْ    gönderdik=ف أ ْرس 

س ولًِ مِْ    bir..elçi=ر      onlara=ِمْنه 

اْعب د وا..أ نِِ =kulluk..edin..(diyen)    ِ اّلَل=Allah’a    

ا هِ ..ِمنِْ    sizin..için=ل ك مِْ    yoktur=م  إِل َٰ =hiçbir..ilah    

ه ِ      O’ndan..başka=غ ْير 

ِ ت تَق ونِ ..أ ف َل  =korunmaz..mısınız? 

Onlara da «Allah´a 
kulluk ediniz, 
O´ndan başka bir 
ilahınız yoktur, Al-
lah´dan korkmaz 
mısınız» diyen 
kendilerinden bir 
peygamber gön-
derdik. 

Onlara da kendi-
lerinden: Allah´a 
ibadet edin, 
O´ndan başka 
tanrınız yoktur. 
Hala sakınma-
yacak mısınız? 
diyen bir pey-
gamber gönder-
dik. 

Onlara kendi içlerin-
den elçi gönderdik; 
(bu elçi de onlara ay-
nı şeyi söyledi:) (yal-
nızca) Allah'a kulluk 
edin; çünkü sizin 
O'ndan başka tanrı-
nız yok. Buna rağ-
men, yine de O'na 
karşı sorumluluk 
duymayacak mısınız? 

23. 
33 

,, ق الِ وِ  =dedi,,ki    ِ  ِل     ileri,,gelenler=اْلم 

ق ْوِمهِِ,,ِمنِْ =kavminden    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ك ذَب وا     buluşmasını=بِِلق اءِِ    ve,,yalanlayanlar=و 

ةِِ     ahiret=اْْلِخر 

ْفن اه مِْ أ تْر      ve,,kendilerine,,refah,,verdiklerimiz=و 

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    ا     değildir=م 

ذ ا     bir,,insandan=ب ش رِ     başka,,bir,,şey=إِلَِ    bu,,da=ه َٰ

    yiyor=ي أْك لِ     sizin,,gibi=ِمثْل ك مِْ

ت أْك ل ونِ ,,ِمَما =sizin,,yediğinizden    ِ ِمْنه=ondan    

بِ  ي ْشر      ve,,içiyor=و 

ب ونِ ,,ِمَما ت ْشر  =sizin,,içtiğinizden 

Soydaşları arasın-
daki ahiret buluş-
masını yalanlayan 
ve kendilerine bol 
nimet verdiğimiz 
için baştan çıkan 
öncü kâfirler dedi-
ler ki; «Bu adam 
tıpkı sizin gibi bir 
insandır, sizin ye-
diğinizden yiyor ve 
sizin içtiğinizden 
içiyor.» 

Onun kavmin-
den; kendilerine 
dünya hayatında 
rızık verdiğimiz 
halde küfr ede-
rek ahirete ka-
vuşmayı yalan-
layan ileri gelen-
ler dediler ki: Bu, 
sizin gibi bir be-
şerden başka bir 
şey değildir. Si-
zin yedikleriniz-
den yiyor, içtikle-
rinizden içiyor. 

Ve (yine) toplumun -
(sırf) kendilerine dün-
ya hayatında bolluk 
ve genişlik bahşettik 
diye, bununla kurum-
lanıp  hakkı kabule 
yanaşmayan, ahiret 
gerçeğini yalanlayan 
seçkinler çevresi (her 
defasında): Bu 
(adam) yediğinizden 
yiyen, içtiğinizden 
içen, sizin gibi bir 
ölümlüden başka bir 
şey değil dediler, 

23. 
34 

ل ئِنِْ..     itaat..ederseniz=أ ط ْعت مِْ    eğer=و 

    sizin..gibi=ِمثْل ك مِْ    bir..insana=ب ش ًرا

    o..takdirde=إِذًا    gerçekten..siz=إِنَك مِْ

Eğer kendiniz gibi 
bir insana itaat 
edecek olursanız, 
o halde aldanmış 
cahiller olursunuz. 

Eğer kendiniz 
gibi bir insana 
boyun eğecek 
olursanız; hüs-
rana uğrayaca-
ğınızda hiç şüp-

ve tıpkı sizin (şimdi 
yaptığınız) gibi bir 
ölümlüye itibar ede-
cek olursanız, bilin ki, 
sonunda kaybeden 
mutlaka siz olacaksı-
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ونِ  اِسر   mutlaka..ziyana..uğrayanlarsınız=ل خ 
he yoktur. nız! 

23. 
35 

    siz=أ نَك مِْ    ?O,,size,,vadediyor,,mu=أ ي ِعد ك مِْ,,

    öldüğünüz=ِمتُّمِْ    zaman=إِذ ا

ك ْنت مِْ ابًا    ve,,haline,,geldiğiniz=و      toprak=ت ر 

ِعظ اًما     sizin=أ نَك مِْ    ve,,kemik=و 

جِ  ْخر  ونِ م  =yeniden,,hayata,,çıkarılacağınızı 

O sizi, ölüp toprak 
ve kemik olduktan 
sonra yeniden diril-
tileceksiniz diye mi 
korkutuyor? 

Öldüğünüz ve 
bir toprak, bir 
kemik olduğunuz 
zaman tekrar di-
rilmenizi mi vaad 
ediyor? 

Bu (adam) size ölüp 
de toza toprağa ve 
kemiğe dönüştükten 
sonra (yeni bir haya-
ta) kavuşturulacağı-
nızı mı vaad ediyor? 

23. 
36 

.. اتِ      heyhat..(ne..kadar..uzak)=ه ْيه 

اتِ      heyhat..(ne..kadar..uzak)=ه ْيه 

ا ت وع د ونِ ..ِلم  =size..vadedilen..şey 

Heyhat, heyhat! 
Gerçekten ne ka-
dar uzak bir kor-
kutmadır bu! 

Vaad edildiğiniz 
şey ne kadar 
uzak, hem de ne 
kadar uzak. 

Çok uzak, gerçekten 
çok uzak bu vaad 
edildiğiniz şey! 

23. 
37 

,, ِهيِ ,,إِنِْ =ne,,ise,,bu    َِإِل=ancak    

ي ات ن ا     dünya=الدُّْني ا    hayatımızdır=ح 

وتِ  ن ْحي ا    ölürüz=ن م  ا    ve,,yaşarız=و  م      ve,,değiliz=و 

ْبع وثِينِ     biz=ن ْحنِ   tekrar,,diriltilecek=بِم 

Hayat, bu dünya-
daki hayatımızdan 
ibarettir. Kimimiz 
ölürüz, kimimiz ya-
şarız. Yeniden di-
riltileceğimiz söz-
konusu değildir! 

Hayat ancak bu 
dünyadakidir. 
Ölürüz, yaşarız. 
Ama tekrar diril-
tilecek değiliz. 

Bu dünyada yaşadı-
ğınız hayattan başka 
hayat yok; ölürüz ve 
(ancak bir kere) yaşa-
rız; ve bir daha asla 
diriltilmeyiz! 

23. 
38 

.. ه وِ ..إِنِْ =O    َِإِل=ancak     ِل ج      bir..adamdır=ر 

ىَِٰ     Allah=اّلَلِِ    hakkında=ع ل ى    uyduran=اْفت ر 

ا    yalan=ك ِذبًا م      ona=ل ه ِ    biz=ن ْحنِ     ve..değiliz=و 

ْؤِمنِينِ   inanıcı(insan)lar=بِم 

O sadece Allah’a 
karşı yalan uydu-
ran biridir. Biz ona 
inanmayız. 

O, sadece Al-
lah´a karşı yalan 
uyduran biridir. 
Biz ona inana-
cak değiliz. 

Bu adam kendi uy-
durduğu yalanları Al-
lah'a yakıştıran bir 
yalancıdan başka biri 
değil; ve dolayısıyla, 
biz asla o'na inana-
cak değiliz! 

23. 
39 

,, ب ِِ    dedi=ق الِ      Rabbim=ر 

ْرنِي ا    bana,,yardım,,et=اْنص      karşısında=بِم 

 beni,,yalanlamaları=ك ذَب ونِِ

O peygamber «Ya 
Rabb´i, bunların 
yalanlamaları kar-
şısında bana yar-
dım et.» 

O peygamber: 
Rabbım, beni 
yalanlamalarına 
karşılık bana 
yardım et, dedi. 

(Bunun üzerine pey-
gamber:) Ey Rabbim! 
der, Bunların (bu) ya-
lanlamalarına karşı 
bana destek ol! 

23. 
40 

.. ق ِليلِ ..ع َما    dedi..ki..(Allah)=ق الِ  =az..sonra    

نَِ  pişman=ن اِدِمينِ     onlar..olacaklar=ل ي ْصبِح 

Allah «Onlar ya-
kında pişman ola-
caklardır» dedi. 

Allah da buyurdu 
ki: Az sonra 
pişman olacak-
lar. 

(Allah da o'na:) Çok 
geçmeden, çarpıl-
mışcasına pişman 
oluverecekler! diye 
karşılık verir. 

23. 
41 

,, مِ  ذ تْه      derken,,onları,,yakaladı=ف أ خ 

ة ِ ق ِِ    o,,korkunç,,ses=الَصْيح      gerçekten=بِاْلح 

ع ْلن اه مِْ     ve,,onları,,getirdik=ف ج 

    uzak,,olsun=ف ب ْعدًا    sel,,süprüntüsü,,haline=غ ث اًءِ 

ينِ الَظاِلمِِ    kavim=ِلْلق ْومِِ =o,,zalim 

Derken ansızın 
hakettikleri müthiş 
bir gürültüye tutu-
luverdiler de kendi-
lerini sel süprüntü-
süne dönüştürdük. 
Kahrolsun zalimler 
güruhu! 

Gerçekten onları 
müthiş bir çığlık 
yakaladı. Ve on-
ları bir süprüntü 
yığını haline ge-
tirdik. Zulmeden 
kavim uzak ol-
sun. 

Ve ani bir darbe şek-
linde gelen (cezamız) 
tam yerinde ve kaçı-
nılmaz olarak onları 
kıskıvrak yakalayıve-
rir; ve böylece onları 
sel önünde sürükle-
nen çerçöp ve köpü-
ğe çeviririz: uzak ol-
sun, böyle bir zalimler 
toplumu! 

23. 
42 

أْن اأ نِْ    sonra=ث مَِ.. ش  =yetiştirdik    

ب ْعِدِهمِْ..ِمنِْ =onların..ardından    ونًا     nesiller=ق ر 

ِرينِ   başka=آخ 

Onların ardından 
başka kuşaklar or-
taya çıkardık. 

Sonra bunların 
ardından başka 
bir nesil yarattık. 

Ve onların ardından 
da yine yeni nesiller 
ortaya çıkardık: 

23. 
43 

,, ا ت ْسبِقِ ,,م  =ileri,,geçemez    ِِْمن=hiçbir     ِأ َمة=ümmet    

ا ل ه      süresinden=أ ج 

ا م  ونِ ,,و  ي ْست أِْخر  =ve,,geri,,kalamaz 

Hiç bir ümmet, 
ecelini ne öne ala-
bilir ve ne de erte-
leyebilir. 

Hiç bir ümmet, 
kendi süresini 
öne de alamaz, 
geriye de bıra-
kamaz. 

çünkü hiçbir ümmet 
kendi süresini ne öne 
alabilir; ve ne de ge-
ciktirebilir. 

23. 
44 

ْلن ا    sonra=ث مَِ.. س ل ن ا    gönderdik=أ ْرس      elçilerimizi=ر 

 ِ ىَٰ     ardı..ardına=ت تْر 

ا..ك لَِ اءِ ..م  ج  =ne..zaman..geldiyse    ًِأ َمة=bir..ümmete    

سِ  ار  ول ه  =elçileri     ِ ك ذَب وه=onlar..onu..yalanladılar    

    biz..de..onları..devirdik=ف أ تْب ْعن ا

مِْ ه  ب ْعًضا..ب ْعض  =birbiri..ardınca    

ع ْلن اه مِْ ج      ve..hepsini..yaptık=و 

اِديث ِ      uzak..olsun=ف ب ْعدًا    birer..efsane=أ ح 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ     toplum=ِلق ْومِ  =inanmayan 

Sonra ardarda 
peygamberlerimizi 
gönderdik. Hangi 
ümmete peygam-
beri geldi ise onu 
yalanladılar. Biz de 
onları birbiri peşi-
sırâ yokederek ta-
rihi olaylara dönüş-
türdük. Kahrolsun 
inanmayanlar gü-
ruhu! 

Sonra birbiri ardı 
sıra peygamber-
lerimizi gönder-
dik. Her ümmete 
peygamber gel-
dikçe onu yalan-
ladılar. Biz de 
onları birbiri ardı 
sıra yok edip 
hepsini birer 
söylenti yaptık. 
İnanmayan bir 
kavim uzak ol-
sun. 

Ve sonra birbiri ar-
dından elçilerimizi 
gönderdik; (öyle ki,) 
bir ümmete kendi 
peygamberi gelmeye 
görsün, o'nu hemen 
yalanladılar; ve bu 
yüzden Biz de onları 
birbiri peşinden yok 
edip hepsini efsaneye 
çevirdik. Uzak olsun, 
inanmayanlar toplu-
mu! 

23. 
45 

ْلن ا    sonra=ث مَِ,, وس ىَِٰ    gönderdik=أ ْرس      Musa’yı=م 

اه ِ أ خ  ونِ ه ا    ve,,kardeşi=و  ر  =Harun’u    

س ْلط انِ     ayetlerimizle=بِآي اتِن ا     ve,,bir,,delille=و 

بِينِ   apaçık=م 

Sonra Musa ile 
kardeşi Harun´u 
ayetlerimiz ile ve 
açık kanıtla des-
tekli olarak gön-
derdik. 

Sonra Musa´yı 
ve kardeşi Ha-
run´u ayetleri-
mizle ve apaçık 
delillerle gön-
derdik. 

Ve sonra, Musa ve 
kardeşi Harun'u, me-
sajlarımızla ve apaçık 
bir yetkiyle 

23. 
46 

.. فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ =Fir’avn’a    

ل ئِهِِ م      ve..ileri..gelen..adamlarına=و 

وا     onlar..büyüklük..tasladılar=ف اْست ْكب ر 

ك ان وا     bir..topluluk=ق ْوًما    ve..oldular=و 

 böbürlenen=ع اِلينِ 

Firavun ile onun 
önde gelen adam-
larına. Fakat onlar 
büyüklük komplek-
sine kapılarak 
iman etmeye ya-
naşmadılar. Zaten 
onlar kendilerini 
beğenmiş kimse-
lerdi. 

Firavun´a ve er-
kanına. Bunun 
üzerine büyüklük 
tasladılar. Zaten 
mağrur bir toplu-
luktular. 

Firavun ve onun seç-
kinler çevresine gön-
derdik; fakat bunlar 
büyüklük tasladılar; 
zaten (oldum olası) 
kendilerini büyük gö-
ren bir toplumdu bun-
lar. 

23. 
47 

    ?mı,,inanacağız=أ ن ْؤِمنِ     dediler=ف ق ال وا,,

ْينِِ ِلن اِمثِْ    şu,,iki,,insana=ِلب ش ر  =bizim,,gibi    

ا ه م  ق ْوم      bize=ل ن ا    iki,,adamın,,kavmi=و 

 kölelik,,ederken=ع ابِد ونِ 

Onlar dediler ki; 
«Kendimiz gibi bi-
rer insan olan şu 
iki adama mı ina-
nacağız ki, onların 
soydaşları bize ta-
pıyorlar?» 

Bu yüzden dedi-
ler ki: Kavimleri 
bize kulluk edip 
dururken, bizim 
gibi şu iki insana 
mı inanacağız? 

Nitekim şöyle dediler: 
Soydaşları bizim kö-
lelerimiz olduğu hal-
de, bizim gibi ölümlü 
olan bu iki insana mı 
inanacağız yani? 

23. 
48 

ا..     ve..oldular=ف ك ان وا    onları..yalanladılar=ف ك ذَب وه م 

ْهل ِكينِ ..ِمنِ  اْلم  =helak..edilenlerden 

Onları yalanladılar 
ve bu yüzden yok 
edildiler. 

Onları yalanladı-
lar ve bu yüzden 
helake uğratılan-
lardan oldular. 

İşte böyle (diyerek) 
bu iki (elçiyi) yalanla-
dılar ve böylece helak 
edilenlerin arasındaki 
yerlerini aldılar: 

23. 
49 

ل ق دِْ,,     biz,,verdik=آت ْين ا    andolsun=و 

وس ى     Kitabı,,(Tevrat’ı)=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

مِْ  doğru,,yolu,,bulurlar,,diye=ي ْهت د ونِ     belki,,onlar=ل ع لَه 

Soydaşları doğru 
yolu bulsunlar diye 
Musa´ya kitap ver-
dik. 

Andolsun ki; 
doğru yola gel-
sinler diye Mu-
sa´ya Kitab´ı 
verdik. 

Oysa, belki doğru yo-
lu tutarlar diye Mu-
sa'ya kitap vermiştik. 

23. 
50 

ع ْلن ا.. ج  ْري مِ ..اْبنِ     ve..kıldık=و  م  =Meryem..oğlunu    

أ َمه ِ     bir..mucize=آي ةًِ    ve..annesini=و 

ا ْين اه م  آو      ve..onları..yerleştirdik=و 

ة ِ..إِل ىَِٰ ْبو  ر  =bir..tepeye    

ارِ ..ذ اتِِ ق ر  =oturmaya..uygun    

ِعينِ  م   ve..suyu..bulunan=و 

Meryemoğlu İsa ile 
annesini gücümü-
zün bir kanıtı ola-
rak ortaya çıkar-
dık. Onları yaşa-
maya elverişli ve 
akarsulu bir tepeye 
yerleştirdik. 

Biz; Meryem´in 
oğlunu da, an-
nesini de bir 
ayet kıldık. Her 
ikisini de sulak, 
oturmaya elve-
rişli yüksek bir 
yere yerleştirdik. 

Ve (Musa'yı nasıl 
onurlandırdıysak) 
Meryem oğlunu ve 
anasını da (rahmeti-
miz için) bir sembol 
kıldık: Ve o'nların her 
ikisini de ebedi esen-
liğin, berrak çeşmele-
rin bulunduğu yüce 
bir makama eriştirdik. 

23. 
51 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِس ل     yiyin=ك ل وا    elçiler=الرُّ
Ey peygamberler, 
temiz yiyecekler-
den yiyiniz ve iyi 

Ey peygamber-
ler; temiz şey-
lerden yeyin ve 

Siz ey elçiler! Dünya 
hayatının temiz ve 
meşru nimetlerinden 
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الَطي ِب اتِِ,,ِمنِ  =güzel,,şeylerden    

ل وا اْعم  اِلًحاِ     ve,,yapın=و      yararlı,,iş=ص 

ا    çünkü,,ben=إِن ِي ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

ِليمِ   bilmekteyim=ع 

ameller işleyiniz. 
Hiç kuşkusuz ben 
sizin neler yaptığı-
nızı bilirim. 

salih amel işle-
yin. Doğrusu 
Ben; yaptığınızı 
bilirim. 

payınızı alın; ve dü-
rüst ve erdemli dav-
ranışlar ortaya koyun; 
ve bilin ki, yaptığınız 
her şeyi eksiksiz bili-
yorum. 

23. 
52 

إِنَِ.. ِذهِِ    ve..işte=و      sizin..ümmetiniz=أ َمت ك مِْ    bu=ه َٰ

ةًِأ مَِ =ümmettir    ًِاِحد ة أ ن ا    bir..tek=و      ve..ben..de=و 

بُّك مِْ  benden..korkun=ف اتَق ونِِ    sizin..Rabbinizim=ر 

Sizin de bir parça-
sını oluşturduğu-
nuz şu ümmet, tek 
bir ümmettir, ben 
de sizin 
Rabb´inizim. Öy-
leyse sırf benden 
korkunuz. 

Şüphesiz bu; bir 
tek ümmet ola-
rak sizin ümme-
tinizdir. Ben de 
sizin Rabb´ ını-
zım. Ben´den 
korkun. 

Muhakkak ki, bu sizin 
ümmetiniz bir tek 
ümmettir; çünkü he-
pinizin Rabbi Benim; 
öyleyse Bana karşı 
sorumluluğunuzun bi-
lincinde olun! 

23. 
53 

    fakat,,parçalayıp,,ayırdılar=ف ت ق َطع وا,,

ه مِْ     aralarında=ب ْين ه مِْ    işlerini=أ ْمر 

ب ًراِ      grup=ِحْزبِ     her=ك لُِّ    Kitaplara=ز 

ا ل د ْيِهمِْ,,بِم  =kendi,,yanında,,bulunanla    

ونِ   sevinmektedir=ف ِرح 

Fakat insanlar bu 
inanç birliğini yıka-
rak çeşitli gruplara 
ayrıldılar. Her grup 
kendi inanç sistemi 
ile övündü. 

Ama onlar işleri-
ni kendi arala-
rında bölük bö-
lük ayırdılar. Her 
bölük kendi tut-
tuğu yoldan 
memnundur. 

Ama (sizi izlediklerini 
söyleyen toplumlar) 
aralarındaki bu birliği 
bozup parça parça 
oldular; her hizip (an-
cak) kendi benimse-
diği (öğretinin dar ve 
katı kalıpları) içinde 
rahat soluk alır oldu. 

23. 
54 

    içinde=فِي    onları..bırak=ف ذ ْره مِْ..

تِِهمِْ تَىَِٰ    gafletleri=غ ْمر      kadar=ح 

 bir..süreye=ِحينِ 

Bir süre için onları 
gafletleri ve sapık-
lıkları ile başbaşa 
bırak. 

Bir süreye kadar 
onları kendi sa-
pıklıklarıyla baş-
başa bırak. 

Fakat onları bir vakte 
kadar, kendi cehalet-
lerine gömülmüş ola-
rak, kendi hallerine 
bırak. 

23. 
55 

,,     ?onlar,,sanıyorlar,,mı=أ ي ْحس ب ونِ 

ا ن ِمدُّه مِْ,,أ نَم  =verdiğimiz,,ile    ِِبِه=kendilerine    

الِ ,,ِمنِْ م  =mal     ِب نِين  ve,,oğullar=و 

Onlar sanıyorlar 
mı ki, kendilerine 
verdiğimiz servetle 
ve evlatlarla, 

Zannederler mi 
ki; kendilerine 
mal ve oğullar 
vermekle, 

Kendilerine mal mülk 
ve çocuklar vermekle, 
sanıyorlar mı ki, 

23. 
56 

.. عِ ن س ارِِ =koşuyoruz    ِْم     onların=ل ه 

اِتِ ..فِي ْير  اْلخ  =iyiliklerine    ِْب ل=hayır    

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =onlar..farkında..değiller 

Onların iyiliklerine 
koşuyoruz? Aslın-
da onlar işin far-
kında değildirler. 

İyiliklerde onlar 
için acele dav-
ranmaktayız. 
Hayır farkında 
değiller. 

onları (kendi anlayış-
larına göre) iyi ve ya-
rarlı (bildikleri) şey-
lerde yarıştırmak (is-
tiyoruz)? Hayır, onlar 
(yanıldıklarının) far-
kında değiller! 

23. 
57 

ه مِْ,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, =onlar,,ki    

ْشي ةِِ,,ِمنِْ خ  =saygıdan    ِْب ِِهم     Rablerine=ر 

ْشِفق ونِ   titrerler=م 

Onlar ki, 
Rabb´lerinin kor-
kusu ile titriyorlar. 

Muhakkak ki 
Rabblarından 
korktukları için 
titreyenler, 

Ama, Rablerinden 
korkarak kendilerini 
saygı ve duyarlık 
içinde tutanlar, 

23. 
58 

.. الَِذينِ  ه مِْ..و  =ve..onlar..ki    ِِآي اتِِب =ayetlerine    

ب ِِهمِْ  inanırlar=ي ْؤِمن ونِ     Rablerinin=ر 

Ve onlar ki, 
Rabb´lerinin ayet-
lerine inanıyorlar. 

Ve Rabblarının 
ayetlerine ina-
nanlar, 

Rablerinin mesajları-
na inananlar, 

23. 
59 

,, الَِذينِ  ه مِْ,,و  =ve,,onlar,,ki    ِْب ِِهم     Rablerine=بِر 

ي ْشِرك ونِ ,,لِ  =ortak,,koşmazlar 

Ve onlar ki, 
Rabb´lerine ortak 
koşmuyorlar. 

Ve Rabblarına 
şirk koşmayan-
lar, 

Rablerinden başka 
hiçbir varlığa tanrısal 
nitelikler yakıştırma-
yanlar, 

23. 
60 

.. الَِذينِ      verirler=ي ْؤت ونِ     ve..onlar..ki=و 

ا آت ْوا..م  =verdiklerini    ِْم ق ل وب ه      kalbleri=و 

ِجل ة ِ     şüphesiz..onlar=أ نَه مِْ    ürpererek=و 

ب ِِهمِْ..إِل ىَِٰ ر  =Rablerinin..huzuruna    

اِجع ونِ   dönecekler..(i..düşüncesiyle)=ر 

Ve onlar ki, 
Rabb´lerine döne-
cekler diye kalpleri 
ürpererek verdikle-
ri şeyi verirler. 

Ve Rabblarına 
döneceklerinden 
kalbleri ürpere-
rek vermeleri ge-
rekenleri veren-
ler, 

sonunda Rablerine 
dönecekleri düşünce-
si içinde kalpleri titre-
yerek vermeleri gere-
keni verenler: 

23. 
61 

,, ئِكِ      koşarlar=ي س اِرع ونِ     işte,,onlar=أ ول َٰ

يِْ,,فِي اتِِاْلخ  ر  =hayır,,işlerine    ِْه م     ve,,onlar=و 

ا  önde,,giderler=س ابِق ونِ     için,,(hayır)=ل ه 

İşte onlar iyilikler-
de yarışanlar ve 
bu yarışı önde biti-
renlerdir. 

İşte onlar; hayır-
lara koşuşurlar 
ve o uğurda öne 
geçerler. 

işte böyleleridir, ha-
yırlarda yarışan kim-
seler ve (bu konuda 
başka herkesi) geçe-
cek olanlar! 

23. 
62 

.. لِ  ن ك ل ِفِ ..و  =biz..teklif..etmeyiz    ن ْفًسا=hiç..kimseye    

اِ     başkasını=إِلَِ ْسع ه      gücünün..yetiğinden=و 

ل د ْين ا     bir..Kitap=ِكت ابِ     katımızda..vardır=و 

ِِ     söyleyen=ي ْنِطقِ  ق  ه مِْ    gerçeği=بِاْلح      ve..onlara=و 

ونِ ..لِ  ي ْظل م  =asla..haksızlık..edilmez 

Biz herkese taşı-
yabileceği kadar 
yük yükleriz. Bizim 
katımızda, gerçeği 
olduğu gibi söyle-
yen bir kitap var-
dır. Onlara asla 
haksızlık edilmez. 

Biz, hiç kimseye 
gücünün yete-
ceğinden fazla-
sını yüklemeyiz. 
Katımızda ger-
çeği konuşan bir 
kitab vardır. Ve 
onlar asla hak-
sızlığa uğratıl-
mazlar 

Biz hiç kimseye gü-
cünün üstünde yük 
yüklemeyiz; ve katı-
mızda (insanların ne 
yaptığı, ne yapabile-
ceği konusunda) ger-
çeği söyleyen bir ki-
tap bulunmaktadır; 
binaenaleyh, kimseye 
haksızlık yapılmaya-
caktır. 

23. 
63 

مِْ    fakat=ب لِْ,,     içindedir=فِي    onların,,kalbleri=ق ل وب ه 

ة ِ ذ ا,,ِمنِْ    gaflet=غ ْمر  ه َٰ =bundan    

مِْ ل ه  الِ     onların,,vardır,,ki=و      işleri=أ ْعم 

ِلكِ ,,د ونِِ,,ِمنِْ ذ َٰ =bundan,,başka    ِْه م=onlar    

ا  çalışırlar=ع اِمل ونِ     hep,,o,,işler,,için=ل ه 

Fakat kâfirlerin 
kalpleri, 
mü´minlerin bu 
davranışlarından 
tamamen haber-
sizdir. Onların, 
bunlar dışında, bir-
takım kötü işleri 
var ki, sürekli ola-
rak onlarla meş-
guldürler. 

Hayır, onların 
kalbleri bundan 
habersizdir. On-
ların bundan 
başka da yapa-
geldikleri işler 
vardır. 

Ama, (din ve inanç 
birliğini bozanlara ge-
lince,) onların kalpleri 
bütün bu gerçekler-
den yana aymazlık 
içindedir! Fakat, onla-
rın (içlerinde) bu 
(bozgunculuk eğili-
minden) başka (daha 
kötü) eylemlere kal-
kışma (eğilimleri) de 
var; ve onlar bu tür 
eylemlere devam 
edip gidecekler; 

23. 
64 

.. تَىَِٰ ْذن ا    zaman=إِذ ا    nihayet=ح      yakaladığımız=أ خ 

فِيِهمِْ تْر      azab..ile=بِاْلع ذ ابِِ    varlıklılarını=م 

ونِ     onlar=ه مِْ    hemen=إِذ ا  feryada..başlarlar=ي ْجأ ر 

Ama onların azılı 
elebaşlarının ya-
kasına azabımızla 
yapıştığımızda 
hemen feryadı ba-
sarlar. 

En sonunda on-
ların refahla şı-
maranlarını 
azabla yakaladı-
ğımız zaman 
hemen feryad 
ederler. 

öyle ki, sonunda, on-
ların arasından bol-
luk, genişlik içinde 
dalıp gitmiş olanları 
azapla kıskıvrak ya-
kaladığımız zaman 
yalvarıp yakarmaya 
başlayacaklar. 

23. 
65 

,, وا,,لِ  ت ْجأ ر  =artık,,feryadetmeyin     ِ اْلي ْوم=bugün    

    bize,,karşı=ِمنَا    şüphesiz,,size=إِنَك مِْ

ونِ ت ْنصِ ,,لِ  ر  =yardım,,olunmaz 

Bugün boşuna fer-
yad etmeyiniz, 
bizden yardım gö-
remeyeceksiniz. 

Feryad etmeyin 
bugün. Doğrusu 
siz, katımızdan 
bir yardım gör-
mezsiniz. 

(Fakat onlara:) Boşu-
na yalvarıp yakarma-
yın bugün; çünkü, 
Bizden asla yardım 
görecek değilsiniz! 
(denecektir). 

23. 
66 

    ayetlerim=آي اتِي    idi=ك ان تِْ    gerçekten=ق دِْ..

ل ْيك مِْ    okunuyordu=ت تْل ىَِٰ     fakat..siz=ف ك ْنت مِْ    size=ع 

أ ْعق ابِك مِْ..ع ل ىَِٰ =arkanıza    

 dönüyordunuz=ت ْنِكص ونِ 

Vaktiyle ayetleri-
miz size okundu-
ğunda yüzünüzü 
arkanıza çevirirdi-
niz. 

Ayetlerimiz size 
okunuyordu da 
siz, ona arkanızı 
dönüyordunuz. 

Size mesajlarım tek-
rar tekrar okundu-
ğunda, siz (her defa-
sında) ökçelerinizin 
üzerinde dönüveriyor 

23. 
67 

,, ْست ْكبِِرينِ      kibirlenerek=م 

اس اِمرًِ    ona,,(ayetlerime),,karşı=بِهِِ =geceleyin    

ونِ  ر   saçmalıyordunuz=ت ْهج 

Ayetlerimize dudak 
bükerek gizli top-
lantılarınızda saç-
malıyordunuz. 

Büyüklük taslı-
yor, gece ağzı-
nıza geleni söy-
lüyordunuz. 

(ve) büyüklük tasla-
yaraktan gecelerinizi 
olur olmaz şeyler ko-
nuşarak geçiriyordu-
nuz. 

23. 
68 

.. وا..أ ف ل مِْ ي دَبَر  =onlar..iyice..düşünmediler..mi?    

    yoksa=أ مِْ    o..sözü..(Kur’an’ı)=اْلق ْولِ 

ه مِْ اء  ا    ?onlara..mı..geldi=ج      bir..şey=م 

ي أْتِِ..ل مِْ =gelmeyen     ِه م     atalarına=آب اء 

 önceki=اْْل َوِلينِ 

Acaba onlar 
Kur´anı inceleme-
diler mi? Yoksa 
onlara, eski atala-
rına gelmemiş olan 
bir mesaj mı geldi? 

Söyleneni dü-
şünmediler mi 
hiç? Yoksa onla-
ra, daha önce 
geçen atalarına 
gelmeyen bir 
şey mi geldi? 

Peki, onlar (Allah'ın 
bu) sözünü anlamaya 
hiç çalışmadılar mı? 
Yahut geçip gitmiş 
atalarına hiç gelme-
yen bir şey mi geldi 
onlara? 
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23. 
69 

ي ْعِرف وا,,ل مِْ    yoksa=أ مِْ,, =tanımadıkları,,için,,mi?    

مِْ س ول ه  مِْ    elçilerini=ر      onu=ل ه ِ    onlar=ف ه 

ونِ  ْنِكر   inkâr,,ediyorlar=م 

Yoksa peygamber-
lerini tanıyamadılar 
da bu yüzden mi 
ona karşı çıkıyor-
lar? 

Yoksa peygam-
berlerini tanıma-
dılar da onun 
için mi inkar edi-
yorlar? 

Yoksa bunlar kendi 
elçilerini tanımıyorlar 
da, onun için mi o'nu 
inkar ediyorlar? 

23. 
70 

.. ي ق ول ونِ ..أ مِْ =yoksa..-mı..diyorlar?    ِِبِه=onda    

ِ
    hayır=ب لِْ    bir..delilik..var=ِجنَة  

ه مِْ اء  ق ِِ    o..kendilerine..getirdi=ج      hakkı=بِاْلح 

ه مِْ أ ْكث ر  ق ِِ    fakat..çokları=و      haktan=ِلْلح 

 hoşlanmıyorlar=ك اِره ونِ 

Yoksa onun deli 
olduğunu mu söy-
lüyorlar. Hayır, O 
onlara gerçeği ge-
tirdi ve onların ço-
ğu gerçekten hoş-
lanmıyorlar. 

Yahut; onda bir 
delilik var mı di-
yorlar? Hayır, o 
kendilerine hak 
ile gelmiştir. 
Ama onların ço-
ğu haktan hoş-
lanmamaktadır-
lar. 

Yahut Onda delilik 
var! mı diyorlar? Oy-
sa, o onlara gerçeğin 
ta kendisini getirdi 
ama gerçek onlardan 
çoğunun işine gel-
mez! 

23. 
71 

ل وِِ,, قُِّ    uysaydı=اتَب عِ     eğer=و      hak=اْلح 

ه مِْ اء      onların,,keyiflerine=أ ْهو 

اتِ     bozulur,,giderdi=ل ف س د تِِ او      gökler=الَسم 

اْْل ْرضِ  نِْ    ve,,yer=و  م      ve,,kimseler=و 

    bilakis=ب لِْ    bunların,,içinde,,bulunan=فِيِهَنِ 

    Zikir’lerini=بِِذْكِرِهمِْ    biz,,onlara,,getirdik=أ ت ْين اه مِْ

مِْ ِذْكِرِهمِْ,,ع نِْ    fakat,,onlar=ف ه  =Zikirlerinden    

ْعِرض ونِ   yüz,,çeviriyorlar=م 

Eğer gerçek onla-
rın keyfi arzularına 
uysaydı, göklerin, 
yerin ve gökler ile 
yerde bulunan 
canlı cansız tüm 
varlıkların düzeni 
ve dengesi bozu-
lurdu. Aslında on-
lara nam ve şan 
bağışladık. Fakat 
onlar kendi nam ve 
şanlarına sırt dö-
nüyorlar. 

Şayet hak, onla-
rın heveslerine 
uysaydı; gökler, 
yer ve onlarda 
bulunanlar mu-
hakkak bozulup 
giderdi. Hayır, 
Biz onlara kendi 
zikirlerini getir-
dik. Ama onlar 
zikirlerinden yüz 
çeviriyorlar. 

Fakat, gerçek onların 
arzu ve emellerine 
uyacak olsaydı, şüp-
hesiz gökler ve yer 
içindekilerle beraber 
yıkılır giderdi! Oysa, 
Biz (bu ilahi mesajda) 
onlara akılda tutmala-
rı gereken her şeyi 
ulaştırdık; ne var ki, 
kendilerine bahşedi-
len bu hatırlatıcı me-
sajdan (umursamaz-
lıkla) yüz çevirdiler! 

23. 
72 

مِْ    yoksa=أ مِْ..     ?sen..onlardan..-mi..istiyorsun=ت ْسأ ل ه 

ْرًجا اجِ     bir..vergi=خ  ر  ب ِكِ     vergisi=ف خ      Rabbinin=ر 

ْير ِ  ه وِ     daha..hayırlıdır=خ      ve..O=و 

ْيرِ   rızık..verenlerin=الَراِزقِينِ     en..hayırlısıdır=خ 

Yoksa sen onlar-
dan ücret mi isti-
yorsun ki? Oysa 
Rabb´inin sana ve-
receği ücret daha 
üstündür. O rızık 
verenlerin en iyisi-
dir. 

Yoksa sen, on-
lardan bir ücret 
mi istiyorsun? 
Rabbının ecri 
daha hayırlıdır. 
Ve O, rızık ve-
renlerin en ha-
yırlısıdır. 

(Ey Muhammed,) 
yoksa onlardan dün-
yevi bir karşılık mı is-
tiyorsun? Fakat (bil-
melidirler ki) Rabbinin 
vereceği karşılık en 
iyisidir; çünkü rızık 
verenlerin en iyisi 
O'dur! 

23. 
73 

,, إِنَكِ      şüphesiz,,sen=و 

    onları,,çağırıyorsun=ل ت ْدع وه مِْ

اطِ ,,إِل ىَِٰ ِصر  =,,bir,,yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

Aslında sen onları 
doğru yola çağırı-
yorsun. 

Aslında sen, on-
ları dosdoğru bir 
yola çağırıyor-
sun. 

Ve, doğrusu sen on-
ları gerçekten dos-
doğru bir yola çağırı-
yorsun; 

23. 
74 

إِنَِ..     ve..kuşkusuz=و 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..الَِذينِ  =inanmayanlar    

ةِِ اطِِ..ع نِِ    ahirete=بِاْْلِخر  ر  الص ِ =yoldan    

 sapıyorlar=ل ن اِكب ونِ 

Ama ahirete inan-
mıyorlar doğru yo-
lun uzağına düşü-
yorlar. 

Ama ahirete 
inanmayanlar, 
mutlaka bu yol-
dan sapmakta-
dırlar. 

ama, ahirete inan-
mamakta direnenler 
ister istemez bu yol-
dan sapmaktalar. 

23. 
75 

ل وِْ,, ِحْمن اه مِْ    ve,,eğer=و      biz,,onlara,,acısaydık=ر 

ْفن ا ك ش  ا    ve,,kaldırsaydık=و  بِِهمِْ,,م  =başlarındaki    

ر ِ ,,ِمنِْ ض  =sıkıntıyı    وا     yine,,devam,,ederlerdi=ل ل جُّ

ط ْغي انِِهمِْ,,فِي =azgınlıklarında    

ه ونِ   bocalamağa=ي ْعم 

Eğer biz onlara 
acısak da başla-
rındaki sıkıntıyı gi-
dersek yine azgın-
lıkları içinde debe-
lenmeye ısrar 
ederler. 

Şayet Biz, onla-
ra acısak ve 
başlarındaki sı-
kıntıyı gidersek 
yine de azgınlık-
ları içinde boca-
layıp kalırlar. 

Onlara merhamet 
edip (bu dünyada) 
başlarına gelebilecek 
darlık ve sıkıntıyı gi-
derecek olsak, onlar 
yine de, o kurumlu 
azgınlıkları içinde 
körcesine bocalayıp 
dururlar. 

23. 
76 

ل ق دِْ.. ْذن اه مِْ    andolsun=و      biz..onları..yakaladık=أ خ 

    azab..ile=بِاْلع ذ ابِِ

ا اْست ك ان وا..ف م  =ama..yine..boyun..eğmediler    

ب ِِهمِْ     Rablerine=ِلر 

ا م  َرع ونِ ..و  ي ت ض  =O’na..yalvarmıyorlar 

Biz onların yakala-
rına azapla yapış-
tık. Fakat ne 
Rabb´lerine boyun 
eğdiler ve ne de 
O´na yalvardılar. 

Andolsun ki Biz, 
onları azabla 
yakaladık. Ama 
yine de Rabbla-
rına boyun eğ-
mediler. Onlar 
yalvarıp yakar-
mazlar. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
onları azapla da sı-
nadık, ama onlar yine 
de Rablerine boyun 
eğmediler; (bundan 
sonra da bağışlanma 
için) yalvarıp yakara-
cak değiller; 

23. 
77 

,, تَىَِٰ     açtığımız=ف ت ْحن ا    zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

ل ْيِهمِْ     kapısı=ب ابًا    üzerlerine=ع 

ع ذ ابِ ,,ذ ا =bir,,azab     ِش ِديد=şiddetli    إِذ ا=derhal    

    O’nun,,içinde=فِيهِِ    onlar=ه مِْ

ْبِلس ونِ مِ  =şaşkın,,ve,,umutsuz,,kalırlar 

Ama ağır bir aza-
bın kapısını yüzle-
rine açtığımızda 
kurtuluş ümitlerini 
yitirerek ne yapa-
caklarını şaşırırlar. 

Sonunda onlara 
şiddetli bir azab 
kapısı açtığı-
mızda şaşkına 
dönüp ümitsiz 
kalıverdiler 

ta ki, Biz onların 
önünde (ceza gününe 
has) zorlu bir azabın 
kapısını açıncaya ka-
dar; işte ancak o za-
man bütün ümitlerini 
kaybediverirler. 

23. 
78 

.. ه وِ  أ ْنش أ ِ..الَِذي    O’dur=و  =inşa..eden    

    kulağı=الَسْمعِ     sizin..için=ل ك مِ 

ارِ  اْْل ْبص  اْْل ِ    ve..gözleri=و  ْفئِد ة ِ و  =ve..gönülleri    

ا..ق ِليًَلِ م  =ne..kadar..az     ِون  şükrediyorsunuz=ت ْشك ر 

Gözü, kulakları ve 
gönülleri yaratıp 
size veren O´dur. 
Ne kadar az şük-
rediyorsunuz! 

Sizin için kulak-
lar, gözler ve 
kalbler var eden 
O´dur. Ne de az 
şükrediyorsu-
nuz. 

(Ey İnsanlar! Rabbi-
nizin mesajlarına ku-
lak verin,) çünkü, sizi 
işitme duyusuyla, 
görme duyusuyla, 
düşünme, hissetme 
yeteneğiyle donatan 
O'dur; (yine de) ne 
kadar az şükrediyor-
sunuz! 

23. 
79 

,, ه وِ  أ ك مِْ,,الَِذي    O’dur=و  ذ ر  =sizi,,yaratıp,,yayan    

ْرِضِاْْل ِ,,فِي =yeryüzünde    

إِل ْيهِِ     ve,,O’nun,,(huzurunda)=و 

ونِ   toplanacaksınız=ت ْحش ر 

Sizi yeryüzüne 
yerleştiren O´dur 
ve O´nun huzu-
runda toplanacak-
sınız. 

Sizi yeryüzünde 
yaratıp türeten 
O´dur. Ve O´nun 
huzurunda top-
lanacaksınız 

Sizi çoğaltıp yeryü-
züne yayan da O'dur; 
ve sonunda toplanıp 
O'na döndürüleceksi-
niz. 

23. 
80 

.. ه وِ  ي ْحيِي..الَِذي    O’dur=و  =yaşatan    

ي ِميتِ  ل ه ِ    ve..öldüren=و      ve..O’nun(eseri)dir=و 

فِ      gecenin=اللَْيلِِ    değişmesi=اْختَِل 

اِرِ  النَه      ve..gündüzün=و 

ِ ل ونِ ت ْعقِِ..أ ف َل  =aklınızı..kullanmıyor..musunuz? 

Sizi yaratan ve öl-
düren O´dur. Ge-
cenin ve gündüzün 
birbirini izlemesi 
O´nun uygulama-
sıdır. Hiç düşün-
meyecek misiniz? 

Dirilten de, öldü-
ren de O´dur. 
Geceyle gündü-
zün birbiri ardı 
sıra gelmesi de 
O´nun emrine 
bağlıdır. Hala 
düşünmez misi-
niz? 

Hayatı bağışlayan ve 
ölüme hükmeden 
O'dur; geceyle gün-
düzün birbirini kova-
laması O'nun buyru-
ğuyladır. Öyleyse, ar-
tık aklınızı kullanma-
yacak mısınız? 

23. 
81 

    gibi=ِمثْلِ     onlar,,da,,dediler=ق ال وا    hayır=ب لِْ,,

ا ق الِ ,,م  =dedikleri     ِاْْل َول ون=evvelkilerin 

Tersine onlar daha 
önceki sapıkların 
dediklerini söyledi-
ler. 

Hayır, onlar yine 
de öncekilerin 
dediklerini der-
ler. 

Hayır, onlar sadece 
geçip gitmiş insanla-
rın söylediği şeyi söy-
lerler: 

23. 
82 

ذ اأ إِِ    dediler..ki=ق ال وا.. =zaman..mı?    

ك نَا    öldüğümüz=ِمتْن ا     haline..geldiğimiz=و 

ابًا ِعظ اًما    toprak=ت ر      ?biz..mi=أ إِنَا    ve..kemik=و 

ْبع وث ونِ   diriltileceğiz=ل م 

Biz ölüp de toprak 
ve kemik olduktan 
sonra yeniden mi 
diriltileceğiz? 

Onlar demişlerdi 
ki: Ölüp de top-
rak ve kemik yı-
ğını olduğumuz-
da mı, gerçekten 
biz mi diriltilece-
ğiz? 

Biz öldükten, toza 
toprağa, kemiğe dö-
nüştükten sonra, ye-
niden diriltileceğiz, 
öyle mi? derler. 

23. 
83 

ِعْدن ا    andolsun=ل ق دِْ,,     bize=ن ْحنِ     yapıldı=و 

ن ا آب اؤ  ذ ا    ve,,atalarımıza=و      bu,,(tehdid)=ه َٰ

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =bizden,,önce    ِْذ ا,,إِن ه َٰ =bu    

    masallarından=أ س اِطيرِ     başka,,bir,,şey,,değildir=إِلَِ

 evvelkilerin=اْْل َوِلينِ 

Bu tehdit şimdi bi-
ze yöneltildiği gibi 
daha önce atala-
rımıza da yöneltil-
mişti. Bu eskilerin 
masallarından 
başka bir şey de-
ğildir. 

Andolsun ki biz, 
ve daha önce de 
atalarımız bu-
nunla tehdit 
edilmişti. Bu es-
kilerin masalla-
rından başka bir 
şey değildir. 

Gerçek şu ki, bize de, 
bizden önce ataları-
mıza da aynı şey 
vaad edilmişti! Eskile-
rin masallarından 
başka bir şey değil 
bu! 

23. 
84 

نِِ    de..ki=ق لِْ..     dünya=اْْل ْرضِ     ?kimindir=ِلم 

نِْ م  ا    ve..bulunanlar=و      eğer=إِنِْ    içinde=فِيه 

Onlara de ki, 
«Eğer biliyorsanız, 
söyleyiniz, yeryüzü 
ve üzerindeki tüm 
varlıklar kimindir?» 

De ki: Yer ve 
onda bulunanlar 
kimindir? Biliyor-
sanız söyleyin. 

De ki: Peki, yeryüzü 
ve orada var olanlar 
kimin, öyleyse? Bili-
yorsanız (hadi, söyle-
yin bana)! 
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ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعل م  =biliyorsanız 

23. 
85 

,, ي ق ول ونِ  ِِ     diyecekler=س      de,,ki=ق لِْ    Allah’ındır=ّلِلَ

ِ ونِ ,,أ ف َل  ت ذ َكر  =düşünmüyor,,musunuz? 

Sana «Allah´ındır» 
diyecekler. De ki; 
«Siz kafanızı çalış-
tırmayacak mısı-
nız?» 

Allah´ındır, diye-
cekler. Öyleyse 
ibret almaz mı-
sınız? de. 

Allah'ın! diye cevap 
vereceklerdir. De ki: 
Peki, (Allah'ın birliği-
ni, eşsiz, ortaksız ol-
duğunu) kendiliğiniz-
den hatırlamayacak 
mısınız artık? 

23. 
86 

نِْ    de..ki=ق لِْ.. بُِّ    ?kimdir=م      Rabbi=ر 

اتِِ او      yedi=الَسْبعِِ    göğün=الَسم 

بُِّ ر   büyük=اْلع ِظيمِِ    Arş’ın=اْلع ْرِشِ    ve..Rabbi=و 

Onlara de ki; «Ye-
di göğün ve yüce 
Arş´ın Rabb´i kim-
dir? 

De ki: Yedi gö-
ğün Rabbı ve 
yüce Arş´ın 
Rabbı kimdir? 

De ki: Peki, kimdir 
yedi kat göğü yerinde 
tutan ve yüce kudret 
tahtında hükümran 
olan? 

23. 
87 

,, ي ق ول ونِ  ِِ     diyecekler=س      de,,ki=ق لِْ    Allah’ındır=ّلِلَ

ِ ق ونِ ت تَِ,,أ ف َل  =korkmuyor,,musunuz? 

Sana «Bunlar Al-
lah´ındır» diyecek-
ler. De ki; «Siz hiç 
O´ndan korkmaz 
mısınız? 

Allah´tır, diye-
cekler. Öyleyse 
sakınmaz mısı-
nız? de. 

Diyeceklerdir ki: Al-
lah! De ki: Peki, artık 
O'na karşı sorumluluk 
bilinci taşımayacak 
mısınız? 

23. 
88 

نِْ    de..ki=ق لِْ..     elinde..olan=بِي ِدهِِ    ?kimdir=م 

ل ك وتِ      melekutu..(mülkü..ve..yönetimi)=م 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ =her..şeyin     ِه و     ve..O=و 

    koruyup..kollayan=ي ِجيرِ 

لِ  ارِ ..و  ي ج  =fakat..korunup..kollan(maya..muhtaç..ol)may

an    ِِل ْيه     eğer=إِنِْ    kendisi=ع 

ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعل م  =biliyorsanız 

Onlara de ki; 
«Eğer biliyorsanız, 
söyleyiniz; tüm 
varlıkların ege-
menliği, elinde 
olan, her şeyi ko-
ruyup gözeten, 
Fakat koruyanı ve 
işine karışanı ol-
mayan kimdir?» 

De ki: Her şeyin 
hükümranlığı 
elinde olan, ba-
rındıran, ama 
barındırılmaya 
asla muhtaç ol-
mayan kimdir? 

De ki: Her şeyin yö-
netimini elinde tutan; 
koruyup kollayan 
ama kendisine karşı 
(kimsenin) korunup 
kollanamayacağı 
kimdir? Biliyorsanız, 
(hadi, söyleyin bana)! 

23. 
89 

,, ي ق ول ونِ  ِِ     diyecekler=س      de,,ki=ق لِْ    Allah’a,,aittir=ّلِلَ

ونِ     ?nasıl=ف أ نَىَِٰ ر   büyüleniyorsunuz=ت ْسح 

Sana «Bu yetki Al-
lah´a aittir» diye-
cekler. De ki; «O 
halde nasıl oluyor 
da yanıltılıyorsu-
nuz?» 

Allah´tır, diye-
cekler. Öyleyse 
nasıl aldanıyor-
sunuz? de. 

Allah! diye cevap ve-
receklerdir. De ki: 
Peki, o halde, nasıl 
böyle aldatılabilirsi-
niz? 

23. 
90 

    biz..onlara..getirdik=أ ت ْين اه مِْ    doğrusu=ب لِْ..

ق ِِ مِْ    hakkı=بِاْلح  إِنَه      onlarsa=و 

 yalancıdırlar=ل ك اِذب ونِ 

Aslında biz onlara 
gerçeği sunduk, 
fakat onlar yalan 
söylüyorlar. 

Hayır, Biz, onla-
ra gerçeği getir-
dik. Ama onlar 
muhakkak ya-
lancılardır. 

Hayır, Biz onlara 
hakkı ulaştırdık; buna 
rağmen onlar yine de 
yalanı tercih ediyor-
lar! 

23. 
91 

,, ا ذ ِ,,م  اتَخ  =edinmemiştir    ِ اّلَل=Allah    

ل دِ ,,ِمنِْ و  =çocuk    ا م  ك انِ ,,و  =ve,,yoktur    

ع ه ِ ه ِ     hiçbir=ِمنِْ    O’nunla,,beraber=م      tanrı=إِل َٰ

    her=ك لُِّ    götürürdü=ل ذ ه بِ     öyle,,olsaydı=إِذًا

هِ  ا    tanrı=إِل َٰ ل قِ ,,بِم  خ  =kendi,,yarattığını    

ِ ل ع َل      ve,,üstün,,gelmeğe,,çalışırdı=و 

هِ  مِْب ْعض  =onlardan,,biri    َِٰب ْعض  ِ,,ع ل ى =diğerine    

انِ      Allah=اّلَلِِ    münezzehtir,,(uzaktır)=س ْبح 

ي ِصف ونِ ,,ع َما =onların,,tanımlamalarından 

Allah evlat edin-
memiştir ve O´nun 
yanısıra bir başka 
ilah yoktur. Yoksa 
her ilah, kendi ya-
ratıklarını otoritesi 
altına alıp bir yana 
gider ve biri öbü-
rüne karşı üstünlük 
kurmaya çalışırdı. 
Allah onların bu 
asılsız yakıştırma-
larından münez-
zehtir. 

Allah, hiç bir ço-
cuk edinmemiştir 
ve O´nunla bir-
likte hiç bir ilah 
da yoktur. Ol-
saydı; o zaman, 
her ilah, kendi 
yarattığını alıp 
götürür ve birbi-
rinden üstün 
çıkmaya çalışır-
lardı. Allah, onla-
rın nitelendirdik-
lerinden mğü-
nezzehtir. 

Allah asla çocuk 
edinmemiştir, ne de 
O'nunla beraber baş-
ka bir tanrı vardır: 
(çünkü, eğer başka 
herhangi bir tanrı) ol-
saydı, her tanrı kendi 
yarattığı alemi ken-
dinden yana çeker ve 
şüphesiz her biri di-
ğerine baskın çıkma-
ya çalışırdı! Sınırsız 
kudret ve yüceliğiyle 
Allah, onların tasav-
vur ve tanımlama yo-
luyla yakıştırdıkları 
şeylerden mutlak ola-
rak uzaktır; 

23. 
92 

    görünmeyeni=اْلغ ْيبِِ    bilir..(O)=ع اِلمِِ..

ف ت ع ال ىَِٰ اد ةِف ت ع ال ىَٰ الَشه      yücedir=و 

ي ْشِرك ونِ ..ع َما =onların..ortak..koştukları..şeylerden 

O görünmeyeni de 
görüneni de bilir. O 
onların koştukları 
ortaklardan mü-
nezzehtir. 

O, görüleni de, 
görülmeyeni de 
bilir. Onların 
koştukları ortak-
lardan çok yü-
cedir. 

O kullarının algı ve 
tasavvurlarının eri-
şemediği şeyleri de, 
onların akıl ve duyu 
yoluyla tanıklık ede-
bildikleri şeyleri de 
künhüyle bilir; ve bu-
nun içindir ki, onların 
Kendisine yakıştırdık-
ları her türlü eşten ve 
ortaktan mutlak ola-
rak yücedir! 

23. 
93 

ب ِِ    de,,ki=ق لِْ,,     eğer=إَِما    Rabbim=ر 

    mutlaka,,bana,,göstereceksen=ت ِري ن ِي

ا ي وع د ونِ ,,م  =onların,,tehdid,,edildikleri,,şeyi 

De ki; «Ya Rabb´i, 
eğer onların tehdit 
edildikleri azabı 
eğer mutlaka bana 
göstereceksen.» 

De ki: Rabbım, 
onların tehdit 
olundukları şeyi 
bana mutlaka 
göstereceksen, 

De ki: Ey Rabbim! 
(Sana baş kaldıranla-
rın) vaad edildikleri 
azabın gerçekleşme-
sine tanık olmamı di-
liyorsan, 

23. 
94 

ب ِِ.. ِ    Rabbim=ر  ت ْجع ْلنِي..ف َل  =beni..bırakma    

 zalim=الَظاِلِمينِ     kavmin=اْلق ْومِِ    içinde=فِي

Ya Rabb´i, beni 
zalimler arasında 
bırakma. 

Rabbım, o za-
man beni zalim-
ler güruhunun 
içinde bulun-
durma. 

Rabbim, o zaman, 
benim de bu zalim in-
sanlardan biri olma-
ma izin verme! 

23. 
95 

إِنَا,,     şüphesiz,,biz=و 

ن ِري كِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ =sana,,göstermeğe    ا     şeyi=م 

    onları,,tehdid,,ettiğimiz=ن ِعد ه مِْ

ونِ   elbette,,kadiriz=ل ق اِدر 

Onlara yönelttiği-
miz tehdidin ger-
çekleştiğini sana 
göstermeye elbet-
te gücümüz yeter. 

Biz, onlara vaad 
ettiğimizi sana 
göstermeye el-
bette kadiriz. 

(İşte böyle dua et) 
çünkü, şüphesiz Biz, 
onlara vaad ettiğimiz 
(azabın, bu dünyada 
dahi gerçekleşmesi-
ne) seni tanık kılacak 
güçteyiz! 

23. 
96 

    savuştur=اْدف عِْ..

أ ْحس نِ ..ِهيِ ..بِالَتِي =..en..güzel..şeyle    

ْحنِ ن     kötülüğü=الَسي ِئ ة ِ  =biz     ِأ ْعل م=biliyoruz    

ا ي ِصف ونِ ..بِم  =(seni)..nasıl..vasıflandıracaklarını 

Sana yaptıkları kö-
tülüğü en iyi dav-
ranışla karşıla. Biz 
onların asılsız ya-
kıştırmalarını her-
kesten iyi biliyoruz. 

Sen, kötülüğü en 
güzel ile sav. 
Onların nitelen-
dirmekte olduk-
larını Biz, çok 
daha iyi biliriz. 

(Fakat, onlar ne söy-
lerlerse, ya da ne ya-
parlarsa yapsınlar, 
sen yine de onların 
işlediği) kötülüğü, en 
iyi yol hangisi ise, 
onunla sav: (çünkü) 
onların (Bize) yakıştı-
rageldikleri şeyleri en 
iyi bilen Biziz. 

23. 
97 

ق لِْ,, ب ِِ    ve,,de,,ki=و      sığınırım=أ ع وذ ِ    Rabbim=ر 

اتِِ,,ِمنِْ    sana=بِكِ  ز  ه م  =dürtüklemelerinden    

 şeytanların=الَشي اِطينِِ

De ki; «Ya Rabb´i, 
şeytanların kış-
kırtmalarından sa-
na sığınırım.» 

Ve de ki: Rab-
bım, şeytanların 
kışkırtmaların-
dan Sana sığını-
rım. 

Ve de ki: Ey Rabbim! 
Tüm kötü dürtülerin 
kışkırtmalarına karşı 
Sana sığınıyorum! 

23. 
98 

أ ع وذ ِ.. ب ِِ    sana=بِكِ     ve..sığınırım=و      Rabbim=ر 

ونِِ..أ نِْ ي ْحض ر  =yanıma..uğramalarından 

Onların yanımda 
olmalarından da 
sana sığınırım, ya 
Rabb´i. 

Rabbım, onların 
huzurumda bu-
lunmalarından 
Sana sığınırım. 

Rabbim, onların bana 
yaklaşmalarından da 
Sana sığınıyorum! 

23. 
99 

,, تَىَِٰ اءِ     zaman=إِذ ا    nihayet=ح      geldiği=ج 

د ه مِ  ْوتِ     onlardan,,birine=أ ح      ölüm=اْلم 

ب ِِ    der,,ki=ق الِ      Rabbim=ر 

 beni,,geri,,döndür=اْرِجع ونِِ

Sonunda onlardan 
biri ölümün eşiğine 
geldiğinde der ki; 
«Ya Rabb´i, beni 
geri çeviriniz.» 

Onlardan birine 
ölüm geldiği va-
kit der ki: Rab-
bım, beni geri 
döndür. 

(Ölümden sonraki 
hayata inanmamakta 
direnip de kendi ken-
dilerini aldatanlardan) 
herhangi birine so-
nunda ölüm gelip ça-
tınca: Ey Rabbim! 
der, Beni (hayata) ge-
ri döndür, izin ver dö-
neyim 

23. 
100 

لِ     böylelikle=ل ع ل ِي..     yapayım=أ ْعم 

اِلًحا ا    yararlı..bir..iş=ص      yerde..(dünyada)=فِيم 

ْكت ِ  ََلِ     terk..ettiğim=ت ر  ا    hayır=ك      şüphesiz..bu=إِنَه 

ة ِ اِ ..ه وِ     bir..sözdür=ك ِلم  ق ائِل ه  =onun..söylediği    

ِمنِْ ائِِهمِْ..و  ر  و  =önlerinde..vardır    

خِ      güne=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ    bir..berzah=ب ْرز 

 diriltilecekleri=ي ْبع ث ونِ 

Ki, ihmalkâr dav-
randığım konular-
da iyi ameller işle-
yeyim. Asla. Bu 
söz, boş yere söy-
lenmiş yararsız bir 
lâftır. Yeniden diri-
lecekleri güne ka-
dar onların önünde 
geçit vermez bir 
engel vardır. 

Belki yapmadan 
bıraktığımı ta-
mamlar ve salih 
amel işlerim. 
Hayır, bu söyle-
diği, sadece 
kendi lafıdır. 
Tekrar diriltile-
cekleri güne ka-
dar arkalarında 
onları geriye 
dönmekten alı-
koyan bir berzah 
vardır. 

de (daha önce) gö-
zardı ettiğim konular-
da dürüst ve erdemli 
işler göreyim! Yoo, 
onun söylediği, şüp-
hesiz, yalnızca (boş 
ve anlamsız) bir söz-
den ibarettir; çünkü 
(bir kere dünyayı terk 
etmiş bulunanların) 
ardında, yeniden diril-
tilecekleri Gün'e ka-
dar (aşılması imkan-
sız) bir (ölüm) engeli 
bulunmaktadır! 
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23. 
101 

الصُّورِِ,,فِي    üflendiği=ن ِفخِ     zaman=ف إِذ ا,, =Sur’a    

ِ أ ْنس ابِ ,,ف َل  =artık,,soylar,,yoktur    ِْم     aralarında=ب ْين ه 

ئِذِ  لِ     o,,gün=ي ْوم  ل ونِ ,,و  ي ت س اء  =ve,,sormazlar 

Sura üflendiği za-
man, o gün artık 
aralarında soy ba-
ğı kalmaz ve birbir-
lerine hal hatır 
sormazlar. 

Sur´a üflendiği 
zaman; o gün, 
artık aralarındaki 
soy yakınlığı 
fayda vermez. 
Birbirlerine bir 
şey de soramaz-
lar. 

Ve sonra, (kıyamet) 
suru üflendiği zaman, 
o Gün artık ne arala-
rındaki kan bağları 
işe yarayacaktır ne 
de birbirlerine (olup 
biten hakkında) soru 
sorabileceklerdir. 

23. 
102 

نِْ..     ağır..gelirse=ث ق ل تِْ    kimlerin=ف م 

اِزين ه ِ و  ئِكِ     tartıları=م      onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ  ْفِلح   kurtuluşa..erenlerdir=اْلم 

Kimlerin tartıları 
ağır gelirse onlar 
kurtuluşa ermişler-
dir. 

Tartıları ağır ge-
lenler; işte onlar, 
felaha ermiş 
olanların kendi-
leridir. 

Ve (o Gün, iyi eylem 
ve davranışları) tartı-
da ağır gelen kimse-
ler; işte kurtuluşa eri-
şecek olanlar böylele-
ridir. 

23. 
103 

نِْ,, م  فَتِْ    kimlerin=و      hafif,,gelirse=خ 

اِزين ه ِ و  ئِكِ     tartıları=م      işte,,onlar=ف أ ول َٰ

وا,,الَِذينِ  ِسر  خ  =ziyana,,sokanlardır    

مِْ نَمِ ,,فِي    kendilerini=أ ْنف س ه  ه  ج  =cehennemde    

اِلد ونِ   sürekli,,kalanlardır=خ 

Kimlerin tartıları 
hafif kalırsa onlar 
kendilerini mah-
vetmişlerdir, çünkü 
sonsuza dek ce-
hennemde kala-
caklardır. 

Kimin de tartıları 
hafif gelirse; işte 
onlar, kendileri-
ne yazık eden-
lerdir, cehen-
nemde ebedi ka-
lırlar. 

Ama tartıda hafif çe-
kenlere gelince; işte, 
cehennemde yerleşip 
kalmak üzere kendi 
kendilerine yazık 
edenler de böyleleri-
dir; 

23. 
104 

.. مِ     yalar=ت ْلف حِ  وه ه  ج      ateş=النَارِ     yüzlerini=و 

ه مِْ ا    onların=و      içinde..(ateşin)=فِيه 

ونِ   dişleri..açıkta..kalır=ك اِلح 

Orada ateş yüzle-
rini yalar, bu yüz-
den dudakları ka-
sılacağı için dişleri 
sırıtır. 

Ateş onların yüz-
lerini yalar, dişle-
ri sırıtıp kalır. 

ateş onların yüzlerini 
kavuracak ve dudak-
ları acıdan çarpılmış 
olarak orada kalaka-
lacaklar. 

23. 
105 

,, ت ك نِْ,,أ ل مِْ =değil,,mi?    آي اتِي=ayetlerim    

ل ْيك مِْ    okunurdu=ت تْل ىَِٰ     siz=ف ك ْنت مِْ    size=ع 

ا ب ونِ     onları=بِه   yalanlardınız=ت ك ذ ِ

Ayetlerimiz size 
okunduğunda on-
ları yalanlıyordu-
nuz, öyle değil mi? 

Ayetlerim size 
okunurken, onla-
rı yalanlayanlar 
siz değil miydi-
niz? 

(Ve Allah onlara:) 
Mesajlarım size ulaş-
tırılmamış mıydı ve 
siz de onları yalanla-
yıp durmamış mıydı-
nız? (diyecek). 

23. 
106 

بَن ا    dediler=ق ال وا.. ل ب تِْ    Rabbimiz=ر      yendi=غ 

ل ْين ا ت ن ا    bizi=ع      bahtsızlığımız=ِشْقو 

ك نَا     bir..topluluk=ق ْوًما    ve..biz..olduk=و 

ال ِينِ   sapık=ض 

Cehennemlikler 
derler ki; «Ey 
Rabb´imiz, kötü 
arzularımıza yenik 
düşerek sapık bir 
topluluk olduk.» 

Derler ki: Rab-
bımız, bedbaht-
lığımız bizi yen-
mişti. Sapıklar 
topluluğu olmuş-
tuk. 

Ey Rabbimiz! diye 
yakaracaklar, Bize 
kötü talihimiz galebe 
çaldı ve biz de bu 
yüzden eğri yola sap-
tık! 

23. 
107 

بَن ا,,     bizi,,çıkar=أ ْخِرْجن ا    Rabbimiz=ر 

ا     bir,,daha,,dönersek=ع ْدن ا    eğer=ف إِنِْ    bundan=ِمْنه 

ونِ     artık,,biz,,gerçekten=ف إِنَا  zalimleriz=ظ اِلم 

Ey Rabb´imiz, bizi 
buradan çıkar, 
eğer eski tutumu-
muza dönersek biz 
gerçekten zalim 
oluruz. 

Rabbımız, bizi 
buradan çıkar, 
tekrar dönersek 
doğrusu zul-
metmiş oluruz. 

Ey Rabbimiz, bizi bu-
radan çıkar, eğer tek-
rar (günaha) döner-
sek, o zaman, ger-
çekten zalim kimseler 
oluruz! 

23. 
108 

.. ا    sinin=اْخس ئ وا    buyurdu..ki=ق الِ      orada=فِيه 

لِ  ونِِ..و  ل ِم  ت ك  =bana..bir..şey..söylemeyin 

Allah, der ki; «Ke-
sin sesinizi ve sü-
rünün orada; bana 
bir şey söyleme-
yin.» 

Buyurdu ki: Yıkı-
lıp gidin içerisi-
ne. Benimle ko-
nuşmayın. 

(Fakat Allah onlara:) 
Kalın kaldığınız yerde 
(bu bayağılığınızla)! 
Ve Benimle bir daha 
asla konuşmayın! di-
yecek. 

23. 
109 

ف ِريقِ ,,ك انِ     gerçek,,şu,,ki=إِنَه ِ,, =bir,,zümre    

ِعب اِدي,,ِمنِْ =kullarımdan     ِي ق ول ون=demişlerdi    

بَن ا نَا    Rabbimiz=ر      inandık=آم 

ل ن ا,,ف اْغِفرِْ =bizi,,bağışla    ْمن ا اْرح      ve,,bize,,acı=و 

أ ْنتِ  ْيرِ     ve,,sen=و      en,,hayırlısısın=خ 

 acıyanların=الَراِحِمينِ 

Hani vaktiyle kulla-
rımın bir bölümü 
´Ey Rabb´imiz, biz 
sana inandık, bizi 
affeyle, bize mer-
hamet et, sen 
merhamet edenle-
rin en iyisisin´ di-
yorlardı.» 

Çünkü kullarım-
dan bir zümre 
vardı ki, onlar: 
Rabbımız, inan-
dık, artık bağışla 
bizi, merhamet 
et bize. Sen 
merhamet eden-
lerin en hayırlı-
sısın, diyordu. 

Bakın, kullarımın ara-
sında, 'Ey Rabbimiz! 
Biz (Sana) inandık; 
öyleyse, bizim günah-
larımızı bağışla ve bi-
ze acı, çünkü gerçek 
acıyan(ımız), esirge-
yen(imiz) Sensin! di-
yenler de vardı; 

23. 
110 

وه مِْ.. ْذت م      alaya=ِسْخِريًّا    siz..onları..aldınız=ف اتَخ 

تَىَِٰ     size..unutturdular=أ ْنس ْوك مِْ    nihayet=ح 

ك ْنت مِْ    beni..anmayı=ِذْكِري مِْ    ve..siz=و      onlara=ِمْنه 

ك ونِ   daima..gülüyordunuz=ت ْضح 

Siz onları alaya 
alıyordunuz. So-
nunda bu tutumu-
nuz beni anmayı 
size unutturdu, ar-
tık onlara hep gü-
lüyordunuz. 

Siz ise, onları 
alaya alıyordu-
nuz. Öyle ki size 
Benim zikrimi 
unutturdular. Ve 
siz, onlara hep 
gülüyordunuz. 

fakat siz onları alay 
konusu yaptınız; öyle 
ki, bu sonunda size 
Beni anmayı büsbü-
tün unutturdu; çünkü 
hep gülüp durdunuz 
onlara. 

23. 
111 

مِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي,, ْيت ه  ز      onlara,,verdim=ج 

ا    bugün=اْلي ْومِ      karşılığını=بِم 

وا ب ر  مِْ    sabretmelerinin=ص      işte,,onlar=أ نَه 

ونِ     onlardır=ه مِ   kurtulup,,murada,,erenler=اْلف ائِز 

Bugün ben onlara 
sabretmelerinin 
karşılığını verdim, 
şimdi onlar kurtu-
luşa, mutluluğa 
ermişlerdir. 

Sabrettiklerinden 
dolayı bugün on-
ları mükafatlan-
dırdım. Doğrusu 
onlar, kurtuluşa 
erenlerin kendi-
leridir. 

(Ama,) bakın, güçlük-
lere göğüs germele-
rinden ötürü bugün 
onları mükafatlandır-
dım: işte, bahtiyar 
olacak olanlar böyle-
leridir! 

23. 
112 

..     kaldınız=ل بِثْت مِْ    ?ne..kadar=ك مِْ    ve..buyurdu=ق الِ 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِ ع د د=sayısınca    

 yıllar=ِسنِينِ 

Allah, cehennem-
liklere der ki; «Siz 
yeryüzünde kaç yıl 
yaşadınız?» 

Buyurdu ki: Yıl 
sayısı olarak 
yeryüzünde ne 
kadar kaldınız? 

(Ve Allah, azaptakile-
re:) Yeryüzünde kaç 
yıl kaldınız? diye so-
racak. 

23. 
113 

    bir,,gün=ي ْوًما    kaldık=ل بِثْن ا    dediler=ق ال وا,,

    günün=ي ْومِ     bir,,kısmı,,kadar=ب ْعضِ     yahut=أ وِْ

أ لِِف اسِْ =sor     ِين  sayanlara=اْلع اد ِ

Cehennemlikler 
derler ki; «Orada 
ya bir gün, ya da 
bir günden daha 
az yaşadık, say-
mış olanlara sor.» 

Bir gün veya da-
ha az bir süre 
kaldık, sayanlara 
sor, dediler. 

Orada bir gün kaldık, 
yahut bir günden da-
ha az; bunu (zamanı) 
saymasını bilenlere 
sor... diye cevap ve-
recekler. 

23. 
114 

.. ل بِثْت مِْ..إِنِْ    buyurdu..ki=ق الِ  =kaldınız    َِإِل=sadece    

    siz=أ نَك مِْ    keşke=ل وِْ    az..bir..zaman=ق ِليًَلِ 

ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعل م  =bilseydiniz 

Allah, onlara der 
ki; «Orada az bir 
süre kaldınız. Keş-
ki bunu vaktiyle 
bilmiş olsaydınız.» 

Buyurdu ki: Çok 
az bir süre kal-
dınız. Keşki bil-
seydiniz. 

(Bunun üzerine, Al-
lah:) Orada sadece 
az bir vakit kaldınız; 
bunu bir bilseydiniz! 

23. 
115 

ِسْبت مِْ,, ا    ?mi,,sandınız-=أ ف ح      bizim=أ نَم 

ل ْقن اك مِْ ب ثًا    sizi,,yarattığımızı=خ      boş,,yere=ع 

أ نَك مِْ     bize=إِل ْين ا    ve,,sizin=و 

ع ونِ ,,لِ  ت ْرج  =döndürülmeyeceğinizi 

Sizi boşuna yarat-
tığımızı ve huzu-
rumuza döndürül-
meyeceğinizi mi 
sandınız? 

Sizi boşuna ya-
rattığımızı ve Bi-
ze hiç döndü-
rülmeyeceğinizi 
mi sandınız? 

Sizi boş ve anlamsız 
bir oyun için yarattı-
ğımızı ve Bize dön-
mek zorunda olmadı-
ğınızı mı sanıyordu-
nuz? 

23. 
116 

    Allah=اّلَل ِ    pek..yücedir=ف ت ع ال ى..

ِلكِ  ِ    mutlak..hakim=اْلم 
قُّ      yoktur=لِ     hak=اْلح 

ه ِ     O=ه وِ     O’ndan..başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

بُِّ  Kerim=اْلك ِريمِِ    Arş’ın=اْلع ْرِشِ    Rabbidir=ر 

Egemenliğin or-
taksız sahibi ve 
gerçek olan Allah, 
her türlü noksan-
lıktan münezzehtir; 
O´ndan başka ilah 
yoktur ve yüce 
Arş´ın sahibidir. 

Gerçek hüküm-
dar olan Allah 
yücedir. O´ndan 
başka hiç bir 
tanrı yoktur ve 
O, yüce Arş´ın 
Rabbıdır. 

Öyleyse, artık (bilin 
ki) Allah yüceler yü-
cesidir; mutlak hüküm 
ve egemenlik sahibi-
dir; nihai gerçektir; 
O'ndan başka tanrı 
yoktur; çok yüce, çok 
cömert hükümranlık 
makamının sahibi 
O'dur! 

23. 
117 

نِْ,, م  عِ     taparsa=ي ْدعِ     kim=و      ile,,beraber=م 

ًها    Allah=اّلَلِِ رِ     bir,,tanrıya=إِل َٰ     başka=آخ 

ب ْره انِ ,,لِ  =hiçbir,,delil,,bulunmayan    ِ ل ه=hakkında    

ا    onun=بِهِِ اب ه ِ    şüphesiz=ف إِنَم      onun,,hesabı=ِحس 

ْند ِعِِ =yanındadır     ِب ِِه     çünkü=إِنَه ِ    Rabbinin=ر 

ي ْفِلحِ ,,لِ  =iflah,,olmazlar     ِون  kâfirler=اْلك افِر 

Kim kanıtlayıcı bir 
delile dayanmadığı 
halde Allah´ın ya-
nısıra başka bir 
ilaha taparsa onun 
hesabını Rabb´i 
görecektir. Hiç 
kuşkusuz kâfirler 
iflah olmazlar. 

Kim, başka bir 
tanrıya taparsa; 
onun hiç bir delili 
yoktur ve onun 
hesabı Rabbının 
katındadır. Ger-
çek şu ki, kafirler 
felah bulamaz-
lar. 

Öyleyse artık, kim ki, 
hakkında hiçbir delile 
sahip olmadığı halde 
Allah'la beraber baş-
ka bir tanrıya yakarır-
sa bunun hesabını 
Rabbinin katında 
mutlaka verecektir; 
(ve) şüphesiz, hakkı 
böylece inkar etmiş 
olanlar asla kurtulu-
şa, esenliğe erişeme-
yeceklerdir! 

23. 
118 

ق لِْ.. ب ِِ    de..ki=و      bağışla=اْغِفرِْ    Rabbim=ر 

مِْ اْرح  أ ْنتِ     ve..acı=و      ve..sen=و 

De ki; «Beni affey-
le, bana merhamet 
et, sen merhamet 
edenlerin en iyisi-
sin.» 

De ki: Rabbım, 
mağfiret et, 
merhamet et. 
Sen, merhamet 
edenlerin en ha-

Öyleyse, (ey inanan 
kişi,) de ki: Rabbim! 
(Beni) bağışla, (bana) 
acı; çünkü gerçek 
acıyan, esirgeyen 
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ْيرِ   acıyanların=الَراِحِمينِ     en..hayırlısısın=خ 
yırlısısın. Sensin! 

24. 
1 

ة ِ,, ْلن اه ا    bir,,suredir=س ور      bu,,indirdiğimiz=أ ْنز 

ْضن اه ا ف ر  ْلن ا    ve,,farz,,kıldığımız=و  أ ْنز      indirdik=و 

ا     açık,,açık=ب ي ِن اتِ     ayetler=آي اتِ     onda=فِيه 

ونِ     belki=ل ع لَك مِْ  düşünüp,,öğüt,,alırsınız=ت ذ َكر 

Bu indirip hüküm-
lerini farz kıldığı-
mız bir suredir. 
Öğüt alasınız diye 
onda apaçık ayet-
ler indirdik. 

Bir sure. Onu in-
dirdik ve farz kıl-
dık. Onda apa-
çık ayetler indir-
dik ki düşünüp 
öğüt alasınız. 

Yücelerden indirdiği-
miz, açık ve kesin 
hükümlerle vaz'etti-
ğimiz bir suredir bu; 
bu (sure)de (de) apa-
çık mesajlar indirdik 
ki belki ders alır da 
aklınızda tutarsınız. 

24. 
2 

    zina..eden..kadına=الَزانِي ة ِ..

الَزانِي واف اْجِلد ِ    ve..zina..eden..erkeğe=و  =vurun    

اِحدِ ..ك لَِ و  =her..birine    ا     onlardan=ِمْنه م 

ْلد ة ِ     yüz=ِمائ ة ِ     değnek=ج 

لِ  ْذك مِْ..و  ت أْخ  =ve..sizi..tutmasın    ا     onlara..karşı=بِِهم 

أْف ة ِ     acıma..duygusu=ر 

ِدينِِ..فِي =dininde..(cezasını..uygulamada)    

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    Allah’ın=اّلَلِِ

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inananlar=ت ْؤِمن ونِ 

اْلي ْومِِ     ahiret=اْْلِخِرِ     ve..gününe=و 

دِْ ْلي ْشه      ve..şahid..olsun=و 

ا     bir..grup=ط ائِف ة ِ    onlara..yapılan..azaba=ع ذ اب ه م 

ْؤِمنِينِ ..ِمنِ  اْلم  =müminlerden 

Zina eden kadın 
ve erkeğin herbiri-
ne yüzer sopa vu-
runuz. Allah´a ve 
ahiret gününe ina-
nıyorsanız, O´nun 
dini konusunda on-
lara acımayınız. 
Onların ceza gör-
mesine 
mü´minlerden bir 
grup da şahit ol-
sun. 

Zina eden kadın 
ve zina eden er-
keğin her birine 
yüzer değnek 
vurun. Allah a ve 
ahiret gününe 
inanıyorsanız, 
Allah´ın dini hu-
susunda bir 
acıma tutmasın. 
Mü´minlerden bir 
grup da bunların 
azabına şahid 
olsun. 

İmdi, zina eden kadın 
ve erkeğin her birine 
yüz değnek vurun ve 
eğer Allah'a ve Ahiret 
Günü'ne inanıyorsa-
nız, onlara karşı duy-
duğunuz acıma, sizi 
Allah'ın bu yasasını 
uygulamaktan alı-
koymasın; ve inanan-
lardan bir topluluk da 
onların cezalandırıl-
malarına şahit olsun. 

24. 
3 

ي ْنِكحِ ,,لِ     zina,,eden,,erkek=الَزانِي,, =evlenmez    

انِي ةًِ    başkasıyla=إِلَِ     zina,,eden,,kadından=ز 

ْشِرك ةًِ    veya=أ وِْ     müşrik,,kadından=م 

الَزانِي ة ِ     ve,,zina,,eden,,kadın=و 

ا,,لِ  ه  ي ْنِكح  =evlenmez    َِإِل=başkasıyla    

انِ      veya=أ وِْ    zina,,eden,,erkekten=ز 

ْشِرك ِ  مِ     müşrik,,erkekten=م  ر ِ ح      haram,,kılınmıştır=و 

ِلكِ  ْؤِمنِينِ ,,ع ل ى    bu=ذ َٰ اْلم  =müminlere 

Zina eden erkek, 
ancak zina eden 
ya da Allah´a ortak 
koşan bir kadınla 
evlenebilir. Zina 
eden kadınla da 
ancak zina eden 
ya da Allah´a ortak 
koşan bir erkek ev-
lenebilir. Bu tür ev-
lilikler mü´minlere 
yasaklanmıştır. 

Zina eden erkek; 
zina eden veya 
müşrik olan bir 
kadından baş-
kasını nikah la-
yamaz. Zina 
eden kadınla da 
zina eden veya 
müşrik olan bir 
erkekten başka-
sı nikahlanamaz. 
Bu, mü´minlere 
haram kılınmış-
tır. 

(Onların her ikisi de 
eşit derecede suçlu-
dur:) zina yapan er-
kek ancak zina yapan 
bir kadınla -yani, 
(kendi cinsel arzula-
rını) tanrılaştıran bir 
kadınla- birleşir; zina 
yapan kadın da an-
cak zina yapan bir 
erkekle -yani, (kendi 
cinsel arzularını) tan-
rılaştıran erkekle- bir-
leşir: bu (birleşme) 
müminlere yasak 
edilmiştir. 

24. 
4 

.. الَِذينِ  ونِ ..و  ي ْرم  =zina..ile..suçlayan    

ن اتِِ ْحص      sonra=ث مَِ    namuslu..kadınları=اْلم 

ي أْت وا..ل مِْ =getirmeyenlere    ِِبِأ ْرب ع ة=dört    

د اءِ      vurun=ف اْجِلد وه مِْ    şahid=ش ه 

انِينِ  ْلد ةًِ    seksen=ث م      değnek=ج 

لِ  ت ْقب ل وا..و  =ve..artık..kabul..etmeyin    ِْم     onların=ل ه 

اد ةًِ ئِكِ     asla=أ ب دًاِ     şahidliğini=ش ه  أ ول َٰ     ve..işte=و 

 yoldan..çıkmış..kimselerdir=اْلف اِسق ونِ     onlar=ه مِ 

İffetli kadınlara zi-
na etmekle suçla-
dıktan sonra, bu 
konuda dört şahit 
gösteremeyenlere 
seksen sopa vuru-
nuz ve artık şahit-
liklerini hiç kabul 
etmeyiniz. Onlar 
yoldan çıkmış kim-
selerdir. 

İffetli, hür kadın-
lara iftira atan, 
sonra da dört 
şahid getireme-
yenlere seksen 
değnek vurun. 
Ebediyyen onla-
rın şahidliğini 
kabul etmeyin. 
İşte onlar, fasık-
ların kendileridir. 

İffetli kadınları (zinay-
la) suçlayıp sonra da 
(bu suçlamayı doğru-
layıcı yönde) dört şa-
hit getiremeyen kim-
selere gelince, böyle-
lerine seksen değnek 
vurun; bundan böyle 
hiçbir zaman onların 
şahitliğini kabul et-
meyin; çünkü bunlar 
gerçekten yoldan 
çıkmış kimselerdir! 

24. 
5 

ت اب وا,,الَِذينِ     ancak,,hariç=إِلَِ,, =tevbe,,edenler    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra     ِِلك     bundan=ذ َٰ

وا أ ْصل ح      Allah=اّلَل ِ    çünkü=ف إِنَِ    ve,,uslananlar=و 

ِحيمِ     çok,,bağışlayandır=غ ف ورِ   çok,,esirgeyendir=ر 

Yalnız bu iftira su-
çunun arkasından 
tevbe ederek tu-
tumlarını düzelten-
ler bu hükmün 
kapsamı dışında-
dırlar. Çünkü Allah 
affedicidir, mer-
hametlidir. 

Meğer ki bundan 
sonra tevbe edip 
islah olalar. 
Şüphesiz ki Al-
lah; Gafur´ dur, 
Rahim´dir. 

Ancak, bundan sonra 
(yaptığından ötürü) 
tevbe edip kendini 
düzeltenler (bu kısıt-
lamanın dışındadır); 
çünkü Allah çok acı-
yıp esirgeyen gerçek 
bağışlayıcıdır. 

24. 
6 

.. الَِذينِ  ونِ ..و  ي ْرم  =zina..ile..suçlayan    

مِْ ه  اج      eşlerini=أ ْزو 

ل مِْ مِْي كِ ..و  ْمل ه  ْنل ه  =bulunmayanlar     ِد اء     şahidleri=ش ه 

مِْ    başka=إِلَِ     kendilerinden=أ ْنف س ه 

اد ة ِ ِدِهمِْ    şahidliği=ف ش ه      onlardan..her..birinin=أ ح 

اد اتِ     dört..defa=أ ْرب عِ      şahid..tutmasıdır=ش ه 

    kendisinin..mutlaka=إِنَه ِ    Allah’ı=بِاّلَلِِ 

الَصاِدقِينِ ..ل ِمنِ  =doğru..söyleyenlerden..olduğuna 

Eşlerini zina et-
mekle suçlayan ve 
bu konuda kendile-
rinden başka şahit 
gösteremeyen er-
kekler, eğer Allah 
hakkı için doğru 
söylediklerine iliş-
kin dört kez yemin 
ederlerse, tek baş-
larına yaptıkları bu 
şahitlik, dört şahit-
lik yerine geçer. 

Eşlerine zina is-
nad edip de 
kendilerinden 
başka şahidleri 
olmayanların 
şahidliği; kendi-
sinin doğru söz-
lülerden olduğu-
na dair Allah´ı 
dört defa şahid 
tutmasıdır. 

Kendi zevcelerini zi-
nayla suçlayan, fakat 
kendilerinden başka 
şahitleri olmayan 
kimselere gelince; bu 
(suçlamayı yapanla-
rın) her biri doğru 
söylediklerine dair 
dört kere Allah'ı şahit 
tutsunlar, 

24. 
7 

اِمس ة ِ,, اْلخ      kuşkusuz=أ نَِ    beşinci,,defasında=و 

    Allah’ın=اّلَلِِ    lanetinin=ل ْعن تِ 

ل ْيهِِ     eğer=إِنِْ    kendi,,üzerine,,olmasını,,diler=ع 

اْلك اِذبِينِ ,,ِمنِ     ise=ك انِ  =yalan,,söyleyenlerden 

Beşinci keresinde 
de «Eğer yalan 
söylüyorsam, Al-
lah´ın lanetine uğ-
rayayım» demeleri 
gerekir. 

Beşincisi de; 
eğer yalancılar-
dan ise Allah´ın 
lanetinin kendi 
üzerine olması-
dır. 

ve beşincisinde de, 
(bu suçlamayı yapan 
kişi), eğer yalancılar-
dansa, Allah'ın lane-
tine razı olduğunu 
(ifade etsin). 

24. 
8 

أ ِ.. ي ْدر  ا    ve..kaldırır=و      kendisinden=ع ْنه 

د ِ..أ نِْ    azabı=اْلع ذ ابِ  ت ْشه  =kadının..şahidlik..etmesi    

اد اتِ     dört..defa=أ ْرب عِ      şahid..tutup=ش ه 

    onun..(kocasının)=إِنَه ِ    Allah’ı=بِاّلَلِِ 

اْلك اِذبِينِ ..ل ِمنِ  =yalan..söyleyenlerden..olduğuna 

Fakat suçlanan 
kadının «Allah 
hakkı için kocam 
yalan söylüyor» 
diye kendi adına 
dört kez şahitlik 
etmesi, kendisini 
cezaya çarpılmak-
tan kurtarır. 

Kocasının ya-
lancılardan ol-
duğuna dair dört 
defa Allah´ı şa-
hid tutması ka-
dından cezayı 
savar. 

Ve (suçlanan kadına 
gelince,) onun, koca-
sının yalan söylediği-
ne dair Allah'ı dört 
defa şahit tutması (bu 
suça verilecek) ceza-
yı ondan giderir; 

24. 
9 

اِمس ة ِ,, اْلخ      kuşkusuz=أ نَِ    beşinci,,defa,,da=و 

بِ      Allah’ın=اّلَلِِ    gazabının=غ ض 

ا ل ْيه      eğer=إِنِْ    kendi,,üzerine,,olmasını,,diler=ع 

الَصاِدقِينِ ,,ِمنِ     ise,,(kocası)=ك انِ  =doğrulardan 

Böyle bir kadının 
beşinci defasında 
da «Eğer kocamın 
söylediği doğru ise 
Allah´ın laneti üze-
rime olsun» deme-
si gerekir. 

Beşincisi de; ko-
cası doğrulardan 
ise kendisinin Al-
lah´ın gazabına 
uğramasıdır. 

ve beşincisinde, ko-
cası doğruyu söylü-
yorsa, Allah'ın gaza-
bına razı olduğunu 
(ifade etmesidir). 

24. 
10 

.. ل ْولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    lütfu=ف ْضلِ     ya..olmasaydı=و 

ل ْيك مِْ ت ه ِ    size=ع  ْحم  ر      ve..rahmeti=و 

أ نَِ     Allah=اّلَل ِ    ve..şüphesiz=و 

    tevbeleri..çok..kabul..edendir=ت َوابِ 

ِكيمِ   hikmet..sahibidir=ح 

Eğer Allah´ın size 
yönelik lütfu ve 
merhameti olma-
saydı, eğer O töv-
belerin kabul edi-
cisi ve hikmet sa-
hibi olmasaydı, 
acaba haliniz ne 
olurdu? 

Ya üzerlerinizde 
Allah´ın fazl-u 
rahmeti olma-
saydı? Ve ger-
çekten Allah; 
Tevvab, Hakim 
olmasaydı? 

Ya Allah'ın üzeriniz-
deki fazlı ve rahmeti 
olmasaydı! (Ya) Allah 
hikmet ve adaletle 
hükmeden bir tevbe 
kabul edicisi olma-
saydı..! 

24. 
11 

وا,,الَِذينِ     kuşkusuz=إِنَِ,, اء  ج  =getirenler    

ْفكِِ     bir,,topluluktur=ع ْصب ة ِ    iftirayı=بِاْْلِ

ْمِ  ت ْحس ب وه ِ,,لِ     içinizden=ِمْنك  =onu,,sanmayın    

ا ْمِ     şer=ش رًّ     o=ه وِ     bilakis=ب لِْ    sizin,,için=ل ك 

ْيرِ  ْمِ     sizin,,için=خ      hayırdır=ل ك 

اْمِرئِ ,,ِلك ل ِِ =her,,kişi,,(karşılığını),,görecektir    

مِْ ا    onlardan=ِمْنه  اْكت س بِ ,,م  =işlediği    

O ağır iftirayı orta-
ya atanlar, sizden 
bir gruptur. Bu ola-
yı kendiniz için kö-
tü bir şey sanma-
yınız. Tersine o si-
zin için iyidir. O 
grubun içinde bu-
lunan herkes payı-
na düşen günahın 
cezasını görecek-
tir. Suçun büyük 
bölümünü omuzla-
rında taşıyan o 

Doğrusu uydu-
rulmuş bir yalan-
la gelenler, içi-
nizden bir züm-
redir. Bunu ken-
diniz için kötü 
sanmayın. O, si-
zin için hayırlı 
olmuştur. O kim-
selerden her bi-
rine kazandığı 
günaha karşılık 
ceza vardır. En 
büyük azab da 

Başkalarını yalan ye-
re iffetsizlikle suçla-
yanlar içinizden bir 
güruhtur; (fakat, siz, 
bu haksız suçlamaya 
maruz kalanlar,) bunu 
kendiniz için kötü bir 
şey sanmayın; tersi-
ne bu sizin için hayır-
dır! (İftiracılara gelin-
ce,) onların her biri 
(böyle yaparak) işle-
dikleri günahın yükü-
nü taşıyacaklardır; ve 
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ثِْمِ اْْلِِ,,ِمنِ  =günahının    

الَِذي لَىَِٰ,,و  ت و  =idare,,edene,,vardır    

ه ِ مِْ    en,,büyüğünü=ِكْبر      onlardan=ِمْنه 

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ     onun,,(yalanın)=ل ه ِ

grubun elebaşısı 
ise büyük bir aza-
ba çarpılacaktır. 

içlerinden eleba-
şılık yapanındır. 

onlardan bu (güna-
hın) işlenmesinde 
başı çekenleri vahim 
bir azap beklemekte-
dir! 

24. 
12 

..     zaman=إِذِْ    ?gerekmez..miydi=ل ْولِ 

وه ِ     zanda..bulunup=ظ نَِ    onu..işittiğiniz=س ِمْعت م 

ْؤِمن ونِ      inanan..erkek=اْلم 

ْؤِمن اتِ  اْلم      ve..inanan..kadınların=و 

ْيًرا    kendiliklerinden=بِأ ْنف ِسِهمِْ     güzel=خ 

ق ال وا ذ ا    demeleri=و      bir..iftiradır=إِْفكِ     bu=ه َٰ

بِينِ   apaçık=م 

O iftirayı işittiğiniz-
de erkek kadın bü-
tün mü´minlerin, 
kendileri hakkında 
hüsn-ü zan besle-
yerek, özlerine le-
ke kondurmaya 
yanaşmayarak 
«Bu apaçık bir ifti-
radır» demeleri ge-
rekmez miydi? 

Onu işittiğiniz 
vakit mü´min er-
keklerle, mü´min 
kadınların kendi-
liklerinden hüsn-
ü zanda bulu-
nup: Bu, apaçık 
bir iftiradır, de-
meleri gerekmez 
miydi? 

Böyle bir (söylenti) 
işittiğiniz zaman, (siz) 
inanan erkek ve ka-
dınların, birbirleri 
hakkında iyi zan bes-
leyip de, Bu düpedüz 
bir iftiradır demeleri 
gerekmez miydi? 

24. 
13 

,, وا    ?gerekmez,,miydi=ل ْولِ  اء      getirmeleri=ج 

ل ْيهِِ د اء ِ     dört=بِأ ْرب ع ةِِ    ona=ع      şahid=ش ه 

ي أْت وا,,مِْل ِ    madem,,ki=ف إِذِْ =getirmediler    

د اءِِ ئِكِ     şahidleri=بِالشُّه      o,,halde,,onlar=ف أ ول َٰ

    ta,,kendileridir=ه مِ     Allah=اّلَلِِ    yanında=ِعْند ِ

 yalancıların=اْلك اِذب ونِ 

Bu konuda dört 
şahit göstermeleri 
gerekmez miydi? 
Madem ki, bu şa-
hitleri göstereme-
diler, o halde onlar 
Allah katında ya-
lancıların ta kendi-
leridirler. 

Buna karşı dört 
şahidle gelmeleri 
gerekmez miy-
di? Madem ki 
onlar şahidleri 
getiremediler, 
öyleyse onlar Al-
lah katında ya-
lancıların kendi-
leridirler. 

(Bu asılsız isnadı ileri 
sürenlerden) iddiala-
rını doğrulamak için 
dört şahit getirmele-
ri(ni istemeniz) ge-
rekmez miydi? Çün-
kü, bu şehadeti sağ-
lamadıkları sürece, 
Allah katında yalancı 
olanlar işte böyleleri-
dir! 

24. 
14 

.. ل ْولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    lütfu=ف ْضلِ     eğer..olmasaydı=و 

ل ْيك مِْ ت ه ِ    size=ع  ْحم  ر      ve..rahmeti=و 

الدُّْني ا..فِي =dünyada    ِِة اْْلِخر      ve..ahirette=و 

َسك مِْ     hakkında=فِي    size..mutlaka..dokunurdu=ل م 

ا     içine=فِيهِِ    daldığınız=أ ف ْضت مِْ    şey..(iftira)=م 

 büyük=ع ِظيمِ     bir..azab=ع ذ ابِ 

Eğer dünyada ve 
ahirette Allah´ın 
size yönelik lütfu 
ve merhameti ol-
masaydı, yoğun 
dedikodu yaptığı-
nız bu iftiradan do-
layı büyük bir aza-
ba çarpılırdınız. 

Dünya ve ahiret-
te Allah´ın lutfu 
ve rahmeti üze-
rinizde olmasay-
dı, içine daldığı-
nız yaygaradan 
dolayı her halde 
size büyük bir 
azab dokunurdu. 

Eğer bu dünyada da, 
ahirette de Allah'ın 
fazlı ve rahmeti üze-
rinizde olmasaydı bu-
laştığınız bu (iftira-
dan) ötürü size ger-
çekten büyük bir 
azap dokunurdu; 

24. 
15 

    siz,,onu,,alıveriyorsunuz=ت ل قَْون ه ِ    çünkü=إِذِْ,,

ِسن تِك مِْبِأ لِْ =dillerinizle     ِت ق ول ون     ve,,söylüyorsunuz=و 

اِهك مِْ ا    ağızlarınızla=بِأ ْفو      bir,,şeyi=م 

    hakkında=بِهِِ    sizin=ل ك مِْ    hiç,,olmayan=ل ْيسِ 

ت ْحس ب ون ه ِ    bilginiz=ِعْلمِ      ve,,onu,,sanıyorsunuz=و 

ي ِنًا ه وِ     önemsiz,,bir,,iş=ه      yanında=ِعْند ِ    oysa,,o=و 

 büyüktür=ع ِظيمِ     Allah=اّلَلِِ

Hani bu iftirayı dil-
den dile yayıyor-
dunuz. Hakkında 
hiçbir bilgiye sahip 
olmadığınız bu 
söylentiyi rastgele 
ağızlarınızda ge-
veliyordunuz. Yap-
tığınız kötülüğü 
önemsiz sanıyor-
dunuz. Oysa o, Al-
lah katında ağır bir 
suçtu. 

Onu dilinize do-
lamıştınız. Ve 
bilmediğiniz şey-
leri ağzınıza alı-
yordunuz. 
Önemsiz bir şey 
sanıyorsunuz 
ama Allah katın-
da önemi çok 
büyüktür. 

hem de, onu tam dili-
nize doladığınız ve 
doğru bilgi sahibi ol-
madığınız konuda, bu 
Allah katında son de-
rece önemli olduğu 
halde, hafife alıp ileri 
geri konuştuğunuz 
zaman! 

24. 
16 

.. ل ْولِ      zaman=إِذِْ    ?gerekmez..miydi=و 

وه ِ     demeniz=ق ْلت مِْ    onu..işittiğiniz=س ِمْعت م 

ا ي ك ونِ ..م  =yakışmaz    ل ن ا=bize    

لَمِ ..أ نِْ ن ت ك  =konuşmamız    ذ ا     bunu=بِه َٰ

ان كِ  ذ ا    haşa=س ْبح      bir..iftiradır=ب ْهت انِ     bu=ه َٰ

 büyük=ع ِظيمِ 

Onu işittiğiniz za-
man «Bu konuda 
konuşmak bize 
yakışmaz. Haşa 
Allah´a! Bu ağır bir 
iftiradır» demeniz 
gerekmez miydi? 

Onu duyduğu-
nuz zaman: Bu-
nu söylememiz 
bize yakışmaz. 
Haşa bu, büyük 
bir iftiradır, de-
meniz gerekmez 
miydi? 

Ve (bir kez daha): 
Böyle bir (söylentiyi) 
işittiğiniz zaman Bu 
konuda konuşmak bi-
ze düşmez; kudret ve 
yüceliğinde sınırsız 
olan Sensin; şüphe-
siz bu çok kötü bir ifti-
radır! demeniz ge-
rekmez miydi? 

24. 
17 

,,     Allah=اّلَل ِ    size,,öğüt,,veriyor=ي ِعظ ك مِ 

ت ع ود وا,,أ نِْ =dönmemeniz,,için    

    eğer=إِنِْ    bir,,daha,,asla=أ ب دًا    böyle,,bir,,şeye=ِلِمثِْلهِِ

ْؤِمنِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  inananlar=م 

Allah size öğüt ve-
riyor ki, eğer 
mü´min iseniz böy-
le bir hataya bir 
daha asla düşme-
yesiniz. 

Eğer mü´min ki-
şilerdenseniz; 
buna benzer bir 
şeye bir daha 
dönmemeniz için 
Allah, size öğüt 
veriyor. 

Eğer mümin kimse-
lerseniz, Allah size 
böyle bir (günaha) bir 
daha asla bulaşma-
manızı öğütler; 

24. 
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.. ي ب ي ِنِ      size=ل ك مِ     Allah=اّلَل ِ    ve..açıklıyor=و 

اّلَل ِ    ayetleri(ni)=اْْلي اِتِ  ِليمِ     Allah=و      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Allah, aynı za-
manda, size ayet-
lerini ayrıntılı bi-
çimde açıklıyor. Al-
lah her şeyi bilir ve 
her yaptığını ye-
rinde yapar. 

Ve Allah, size 
ayetlerini açıkça 
bildiriyor. Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

çünkü Allah mesajla-
rını size apaçık bildi-
riyor; çünkü Allah, 
doğru hüküm ve hik-
metle edip eyleyen 
mutlak ve sınırsız bil-
gi Sahibidir! 

24. 
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ي ِحبُّونِ ,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, =isteyenlere    

ت ِشيعِ ,,أ نِْ =yayılmasını    ِ اْلف اِحش ة=edepsizliğin    

ن وا,,الَِذينِ     içinde=فِي آم  =inananlar    ِْم     vardır=ل ه 

الدُّْني ا,,فِي    acı=أ ِليمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ  =dünyada    

ِةِ  اْْلِخر  اّلَل ِ    ve,,ahirette=و      bilir=ي ْعل مِ     Allah=و 

أ ْنت مِْ ونِ ,,لِ     siz=و  ت ْعل م  =bilmezsiniz 

Mü´minler arasın-
da ahlâksızlığın ve 
edepsizliğin yayıl-
masını isteyenleri 
gerek dünyada ve 
gerekse ahirette 
acıklı bir azap bek-
lemektedir. Allah 
bilir, oysa siz bil-
mezsiniz. 

Mü´minler ara-
sında kötülüğün 
ve hayasızlığın 
yayılmasını arzu 
edenlere, işte 
onlara, dünya ve 
ahirette elim bir 
azab vardır ve 
Allah bilir, siz 
bilmezsiniz. 

Müminler arasında 
çirkin söylentilerin 
yayılmasından hoşla-
nanları bu dünyada 
da, ahirette de can 
yakıcı bir azap bek-
lemektedir; çünkü 
(her şeyin önünü so-
nunu) Allah biliyor, 
ama siz bilmiyorsu-
nuz. 

24. 
20 

.. ل ْولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    lütfu=ف ْضلِ     eğer..olmasaydı=و 

ل ْيك مِْ ت ه ِ    size=ع  ْحم  ر      ve..rahmeti=و 

أ نَِ     Allah=اّلَل ِ    ve..kuşkusuz=و 

ء وفِ  ِحيمِ     çok..şefkatlidir=ر   merhametlidir=ر 

Eğer Allah´ın size 
yönelik lütfu ve 
merhameti olma-
saydı, eğer o son 
derece esirgeyen 
ve acıyan olma-
saydı, acaba hali-
niz ne olurdu? 

Ya Allah´ın üze-
rinizde lutuf ve 
rahmeti bulun-
masaydı? Ya Al-
lah, gerçekten 
Rauf ve Rahim 
olmasaydı? 

Ya Allah'ın fazlı ve 
rahmeti üzerinizde 
olmasaydı; (ya) Allah 
çok acıyıp esirgeyen 
gerçek şefkat Sahibi 
olmasaydı..! 

24. 
21 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت تَبِع وا,,لِ  =izlemeyin    ِِات ط و      adımlarını=خ 

نِْ    şeytanın=الَشْيط اِنِ  م      izlerse=ي تَبِعِْ    kim=و 

اتِِ ط و      şeytanın=الَشْيط انِِ    adımlarını=خ 

رِ     muhakkak,,o=ف إِنَه ِ     ona,,emreder=ي أْم 

ِرِ     edepsizliği=بِاْلف ْحش اءِِ ْنك  اْلم      ve,,kötülüğü=و 

ل ْولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    lütfu=ف ْضلِ     eğer,,olmasaydı=و 

ل ْيك مِْ ت ه ِ    size=ع  ْحم  ر      ve,,rahmeti=و 

ا ك ىَِٰ,,م  ز  =temizlemezdi    ِِْمْنك م=sizden    

دِ ,,ِمنِْ أ ح  =hiçbirinizi    أ ب دًا=asla    َِِكن ل َٰ     fakat=و 

ك ِي    Allah=اّلَل ِ نِْ    arındırır=ي ز  ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

اّلَل ِ  bilendir=ع ِليمِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=و 

Ey mü´minler, sa-
kın şeytanın izin-
den gitmeyiniz. 
Kim şeytanın izin-
den giderse bilsin 
ki, o edepsizliği, 
ahlâksızlığı ve çir-
kin davranışları 
emreder. Eğer Al-
lah´ın size yönelik 
lütfu ve merhameti 
olmasaydı hiçbiri-
niz asla kötülük-
lerden arınamazdı. 
Ama Allah dilediği 
kimseleri kötülük-
lerden arındırır. Al-
lah her şeyi işitir, 
her şeyi bilir. 

Ey iman edenler; 
şeytanın adımla-
rına uymayın. 
Kim, şeytanın 
adımlarına uyar-
sa; bilsin ki o, 
hayasızlığı ve 
kötülüğü emre-
der. Şayet Al-
lah´ın sizin üze-
rinizde lutuf ve 
rahmeti bulun-
masaydı; hiç bi-
riniz ebediyyen 
temize çıkamaz-
dı. Ancak Allah, 
dilediğini temize 
çıkarır ve Allah 
Semi´ dir, 
Alim´dir. 

Siz ey imana erişen-
ler! Şeytan'ın adımla-
rını izlemeyin; çünkü, 
kim ki Şeytan'ın 
adımlarını izlerse, bil-
sin ki, o yalnızca çir-
kin ve iffetsiz olanı, 
akla ve sağduyuya 
aykırı olanı emreder. 
Ve eğer Allah'ın üze-
rinizdeki fazlı ve rah-
meti olmasaydı siz-
den hiç biriniz asla 
saffetini koruyamaz, 
arınamazdı. Ama 
(gerçek şudur ki,) di-
lediği kimseyi arındı-
ran, temize çıkaran 
Allah'tır. Çünkü Allah 
hem her şeyi bilen, 
hem de her şeyi işi-
tendir. 

24. 
22 

.. لِ  ي أْت لِِ..و  =yemin..etmesinler    أ ول و=sahipleri    

الَسع ةِِ    sizden=ِمْنك مِْ    fazilet=اْلف ْضلِِ     ve..servet=و 

ي ْؤت وا..نِْأ ِ =(bir..şey)..vermemeğe    

اْلق ْرب ىَِٰ..أ وِلي =akrabalara    

س اِكينِ  اْلم      ve..yoksullara=و 

اِجِرينِ  ه  اْلم      ve..hicret..edenlere=و 

Aranızdaki erdemli 
ve varlıklı kimseler 
yakınlarına, yok-
sullara ve Allah yo-
lunda yurtlarından 
göçedenlere yar-
dım etmeyecekle-
rine yemin etme-
sinler. Allah sizi af-
fetsin istemez mi-
siniz? Allah affedi-
cidir, merhametli-
dir. 

Sizden faziletli 
ve varlıklı olan-
lar; yakınlarına, 
yoksullara ve Al-
lah yolunda hic-
ret edenlere 
vermekte kusur 
etmesinler, af-
fetsinler, aldırış 
etmesinler. Al-
lah´ın sizi bağış-
lamasını sevmez 
misiniz? Ve Al-

Bunun içindir ki, 
(haksız iftiralara uğ-
ramış olsalar bile,) 
içinizden (Allah'ın) 
bolluk ve genişlik 
bahşetmiş olduğu 
kimseler yakınlarına, 
düşkünlere ve kötülük 
diyarından Allah için 
göç eden kimselere 
yardımdan el çekme-
sinler; onları affedip 
geçsinler. (Öyle ya,) 
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س بِيلِِ..فِي =yolunda     ِِاّلَل=Allah    

ْلي ْعف وا     ve..affetsinler=و 

واِ  ْلي ْصف ح      ve..hoşgörsünler=و 

ت ِحبُّونِ ..أ لِ  =sevmez..misiniz?    

ي ْغِفرِ ..أ نِْ =bağışlamasını    ِ اّلَل=Allah’ın     ِْم     sizi=ل ك 

اّلَل ِ     bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=و 

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

lah; Gafur´ dur, 
Rahim´dir. 

Allah'ın da sizi bağış-
lamasını istemez mi-
siniz; (hem de) Al-
lah'ın çok acıyıp esir-
geyen gerçek bağış-
layıcı olduğunu (gör-
düğünüz halde)? 

24. 
23 

,, ونِ ,,الَِذينِ ,,إِنَِ ي ْرم  =zina,,iftira,,edenler    

ن اتِِ ْحص      namuslu=اْلم 

تِِ     bir,,şeyden,,habersiz=اْلغ افَِل 

ْؤِمن اتِِ     inanmış,,kadınlara=اْلم 

الدُّْني ا,,فِي    lanetlenmişlerdir=ل ِعن وا =dünyada    

ةِِ اْْلِخر  ل هِ     ve,,ahirette=و  مِْو  =ve,,onlar,,için,,vardır    

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ 

Zinadan haberi bu-
lunmayan iffetli 
mümin kadınlara, 
zina isnad edenler, 
dünyada ve ahiret-
te lanete uğramış-
lardır. Onlara bü-
yük bir azap var-
dır. 

İffetli ve mü´min 
kadınlara iftira 
atanlar; dünyada 
da ahirette de 
lanetlenmişler-
dir. Ve onlar için 
büyük bir azab 
vardır. 

Fakat, gerçek şu ki, 
dalgınlık ya da dik-
katsizlik göstermiş ol-
salar da iffetli ve 
inanmış olan kadınla-
ra asılsız isnadlarda 
bulunan (ve günahla-
rından ötürü tevbe 
etmeyen) kimseler bu 
dünyada da, ahirette 
de (Allah'ın bağış ve 
kayrasından) uzak tu-
tulacaklardır; ve can 
yakıcı bir azap bek-
lemektedir böylelerini, 

24. 
24 

.. د ِ    o..gün=ي ْومِ      şahidlik..edecektir=ت ْشه 

ل ْيِهمِْ مِْ    kendilerine=ع      dilleri=أ ْلِسن ت ه 

أ ْيِديِهمِْ مِْ    ve..elleri=و  ل ه  أ ْرج      ve..ayakları=و 

ا ل ونِ ..ك ان وا..بِم  ي ْعم  =yaptıklarına 

O gün dilleri, elleri 
ve ayakları işledik-
leri kötülük konu-
sunda aleyhlerinde 
şahitlik edecektir. 

O gün; kendi dil-
leri, elleri ve 
ayakları yapmış 
oldukları şeylere 
şahidlik edecek-
tir. 

o Gün ki, kendi dilleri, 
elleri ve ayakları bü-
tün (bu) yaptıklarını 
(açığa vurarak) onla-
rın aleyhine şahitlik 
edecektir! 
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,, ئِذِ  ف ِيِهمِ     o,,gün=ي ْوم      onlara,,tam,,verir=ي و 

مِ     Allah=اّلَل ِ قَِ    cezalarını=ِدين ه      hak,,ettikleri=اْلح 

ونِ  ي ْعل م      şüphesiz=أ نَِ    ve,,onlar,,bilirler=و 

قُِّ    O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ بِينِ     Hak’tır=اْلح   apaçık=اْلم 

O gün Allah onlara 
hakettikleri cezayı 
tam olarak verecek 
ve onlar Allah´ın, 
apaçık «gerçek» 
olduğunu anlaya-
caklardır. 

O gün; Allah on-
lara hak olan 
cezalarını vere-
cektir. Şüphesiz 
onlar da Allah´ın 
apaçık hakkın ta 
kendisi olduğunu 
bileceklerdir. 

O Gün Allah, onlara 
hak ettikleri karşılığı 
tam olarak ödeyecek 
ve onlar da (yapılıp 
edilenlerin gerçek 
mahiyetini) açığa vu-
ran apaçık ve Nihai 
Gerçek'in yalnızca Al-
lah olduğunu (böyle-
ce) öğrenecekler. 

24. 
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.. بِيث اتِ      kötü..kadınlar=اْلخ 

بِيثِينِ      kötü..erkeklere=ِلْلخ 

بِيث ونِ  اْلخ      kötü..erkekler=و 

بِيث اِتِ  الَطي ِب اتِ     kötü..kadınlara=ِلْلخ      iyi..kadınlar=و 

ينِ ِللَطي ِبِِ =iyi..erkeklere     ِالَطي ِب ون     iyi..erkekler=و 

ئِكِ     iyi..kadınlara=ِللَطي ِب اِتِ      bunlar=أ ول َٰ

ب َرء ونِ      uzaktırlar=م 

ي ق ول ون ِ ..ِمَما =onların..söylediklerinden    

مِْ ة ِ    bunlara..vardır=ل ه  ْغِفر      bağışlama=م 

ِرْزقِ   cömertçe=ك ِريمِ     ve..bir..rızık=و 

Kötü kadınlar, kötü 
erkeklere ve kötü 
erkekler, kötü ka-
dınlara yakıştıkları 
gibi, temiz kadın-
lar, temiz erkeklere 
ve temiz erkekler, 
temiz kadınlara 
yakışırlar. Temiz-
ler, kötülerin kendi-
lerine yönelik de-
dikodularından 
uzaktırlar. Bunları, 
Allah´ın bağışlayı-
cılığı ve onurlu rı-
zık beklemektedir. 

Kötü kadınlar, 
kötü erkekler 
için; kötü erkek-
ler de, kötü ka-
dınlar içindir. İyi 
kadınlar, iyi er-
kekler için; iyi 
erkekler de, iyi 
kadınlar içindir. 
Bunlar; onların 
söylediklerinden 
uzaktırlar. Ve 
onlar için; mağfi-
ret, cömertçe ve-
rilmiş bir rızık 
vardır. 

(Kural olarak,) yoz-
laşmış kadınlar yoz-
laşmış erkeklere; 
yozlaşmış erkekler de 
yozlaşmış kadınlara 
yaraşır. Tıpkı lekesiz 
kadınların lekesiz er-
keklere; lekesiz er-
keklerin de lekesiz 
kadınlara yakıştığı 
gibi. (Allah, bu sonra-
kilerin,) haklarında 
çıkarılan kötü söylen-
tilerin hepsinden ma-
sum ve uzak oldukla-
rını (bildiğine göre), 
günahlarından ötürü 
bağışlanma ve bü-
yük/üstün bir rızık on-
ların hakkıdır! 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ل وا,,لِ  ت ْدخ  =girmeyin    ب ي وتًا=evlere     ِْير     başka=غ 

تَىَِٰ    kendi,,evlerinizden=ب ي وتِك مِْ     ta,,ki=ح 

    izin,,almadan=ت ْست أْنِس وا

وا ل ِم  ت س      ve,,selam,,vermeden=و 

اِ ,,ع ل ىَِٰ أ ْهِله  =(ev),,halkına    ِِْلك م     herhalde,,bu=ذ َٰ

ْيرِ      sizin,,için=ل ك مِْ    daha,,hayırlıdır=خ 

ونِ     umulur,,ki=ل ع لَك مِْ  düşünüp,,anlarsınız=ت ذ َكر 

Ey mü´minler ken-
di evlerinizin dı-
şındaki evlere izin 
alıp halkına selam 
vermeden girme-
yiniz. Böyle dav-
ranmak sizin için 
daha hayırlıdır. 
Ola ki düşünür se-
bebini anlarsınız. 

Ey iman edenler; 
evlerinizden 
başka evlere, 
sahibleriyle alış-
kanlık kurup se-
lam vermeden 
girmeyin. Bu, si-
zin için daha ha-
yırlıdır. Olur ki 
iyice düşünürsü-
nüz. 

Siz ey imana erişen-
ler! Kendi evleriniz-
den başka evlere sa-
kinlerinden izin alma-
dan, onlara selam 
vermeden girmeyin. 
Eğer (karşılıklı hakla-
rınızı) dikkate alacak 
olursanız bu (öğüt) 
sizin kendi iyiliğiniz 
içindir. 
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ت ِجد وا..ل مِْ    eğer=ف إِنِْ.. =bulamazsanız    ا     orada=فِيه 

دًا ِ    kimseyi=أ ح  ل وه ا..ف َل  ت ْدخ  =oraya..girmeyin    

تَىَِٰ ْمِ     izin..verilinceye=ي ْؤذ نِ     kadar=ح      size=ل ك 

إِنِْ     size=ل ك مِ     denirse=قِيلِ     ve..eğer=و 

    bu=ه وِ     dönün=ف اْرِجع واِ     !dönün=اْرِجع وا

ْمِ     daha..temizdir=أ ْزك ىَِٰ اّلَل ِ    sizin..için=ل ك      Allah=و 

ابِِ ل ونِ ..م  ت ْعم  =yaptıklarınızı     ِِليم  bilendir=ع 

Eğer kapısını çal-
dığında evde hiç 
kimse yoksa size 
izin verilmedikçe 
içeriye girmeyiniz. 
Eğer size «geri 
dönün» denirse 
geri dönünüz. Böy-
lesi, sizin için daha 
onurlu bir hareket-
tir. Hiç kuşkusuz 
Allah, ne yaparsa-
nız onu bilir. 

Eğer orada kim-
seyi bulamazsa-
nız; size izin ve-
rilinceye kadar 
içeri girmeyin. 
Şayet size; dö-
nün, denilirse, 
dönün. Bu, sizin 
için daha temiz-
dir. Ve Allah; 
yaptıklarınızı bi-
lir. 

Öyleyse, (evde) kim-
seyi bulamadığınız 
takdirde, size izin ve-
rilinceye kadar içeri 
girmeyin ve size dö-
nün denirse dönün. 
Bu sizin (töhmet altı-
na girmemeniz) için 
en uygun davranış 
tarzıdır; çünkü, Allah 
edip eylediğiniz her 
şeyi bilir. 
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,, ل ْيك مِْ    yoktur=ل ْيسِ  ن احِ     size=ع      bir,,günah=ج 

ل وات دِْ,,أ نِْ خ  =(izinsiz),,girmenizden,,dolayı    

ْيرِ     evlere=ب ي وتًا ْسك ون ةِ ,,غ  م  =oturulmayan    

ا ت اع     içinde=فِيه  ْمِ     eşyanız,,bulunan=م      sizin=ل ك 

اّلَل ِ     bilir=ي ْعل مِ     Allah=و 

ا ت ْبد ونِ ,,م  =açığa,,vurduğunuzu,,da    

ا م  ونِ ,,و  ت ْكت م  =gizlediğinizi,,de 

Şenlik olmayan ve 
içinde eşyanızın 
bulunduğu evlere 
izinsiz girmenizin 
hiçbir sakıncası 
yoktur. Allah sizin 
gerek açığa vur-
duğunuz ve gerek-
se gizli tuttuğunuz 
bütün duygularını-
zı bilir. 

İçinde menfaatı-
nız bulunan ve 
oturulmayan boş 
evlere girmeniz-
de birvebal yok-
tur. Ve Allah; 
açığa vurduğu-
nuzu da, gizledi-
ğinizi de bilir. 

(Öte yandan,) içinde 
oturulmayan ama 
kamusal amaçlarla 
kullanılan evlere gir-
menizde bir sakınca 
yoktur; fakat (yine de 
aklınızdan çıkarma-
yın ki,) Allah, açıkça 
yaptıklarınızı da, giz-
lediklerinizi de bütü-
nüyle bilmektedir. 
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ْؤِمنِينِ     söyle=ق لِْ..     inanan..erkeklere=ِلْلم 

وا اِرِهمِْ..ِمنِْ    sakınsınlar=ي غ ضُّ أ ْبص  =bakışlarını    

ي ْحف ظ وا ْمِ     ve..korusunlar=و  ه  وج      ırzlarını=ف ر 

ِلكِ  ْمِ     daha..temizdir=أ ْزك ىَِٰ    bu=ذ َٰ     onlar..için=ل ه 

بِيرِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ     haber..almaktadır=خ 

ا ي ْصن ع ونِ ..بِم  =her..yaptıklarını 

Mü´min erkeklere 
gözlerini harama 
bakmaktan sakın-
dırmalarını ve 
mahrem yerlerini 
korumalarını söyle. 
Bu onlar için en 
güvenceli arınma 
yoludur. Hiç şüp-
hesiz onlar ne ya-
parsa Allah ondan 
haberdardır. 

Mü´min erkekle-
re söyle: Gözle-
rini sakınsınlar 
ve ırzlarını koru-
sunlar. Bu, ken-
dileri için daha 
temizdir. Allah 
yaptıklarından 
şüphesiz haber-
dardır. 

İnanan erkeklere söy-
le, gözlerini bakılması 
yasak olandan çevir-
sinler ve iffetlerini ko-
rusunlar; temiz ve er-
demli kalmaları ba-
kımından en uygun 
davranış tarzı budur. 
(Ve) Şüphesiz Allah 
onların (iyi ya da kö-
tü) işledikleri her şey-
den haberdardır. 
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ق لِْ,, ؤِْ    ve,,söyle=و  ِمن اتِِِلْلم  =inanan,,kadınlara    

    sakınsınlar=ي ْغض ْضنِ 

اِرِهنَِ,,ِمنِْ أ ْبص  =bakışlarını    

ي ْحف ْظنِ  ه نَِ    ve,,korusunlar=و  وج      ırzlarını=ف ر 

لِ  ي ْبِدينِ ,,و  =göstermesinler    َِِزين ت ه ن=süslerini    

ا    ancak,,hariç=إِلَِ رِ ,,م  ظ ه  =görünenler    

اِ  ْلي ْضِرْبنِ     kendiliğinden=ِمْنه      ve,,koysunlar=و 

ِرِهنَِ م      üstüne=ع ل ىَِٰ    başörtülerini=بِخ 

ي وبِِهَنِ      yırtmaçlarının,,(göğüs)=ج 

لِ  ي ْبِدينِ ,,و  =ve,,göstermesinler    َِِزين ت ه ن=süslerini    

    yahut=أ وِْ    kocaları=ِلب ع ول تِِهنَِ    dışındakilere=إِلَِ

    yahut=أ وِْ    babaları=آب ائِِهنَِ

Mü´min kadınlara 
de ki; gözlerini ha-
rama bakmaktan 
sakındırsınlar, 
mahrem yerlerini 
korusunlar. Kendi-
liğinden görünen-
leri dışındaki süs-
lerini teşhir etme-
sinler. Baş örtüle-
rinin uçlarını yaka 
altlarına kadar 
sarkıtsınlar. Süsle-
rini ve cazibelerini 
kocalarından, ba-
balarından, kayın-
babalarından, öz 
oğullarından, üvey 
oğullarından, er-
kek kardeşlerin-
den, erkek kardeş-
lerinin oğulların-
dan, kız kardeşle-

Mü´min kadınla-
ra da söyle: 
Gözlerini sakın-
sınlar ve ırzlarını 
korusunlar. Gö-
rünen kısmı 
müstesna, zinet-
lerini gösterme-
sinler. Başörtüle-
rini yakalarının 
üstüne salsınlar. 
Zinetlerini; koca-
ları veye babala-
rı veya kocaları-
nın babaları ve-
ya oğulları veya 
kocalarının oğul-
ları veya kardeş-
leri veya erkek 
kardeşlerinin 
oğulları veya 
kızkardeşlerinin 
oğulları veya 

İnanan kadınlara söy-
le, onlar da gözlerini 
bakılması yasak 
olandan çevirsinler; 
iffetlerini korusunlar; 
(örfen) görünmesinde 
sakınca olmayan yer-
leri dışında, cazibe ve 
güzelliklerini açığa 
vurmasınlar; ve bu-
nun için, başörtülerini 
yakalarının üzerine 
salsınlar. Cazibe ve 
güzelliklerini kocala-
rından, babalarından, 
kayınpederlerinden, 
oğullarından, üvey 
oğullarından, kardeş-
lerinden, erkek kar-
deşlerinin ya da kız 
kardeşlerinin oğulla-
rından, kendi evlerin-
deki kadınlardan, ya-
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ب ع ول تِِهنَِ,,آب اءِِ =kocalarının,,babaları    ِْأ و=yahut    

    yahut=أ وِْ    oğulları=أ ْبن ائِِهنَِ

ب ع ول تِِهنَِ,,أ ْبن اءِِ =kocalarının,,oğulları    ِْأ و=yahut    

انِِهنَِ     yahut=أ وِْ    kardeşleri=إِْخو 

انِِهنَِ,,ب نِي إِْخو  =kardeşlerinin,,oğulları    ِْأ و=yahut    

اتِِهنَِ,,ب نِي و  أ خ  =kız,,kardeşlerinin,,oğulları    ِْأ و=yahut    

    yahut=أ وِْ    kadınları=نِس ائِِهنَِ

ا ل ك تِْ,,م  م  =sahip,,oldukları,,(köleleri)    

ان ه نَِ     yahut=أ وِِ    ellerinin=أ ْيم 

    bulunmayan=غ ْيرِِ    tabi’leri,,(hizmetlileri)=التَابِِعينِ 

ْرب ةِِ,,أ وِلي اْْلِ =kadına,,ihtiyacı    

الِِ,,ِمنِ  ج  الر ِ =erkek    ِِأ و=yahut    ِِْفل     çocuklara=الط ِ

وا,,ل مِْ,,الَِذينِ  ي ْظه ر  =henüz,,anlamayan    

اتِِ,,ع ل ىَِٰ ع ْور  =mahrem,,yerlerini    

اِءِ  لِ     kadınların=الن ِس  ي ْضِرْبنِ ,,و  =vurmasınlar    

ِلِهنَِ     bilinmesi,,için=ِلي ْعل مِ     ayaklarını=بِأ ْرج 

ا ي ْخِفينِ ,,م  =gizledikleri    ِِْمن,,
ِزين تِِهَنِ  =süslerin    

ت وب وا اّلَلِِ,,إِل ى    tevbe,,edin=و  =Allah’a    

مِِ يعًاج  =topluca    ِ أ يُّه=ey     ِْؤِمن ون     müminler=اْلم 

ونِ     umulur,,ki=ل ع لَك مِْ  felaha,,erersiniz=ت ْفِلح 

rinin oğullarından, 
müslüman kadın-
lardan, elleri altın-
daki kölelerden, 
cinsel arzuları 
sönmüş erkek 
hizmetçilerden, 
kadınların avret 
yerlerinin henüz 
farkında olmayan 
erkek çocukların-
dan başka hiç 
kimseye göster-
mesinler. Yabancı 
bakışlardan gizle-
dikleri süsleri ve 
cazibeleri belli ol-
sun diye ses çıka-
racak adımlarla 
yürümesinler. 

kadınları veya 
cariyeleri veya 
erkekliği kalma-
mış hizmetçileri, 
yahut kadınların 
mahrem yerlerini 
henüz anlama-
yan çocuklardan 
başkasına gös-
ter mesinler. 
Gizledikleri zi-
netlerinin bilin-
mesi için de 
ayaklarını vur-
masınlar. Ey 
mü´minler; hepi-
niz Allah´a tevbe 
edin ki felaha 
eresiniz. 

hut yasal olarak sahip 
oldukları kimseler-
den, yahut kendileri-
ne bağlı olup cinsel 
isteklerden yoksun 
bulunan erkeklerden, 
ya da kadınların mah-
rem yerlerinin henüz 
farkında olmayan ço-
cuklardan başka kim-
senin önünde açığa 
vurmasınlar; ve (yü-
rürken) gizli görkem 
ve güzelliklerini belli 
edecek şekilde ayak-
larını yere vurmasın-
lar. Ve siz, ey mümin-
ler, hepiniz topluca, 
günahkarca davranış-
lardan dönüp Allah'a 
yönelin ki kurtuluşa, 
esenliğe erişesiniz! 
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وا.. أ ْنِكح  ىَِٰ    ve..evlendirin=و      bekarları=اْْل ي ام 

الَصاِلِحينِ     içinizden=ِمْنك مِْ     ve..iyileri=و 

ِعب اِدك مِْ..ِمنِْ =kölelerinizden    

ْمِ  ائِك  إِم      eğer=إِنِْ    ve..cariyelerinizden=و 

اءِ     iseler=ي ك ون وا     yoksul=ف ق ر 

    Allah=اّلَل ِ    onları..zengin..eder=ي ْغنِِهمِ 

ف ْضِلِهِ ..ِمنِْ =lütfuyla    ِ اّلَل     Allah’ın=و 

اِسعِ  ِليمِ     geniştir..(mülkü)=و   bilendir..(her..şeyi)=ع 

Aranızdaki 
bekârlar ile iyi dav-
ranışlı köle ve ca-
riyelerinizi evlendi-
riniz. Eğer bunlar 
fakir iseler, Al-
lah´ın lütfu ile zen-
ginleşirler. Allah´ın 
nimeti boldur ve O 
herşeyi bilir. 

İçinizden bekar-
ları ve köleleri-
nizden, cariyele-
rinizden salih 
olanları evlendi-
rin. Şayet yoksul 
iseler; Allah on-
ları lutfuyla zen-
ginleştirir. Ve Al-
lah; Vasi´dir, 
Alim´dir. 

Ve içinizden bekar 
olanları ve kadın ya 
da erkek köleleriniz-
den (evlenmesi) uy-
gun olacak olanları 
evlendirin. (Evlenme-
ye niyeti olanlar) yok-
sul iseler, (bu sizi 
kaygılandırmasın,) 
Allah onları lütfuyla 
destekleyecektir. 
Çünkü, Allah her şe-
yin aslını eksiksiz 
bilmekte (ve bu itibar-
la herkesi bağış ve 
kayrasıyla) kuşat-
maktadır. 
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ْلي ْست ْعِففِِ,,     iffetlerini,,korusunlar=و 

ي ِجد ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =bulamayanlar    

تَىَِٰ    evlenme,,(imkânı)=نِك اًحا     kadar=ح 

مِ      Allah=اّلَل ِ    kendilerini,,zengin,,edinceye=ي ْغنِي ه 

ف ْضِلِهِ ,,ِمنِْ =lütfundan    

الَِذينِ  ي ْبت غ ونِ ,,و  =isteyenlerle    

    mükatebe,,(sözleşme),,yapmak=اْلِكت ابِ 

ل ك تِْ,,ِمَما م  =altında,,bulunanlardan    

ان ك مِْ     mükatebe,,yapın=ف ك اتِب وه مِْ    ellerinizin=أ ْيم 

ِلْمت مِْ    eğer=إِنِْ     onlar,,hakkında=فِيِهمِْ    görürseniz=ع 

ْيًراِ  آت وه مِْ    hayırlı=خ      ve,,onlara,,da,,verin=و 

الِِ,,ِمنِْ م  =malından    ِِاّلَل=Allah’ın    

ت اك ْمِ آ,,الَِذي =size,,verdiği    

لِ  ت ْكِره وا,,و  =ve,,zorlamayın    

اْلبِغ اءِِ,,ع ل ى    cariyelerinizi=ف ت ي اتِك مِْ =fuhşa    

ْدنِ     eğer=إِنِْ     istiyorlarsa=أ ر 

نًا صُّ     elde,,etmek,,için=ِلت ْبت غ وا    namuslu,,kalmayı=ت ح 

ضِ  ي اةِِالِْ    geçici,,menfaatini=ع ر  ح  =hayatının    

نِْ    dünya=الدُّْني اِ  م      kim=و 

    şüphesiz=ف إِنَِ    onları,,zorlarsa=ي ْكِرْهه نَِ

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    Allah=اّلَل ِ =sonra    

اِهِهنَِ     bağışlayıcı=غ ف ورِ     zorlanmalarından=إِْكر 

ِحيمِ   esirgeyicidir=ر 

Evlenme imkanı 
bulamayanlar, Al-
lah´ın lütfu ile ken-
dilerini zenginleşti-
rene kadar namus-
lu kalmaya özen 
göstersinler, zina-
dan kaçınsınlar. 
Ödeyecekleri belirli 
bir bedel karşılı-
ğında özgürlükleri-
ne kavuşmak üze-
re sizinle sözleşme 
yapmak isteyen 
elinizin altındaki 
köleler ile, kendile-
rinde iyi insan ol-
ma belirtileri gör-
düğünüz taktirde 
sözleşme yapınız. 
Allah´ın size ba-
ğışladığı serveti-
nizden onlara yar-
dım ediniz. Na-
muslu kalmak iste-
yen cariyelerinizi 
dünyalık çıkarları-
nız uğruna fuhuşa 
zorlamayınız. Kim 
onları zorlarsa bil-
sin ki, uğradıkları 
zorlamadan sonra 
Allah onlar hak-
kında affedicidir ve 
merhametlidir. 

Evlenemeyenler 
de; kendilerini 
Allah, lutfuyla 
zenginleştirince-
ye kadar iffetli 
davransınlar. 
Kölelerinizden 
hür olmak için 
bedel vermek is-
teyenlerin bedel 
vermelerini ka-
bul edin. Şayet 
onlarda bir hayır 
görüyorsanız Ve 
Allah´ın size 
verdiği maldan 
onlara verin. 
Dünya hayatının 
geçici menfaatı-
nı elde etmek 
için iffetli olmak 
isteyen cariyele-
rinizi fuhşa zor-
lamayın. Kim on-
ları zorlarsa 
şüphesiz ki Al-
lah, onların zor-
lamalarından 
sonra da Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Evlenmeye imkan bu-
lamayanlar, Allah 
kendilerine lütfuyla bu 
imkanı verinceye ka-
dar iffetli davransın-
lar. Yasal olarak sa-
hip bulunduğunuz 
kimselerden azatlık 
sözleşmesi yapmak 
isteyen olursa, kendi-
lerinde iyi niyet görü-
yorsanız bu sözleş-
meyi onlar için yazın; 
ve Allah'ın size bah-
şettiği kendi zenginli-
ğinden onlara (payla-
rını) verin. Ve eğer 
evlenerek iffetlerini 
korumak istiyorlarsa, 
sakın, dünya hayatı-
nın geçici hazları pe-
şine düşerek, (hürri-
yeti sizin elinizde bu-
lunan) cariyelerinizi 
fuhşa zorlamayın; 
kim onları buna zor-
larsa, bilsin ki, maruz 
kaldıkları bu zorlan-
madan ötürü, Allah 
(onları) acıyıp esirge-
yecek ve bağışlaya-
caktır! 

24. 
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ل ق دِْ.. ْلن ا    andolsun..ki=و      size=إِل ْيك مِْ    indirdik=أ ْنز 

ب ي ِن     ayetler=آي اتِ  اتِ م  =açıklayıcı    

ث ًَلِ م      ve..bir..temsil=و 

ل ْوا..الَِذينِ ..ِمنِ  خ  =gelip..geçenlerden    

ق ْبِلك مِْ..ِمنِْ =sizden..önce    ًِْوِعظ ة م      ve..bir..öğüt=و 

تَِقينِ   muttakiler..için=ِلْلم 

And olsun ki Biz 
apaçık ayetler ve 
sizden önce ge-
çenlerden misaller 
ve takvaya erenler 
için de öğütler in-
dirdik. 

Andolsun ki Biz; 
apaçık ayetler, 
sizden önce ge-
çenlerden misal-
ler ve takvaya 
erenler için de 
öğütler indirdik. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
size gerçeği bütün 
açıklığıyla gösteren 
mesajlar, sizden önce 
geçip gitmiş toplum-
lar(ın başına gelen-
ler)den bir (nice) ders 
ve Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci taşı-
yan kimseler için bir 
(nice) öğüt indirdik. 

24. 
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اتِِ    nurudur=ن ورِ     Allah=اّلَل ِ,, او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ ث لِ     ve,,yerin=و      benzer=م 

    bir,,kandile=ك ِمْشك اةِ     O’nun,,nuru=ن وِرهِِ

ا     lamba=ِمْصب اح ِ     içinde,,bulunan=فِيه 

    içerisindedir=فِي    lamba=اْلِمْصب احِ 

ة ِ  اج  ج  ة ِ    cam=ز  اج  ج  ا    cam=الزُّ أ نَه      sanki=ك 

يِ     bir,,yıldız=ك ْوك بِ      yakılır=ي وق د ِ    inciden=د ر ِ

ة ِشِ ,,ِمنِْ ر  ج  =ağacı(nın,,yağı)ndan    

ك ةِ  ب ار  ْيت ون ةِ     mübarek=م      zeytin=ز 

ش ْرقِيَةِ ,,لِ  =ne,,doğudan,,olmayan    

لِ  غ ْربِيَةِ ,,و  =ve,,ne,,batıdan,,olmayan    

ا    öyle,,ki,,neredeyse=ي ك اد ِ ْيت ه      onun,,yağı=ز 

    ışık,,verir=ي ِضيءِ 

ل وِْ ت ْمس ْسه ِ,,ل مِْ,,و  =değmese,,bile     ِ ن ار=ateş    

    nur=ن ور ِ     üstüne=ع ل ىَِٰ    nur=ن ورِ 

    Allah=اّلَل ِ    iletir,,hidayet,,eder=ي ْهِدي

نِْ    nuruna=ِلن وِرهِِ     dilediği=ي ش اء ِ     kimseyi=م 

ي ْضِربِ      Allah=اّلَل ِ    misaller,,verir=و 

Allah göklerin ve 
yerin nurudur. 
O´nun nuru, içinde 
kandil yanan bir 
projektöre benzer, 
kandil bir fanus 
içindedir ve bu fa-
nus sanki inci gibi 
parıldayan bir yıl-
dızdır. Bu kandil 
yakıtını, bereketli 
bir zeytin ağacının 
yağından sağlar. 
Ağaç, ne doğuya 
ve ne de batıya 
bakmayan ve bu 
yüzden sürekli gü-
neş alan bir arazi-
de yetiştiği için ya-
ğı, hiç ateşe değ-
mese bile kendili-
ğinden tutuşup ışı-
yacak kadar saftır. 
O nur üzerine nur-
dur. Allah dilediği 
kimseleri bu nura 
iletir. Allah insanla-
ra somut örnekler 
verir. Allah herşeyi 
bilir. 

Allah; göklerin 
ve yerin nurudur. 
O´nun nurunun 
misali; içinde çe-
rağ bulunan bir 
kandil yuvası gi-
bidir. O çerağ bir 
sırça içindedir. 
Sırça sanki inci 
gibi parlayan bir 
yıldızdır. Güne-
şin doğduğu ye-
re de, battığı ye-
re de nisbeti ol-
mayan mübarek 
bir ağaçtan, zey-
tinden tutuşturu-
lup yakılır. Ateş 
değmese dahi, 
neredeyse yağın 
kendisi aydınla-
tacak. Nur üstü-
ne nurdur. Allah; 
dilediğini nuruna 
kavuşturur. Al-
lah; insana mi-
saller verir. Ve 
Allah; her şeyi 
bilendir. 

Allah göklerin ve ye-
rin nurudur. O'nun 
nuru içinde kandil bu-
lunan bir oyuk(tan 
yayılan ışığa) benzer. 
O kandil ki sırça fa-
nus içindedir; o fanus 
ki, inci (gibi parılda-
yan) bir yıldızdır san-
ki! Ve o kandilin yakı-
tı, ne doğuda ne de 
batıda eşine rastlan-
mayan mübarek bir 
zeytin ağacından 
alınmaktadır. Ve o 
ağacın yağı (öyle arı 
duru, öyle parlak ki) 
neredeyse ateş değ-
meden de ışık vere-
cek: Nur üstüne nur! 
Allah, (erişmek iste-
yeni) nuruna eriştirir; 
işte (bunun içindir ki) 
Allah insanlara örnek-
ler vermektedir; çün-
kü her şeyi bütün bo-
yutlarıyla (yalnızca) 
Allah bilir. 
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    insanlara=ِللنَاِس ِ    benzetmelerle=اْْل ْمث الِ 

اّلَل ِ ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ    Allah=و  =her,,şeyi     ِِليم  bilir=ع 

24. 
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.. ب ي وتِ ..فِي =evlerdedir     ِأ ِذن=izin..verdiği    

ت ْرف عِ ..أ نِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =yükseltilmesine    

ي ْذك رِ  ا    ve..anılmasına=و      içlerinde=فِيه 

ه ِ ب ِحِ     adının=اْسم      O’nu=ل ه ِ    tesbih..ederler=ي س 

ا     sabah=بِاْلغ د و ِِ    onların..içinde=فِيه 

الِِ اْْلص   ve..akşam=و 

Bu projektör; Al-
lah´ın yüceltilmele-
rini ve içlerinde 
adının anılmasını 
emrettiği evlerde 
yanar. Bu evlerde 
birtakım kimseler 
sabah ve akşam 
Allah´ı her tür nok-
sanlıktan tenzih 
ederler. 

O evlerde ki; Al-
lah, onların yü-
celtilmesine ve 
içlerinde kendi-
sinin adının 
anılmasına izin 
vermiştir. Onlar 
da sabah akşam 
O´nu tesbih 
ederler. 

İçlerinde (yalnız) 
kendi ismi anılsın di-
ye Allah'ın yükseltil-
melerine izin verdiği 
evlerde O'nun kudret 
ve yüceliğini sabah 
akşam dile getiren 
(öyle) 

24. 
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,, الِ      erkekler=ِرج 

ت ْلِهيِهمِْ,,لِ  =kendilerini,,alıkoymadığı    

ة ِ ار  لِ     ticaretin=تِج  ب ْيعِ ,,و  =ve,,alışverişin    

ِذْكرِِ,,ع نِْ =anmaktan    ِِاّلَل=Allah’ı    

إِق امِِ ةِِ    ve,,kılmaktan=و      namaz=الَصَل 

إِيت اءِِ     zekat=الَزك اةِِ     ve,,vermekten=و 

اف ونِ      günden=ي ْوًما    korkarlar=ي خ 

    onda=فِيهِِ    ters,,döneceği=ت ت ق لَبِ 

ارِ     yüreklerin=اْلق ل وبِ  اْْل ْبص   ve,,gözlerin=و 

Bu kimseleri ne ti-
caret, ne alışveriş, 
Allah´ı anmaktan, 
namazı kılmaktan 
ve zekâtı vermek-
ten alıkoymaz. On-
lar kalplerin hopla-
yacakları ve gözle-
rin donakalacağı 
bir günün dehşe-
tinden korkarlar. 

Öyle erler ki; ne 
ticaret, ne alış-
veriş onları Al-
lah´ı zikretmek-
ten, namaz kıl-
maktan ve zekat 
vermekten alı-
koymaz. Onlar 
gönüllerin ve 
gözlerin döne-
ceği günden 
korkarlar. 

kimseler (vardır ki,) 
bunları ne ticaret ne 
de kazanma hırsı Al-
lah'ı anmaktan, salat-
ta devamlı ve duyarlı 
olmaktan, arınmak 
için verilmesi gereke-
ni vermekten alıko-
yabilir; böyleleri kalp-
lerin ve gözlerin deh-
şetle döneceği 
Gün'den korkarlar; 

24. 
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.. مِ      Allah=اّلَل ِ    karşılığını..vermesi..için=ِلي ْجِزي ه 

ا    en..güzel=أ ْحس نِ  ع ِمل وا..م  =yaptıklarının    

ي ِ ِزيد ه مِْو  =ve..daha..fazlası..için    

ف ْضِلِهِ ..ِمنِْ =lütfundan    ِ اّلَل     Allah=و 

قِ  نِْ    rızıklandırır=ي ْرز  ي ش اءِ ..م  =dilediğini    

ِحس ابِ ..بِغ ْيرِِ =hesapsız 

Amaçları, Allah´ın 
kendilerini işledik-
leri amellerin en 
güzel karşılığı ile 
ödüllendirmesi ve 
lütfu ile bundan da 
daha fazlasını 
vermesidir. Allah 
dilediği kimselere 
hesapsız rızık ba-
ğışlar. 

Allah; onları iş-
ledikleri amelle-
rin en güzeliyle 
mükafatlandıra-
cak, onlara lut-
funu fazlasıyla 
verecektir. Ve 
Allah; dilediğini 
hesapsız şekilde 
rızıklandırır. 

(Ve ancak böyleleri) 
Allah('ın kendilerini) 
yapıp ettiklerinin en 
iyisi, en güzeliyle 
ödüllendireceğini ve 
onlara, lütuf ve cö-
mertliğinden, (hak et-
tiklerinden de) fazla-
sını vereceğini (uma-
bilirler); çünkü diledi-
ğine hesapsız rızık 
bahşeden (yalnızca) 
Allah'tır. 

24. 
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,, الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

مِْ ال ه  ابِ     onların,,işleri=أ ْعم      serap,,gibidir=ك س ر 

ب ه ِ    düz,,arazideki=بِِقيع ةِ      onu,,sanır=ي ْحس 

اءًِ    susayan=الَظْمآنِ  تَىَِٰ    su=م      fakat=ح 

ه ِ,,إِذ ا اء  ج  =yanına,,gelince    ِْي ِجْده ِ,,ل م =bulamaz    

ْيئًا د ِ    hiçbir,,şey=ش  ج  و      Allah’ı=اّلَل ِ    ve,,bulur=و 

فَاه ِ    yanında=ِعْند ه ِ     tam,,görür=ف و 

اّلَل ِ    onun,,hesabını=ِحس اب ه ِ      Allah=و 

 hesabı=اْلِحس ابِِ    çabuk,,görendir=س ِريعِ 

Kâfirlerin amelleri 
ise engin çöllerde-
ki serap gibidir. 
Susuz kimse onu 
su zanneder, fakat 
oraya varınca hiç-
bir şey bulamaz. 
Kâfir karşısında Al-
lah´ı bulur. O da 
hesabını eksiksiz 
olarak görür. Zaten 
Allah´ın hesap-
laşması çabuktur. 

Küfredenlere ge-
lince; onların 
amelleri, engin 
çöllerde serap 
gibidir. Susayan 
kimse onu, su 
sanır. Fakat ya-
nına vardığı za-
man hiç bir şey 
bulamaz. Kendi 
yanında Allah´ı 
bulur ve O da 
hesabını tasta-
mam görür. Al-
lah hesabı ça-
bucak görendir. 

Fakat hakkı inkara 
şartlanmış olanlara 
gelince, onların yapıp 
ettikleri çölde (görü-
len) serap gibidir; su-
sayan kişi su(yu gör-
düğünü) sanır; ama 
(gördüğü şeye) yak-
laşınca orada hiçbir 
şey bulamaz; bunun 
yerine, yanında (her 
zaman) Allah'ı(n hazır 
ve nazır olduğunu) ve 
sonunda hesabını 
eksiksiz göreceğini 
fark eder; çünkü Allah 
hesapta çok (dakik 
ve) hızlıdır! 

24. 
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اتِ     yahut=أ وِْ..     karanlıklar..gibidir=ك ظ ل م 

ب ْحرِ ..فِي =bir..denizdeki    ِ  ي     engin=ل ج ِ

ْوجِ     ki..üstünü..örten=ي ْغش اه ِ     bir..dalga=م 

ف ْوقِهِِ..ِمنِْ =onun..üstünden     ِْوج     bir..dalga=م 

ف ْوقِهِِ..نِْمِِ =onun..üstünden     ِ اب     bir..bulut=س ح 

اتِ  ا    karanlıklar=ظ ل م  ه      birbiri=ب ْعض 

ِ    üstüne=ف ْوقِ      diğerinin=ب ْعض 

جِ ..إِذ ا أ ْخر  =çıkarsa    ِ ي د ه=elini    

اِ ..ي ك دِْ..ل مِْ اه  ي ر  =neredeyse..onu..dahi..göremez    

نِْ م  ي ْجع لِِ..ل مِْ    bir..kimseye=و  =vermemişse    

ا    bir..nur=ن وًرا    ona=ل ه ِ    Allah=اّلَل ِ     artık..olmaz=ف م 

ن ورِ ..ِمنِْ    onun=ل ه ِ =nuru 

Kâfirlerin amelleri-
nin bir başka ben-
zeri engin bir deni-
zin karanlıklarıdır. 
Bu denizi üstüste 
binen dalgalar ve 
dalgaları da bulut 
örter. Orada ka-
ranlıklar üstüste 
binmiştir. Öyle ki 
insan elini uzatsa 
onu farkedemez 
bile. Allah´ın nur 
vermediği kimse-
nin nuru olamaz. 

Veya engin bir 
denizdeki karan-
lıklara benzer. 
Onun üstünü bir 
dalga kaplar, 
onun üstünde bir 
dalga, onun da 
üstünde bir bulut 
vardır. Karanlık-
lar üstünde ka-
ranlıklar. Elini 
uzattığı zaman; 
neredeyse onu 
bile göremez. Al-
lah´ın nur ver-
mediği kimsenin, 
asla nuru olmaz. 

Yahut (onların yapıp 
ettikleri) engin bir de-
nizin kopkoyu karan-
lıkları gibidir; (öyle bir 
deniz ki) üst üste ko-
pan dalgalar ve tepe-
deki (kara) bulutlar o 
karanlığı daha da art-
tırıyor: kat kat, üst üs-
te karanlıklar..! (öyle 
ki, ) insan, çıkarıp 
(baksa), neredeyse 
kendi elini dahi gö-
remez; öyle ya, Al-
lah'ın aydınlatmadığı 
kimse için ışık (bulma 
umudu) yoktur! 

24. 
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,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    َِأ ن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah’ı    

ب ِحِ  نِْ    onu=ل ه ِ    tesbih,,ederler=ي س      kimseler=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde,,olan    

اْْل ْرِضِ الَطْيرِ     ve,,yerde,,olan=و      ve,,kuşlar=و 

افَات ِ      her,,biri=ك لِ     saflar,,halinde,,uçan=ص 

ِلمِ     andolsun=ق دِْ ت ه ِ    bilir=ع  َل      kendi,,duasını=ص 

ه ِ  ت ْسبِيح  اّلَل ِ    ve,,tesbihini=و      Allah=و 

ِليمِ      bilmektedir=ع 

ا ي ْفع ل ونِ ,,بِم  =onların,,ne,,yaptıklarını 

Göklerdeki ve yer-
deki tüm varlıkların 
ve havada süzülen 
kuşların Allah´ı 
noksanlıklardan 
tenzih ettiklerini 
görmüyor musun? 
Bu varlıkların tü-
mü, Allah´a nasıl 
dua edeceğini, 
O´nu nasıl noksan-
lıklardan tenzih 
edeceğini bilir. Al-
lah da onların ne 
yaptıklarını bilir. 

Görmedin mi ki; 
göklerde ve yer-
de bulunanlar, 
saf saf uçan 
kuşlar Allah´ ı 
tesbih etmekte-
dir. Her biri ken-
di duasını ve 
tesbihini bilir. Al-
lah; onların yap-
tıklarını bilendir. 

Göklerde ve yerde 
var olan bütün yara-
tıkların, kanatlarını 
yayarak uçan kuşla-
rın, (hepsinin) Allah'ın 
sınırsız kudret ve yü-
celiğini dile getirdikle-
rini görmüyor musun? 
Gerçek şu ki, Allah'a 
nasıl yönelip niyaz 
edeceklerini, O'nun 
yüceliğini nasıl dile 
getireceklerini (bunla-
rın) hepsi bilmektedir-
ler; ve Allah da onla-
rın edip eylediği her 
şeyi tam olarak bil-
mektedir; 

24. 
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..ِِ ّلِلَ ْلكِ     Allah’ındır=و      mülkü=م 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

إِل ى اّلَلِِ..و  =Allah’adır     ِِصير  dönüş=اْلم 

Göklerin ve yerin 
egemenliği Al-
lah´ın tekelindedir 
ve herkes Allah´a 
dönecektir. 

Göklerin ve yerin 
mülkü Al-
lah´ındır. Dönüş 
de yalnız Al-
lah´adır. 

Çünkü, göklerin ve 
yerin egemenliği Al-
lah'a aittir ve bütün 
yollar Allah'a varmak-
tadır. 

24. 
43 

,, أ نَأ نَِ,,أ ل مِْ ت ر  =görmedin,,mi?    ِ اّلَل=Allah    

ابًا    sürer=ي ْزِجي     sonra=ث مَِ    bulutları=س ح 

ل ِفِ      sonra=ث مَِ    onların,,arasını=ب ْين ه ِ    birleştirir=ي ؤ 

اًما    onları,,yığar,,(sıkıştırır)=ي ْجع ل ه ِ ك      birbiri,,üstüne=ر 

ى ْدقِ     görürsün=ف ت ر      yağmurun=اْلو 

جِ  ِلهِِ,,ِمنِْ    çıktığını=ي ْخر  ِخَل  =arasından    

لِ  ي ن ز ِ اءِِا,,ِمنِ     ve,,indirir=و  لَسم  =gökteki    

ِجب الِ ,,ِمنِْ =dağlardan    ا     orada=فِيه 

دِ ,,ِمنِْ ب ر  =bir,,dolu     ِف ي ِصيب=vurur    ِِبِه=onunla    

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    ِ ي ْصِرف ه     onu,,öteye,,çevirir=و 

نِْ,,ع نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğinden    ِ ي ك اد=neredeyse    

ن ا     alır=ي ْذه بِ     şimşeğinin=ب ْرقِهِِ    parıltısı=س 

ارِِ  gözleri=بِاْْل ْبص 

Görmüyor musun 
ki, Allah bulutları 
oradan oraya sü-
rüyor, sonra birleş-
tiriyor, Sonra üs-
tüste yığıp yoğun-
laştırıyor. Arkasın-
dan aralarından 
yağmur yağdığını 
görürsün. Yine Al-
lah gökten dağlar 
gibi dolu yüklü bu-
lutlar indiriyor. Bu 
doluyu diledikleri-
nin başına yağdırı-
yor ve dilediklerin-
den uzak tutuyor. 
Bulutlardan çıkan 
şimşeğin parıltısı, 
gözleri kamaştırır. 

Görmedin mi ki; 
Allah, bulutları 
sürer, sonra on-
ları bir araya ge-
tirip üst üste yı-
ğar. Ve sen, on-
ların arasından 
yağmurun yağ-
dığını görürsün. 
Gökten içinde 
dolu bulunan 
dağlar gibi bulut-
lar indirir de di-
lediğini ona uğ-
ratır ve diledi-
ğinden onu uzak 
tutar. Onun şim-
şeğinin pırıltısı, 
neredeyse göz-
leri alıverecek. 

Görmüyor musun, 
bulutları sürükleyen, 
sonra onları birbiri 
üzerine yığan ve der-
ken senin onların 
bağrından boşaldığını 
gördüğün yağmuru 
yağdıran Allah'tır. Ve 
gökten doluyla yüklü 
(bulut) dağları indiri-
veren ve onların şim-
şeğinin parıltısı nere-
deyse gözleri kamaş-
tırır(ken) dilediği kim-
seyi doluya uğratan, 
dilediği kimseden de 
onu uzak tutan Al-
lah'tır! 

24. 
44 

..     gece=اللَْيلِ     Allah=اّلَل ِ    çevirir=ي ق ل ِبِ 

ار ِ  النَه      kuşkusuz=إِنَِ    ve..gündüzü=و 

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda..vardır    ًِة     bir..ibret=ل ِعْبر 

Allah, geceyi gün-
düze ve gündüzü 
geceye dönüştü-
rür. Hiç kuşkusuz 
dikkatli gözlemcile-
rin bu olaydan ala-
cakları dersler 

Allah; gece ile 
gündüzü evirip 
çevirir. Doğrusu, 
görebilenler için 
bunda ibret var-
dır. 

Geceyle gündüze yer 
değiştiren Allah'tır; ve 
bunda da görmesini 
bilenler için, şüphe-
siz, (çıkarılacak) bir 
ders vardır! 
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ارِِ    olanlar..için=ِْل وِلي  gözleri=اْْل ْبص 
vardır. 

24. 
45 

اّلَل ِ,, ل قِ     Allah=و      canlıyı=د ابَةِ     her=ك لَِ    yarattı=خ 

اء ِ ,,ِمنِْ م  =sudan    ِْم نِْ    onlardan=ف ِمْنه      kimi=م 

    üzerinde,,(sürünerek)=ع ل ىَِٰ    yürür=ي ْمِشي

مِْ    karnı=ب ْطنِهِِ ِمْنه  نِْ    ve,,onlardan=و      kimi=م 

    iki,,ayak=ِرْجل ْينِِ    üstünde=ع ل ىَِٰ    yürür=ي ْمِشي

مِْ ِمْنه  نِْ    ve,,onlardan=و      yürür=ي ْمِشي    kimi=م 

ْرب ع ِ     üstünde=ع ل ىَِٰ
    yaratır=ي ْخل قِ     dört,,(ayak)=أ 

ا    Allah=اّلَل ِ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    َِإِن=çünkü    

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ =her,,şeye    

 kadirdir=ق ِديرِ 

Allah bütün canlı-
ları sudan yarattı. 
Bu canlıların kimi 
karnı üzerinde sü-
rünür. Kimi iki 
ayakla yürür. Kimi-
si de dört ayakla 
yürür. Allah dilediği 
gibi yaratır. Hiç 
kuşkusuz Allah´ın 
gücü her şeye ye-
ter. 

Allah; hareket 
eden her canlıyı 
sudan yaratmış-
tır. Kimi karnı 
üzerinde sürü-
nür, kimi iki 
ayakla yürür, 
kimi de dört 
ayakla yürür. Al-
lah; dilediğini ya-
ratır. Şüphesiz ki 
Allah; her şeye 
kadirdir. 

Ve bütün canlıları su-
dan yaratan Allah'tır; 
öyle ki, kimi karnı 
üzerinde sürünür, ki-
mi iki ayağı, kimi de 
dört ayağı üzerinde 
yürür. Allah dilediğini 
yaratır; çünkü O, ger-
çekten de her şeye 
kadirdir. 

24. 
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ْلن ا    andolsun=ل ق دِْ..     ayetler=آي اتِ     biz..indirdik=أ ْنز 

ب ي ِن ات ِ  اّلَل ِ    açıklayan..(gerçekleri)=م      Allah=و 

نِْ    iletir=ي ْهِدي ي ش اءِ ..م  =dilediğini    

اطِ ..إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

Biz gerçekten ay-
rıntılı açıklamalar 
içeren ayetler in-
dirdik. Allah, dile-
diği kimseleri doğ-
ru yola iletir. 

Andolsun ki Biz; 
açıklayıcı ayetler 
indirdik, Ve Al-
lah; dilediğini 
doğru yola iletir. 

Gerçek şu ki, Biz 
gerçeği bütün açıklı-
ğıyla ortaya koyan 
mesajlar indirdik; fa-
kat, yine de Allah 
(doğru yola gerçekten 
ulaştırılmak) isteyen 
kimseyi doğru yola 
eriştirir. 

24. 
47 

,, ي ق ول ونِ  نَا    diyorlar=و      Allah’a=بِاّلَلِِ    inandık=آم 

بِالَرس ولِِ أ ط ْعن ا    ve,,Rasule=و      ve,,itaat,,ettik=و 

لَىَِٰ    sonra=ث مَِ     bir,,grup=ف ِريقِ     dönüyor=ي ت و 

ْنه مِْمِِ =onlardan    ِْب ْعدِِ,,ِمن =ardından     ِ ِلك     bunun=ذ َٰ

ا م  ئِكِ     değillerdir=و      bunlar=أ ول َٰ

ْؤِمنِينِ   inanmış=بِاْلم 

Bazı kimseler «Al-
lah´a ve Peygam-
ber´e inandık ve 
direktiflerine uy-
mayı kabul ettik» 
derler. Fakat bazı-
ları bu sözlerinden 
sonra sırt çevirirler. 
Bunlar mü´min de-
ğildirler. 

Allah´a da Pey-
gambere de 
inandık ve itaat 
ettik, derler. 
Sonra da bunun 
ardından bir ta-
kımı yüz çevirir. 
Bunlar inanmış 
kimseler değil-
lerdir. 

Çünkü, (niceleri) Al-
lah'a ve Rasul'e 
inandık, itaat ettik! 
derler de, sonra on-
lardan bir kısmı, bu 
(sözlerine) rağmen, 
(doğru yoldan) geri 
dönerler; işte böylele-
ri hiçbir zaman (ger-
çek) müminler değil-
lerdir. 

24. 
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إِذ ا..     çağırıldıkları=د ع وا    zaman=و 

اّلَلِِ..إِل ى =Allah’a    ِِس وِله ر      ve..Rasulüne=و 

    aralarında=ب ْين ه مِْ    hükmetmesi..için=ِلي ْحك مِ 

مِْ    bir..grup=ف ِريقِ     hemen=إِذ ا     onlardan=ِمْنه 

ْعِرض ونِ   yüz..çevirirler=م 

Aralarındaki dava-
larda Allah´ın ve 
Peygamberin ve-
receği hükme uy-
maya çağırıldıkla-
rında bir bölümü-
nün bu çağrıya yüz 
çevirdiğini görür-
sün. 

Aralarında hük-
metmesi için Al-
lah´a ve Rasulü-
ne çağrıldıkları 
zaman; bir takı-
mı hemen yüz 
çevirir. 

Ve (böyleleri) arala-
rında (ilahi kitap hü-
küm versin diye Al-
lah'a ve O'nun Ra-
sul'üne çağırıldıkla-
rında, onlardan bir 
kısmı hemen yüz çe-
virir; 

24. 
49 

إِنِْ,, مِ     olursa=ي ك نِْ    eğer=و      kendi,,lehlerine=ل ه 

قُِّ     ona=إِل ْيهِِ    gelirler=ي أْت وا    hüküm=اْلح 

ْذِعنِينِ   itaat,,ederek=م 

Eğer davanın haklı 
tarafı iseler, Pey-
gamber´e tam bir 
teslimiyetle koşa 
koşa gelirler. 

Eğer hak, kendi-
lerinden tarafa 
ise; boyunlarını 
bükerek gelirler. 

ama (bu yüz çeviren-
ler) bir de hüküm 
kendilerinden yana 
gözükmeye görsün, 
hemen boyun eğerek 
kabul ederler! 

24. 
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    kalblerinde=ق ل وبِِهمِْ    ?mı..var-=أ فِي..

ضِ  ر      yoksa=أ مِِ    bir..hastalık=م 

    yoksa=أ مِْ    şüphe..mi..ettiler=اْرت اب وا

اف ونِ      ?mı..korkuyorlar=ي خ 

ي ِحيفِ ..أ نِْ =haksızlık..yapacağından    ِ اّلَل=Allah’ın    

ل ْيِهمِْ     kendilerine=ع 
س ول ه ِ  ر      ve..Elçisinin=و 

ئِكِ     hayır=ب لِْ     onlar=ه مِ     işte=أ ول َٰ

ونِ   zalimlerdir=الَظاِلم 

Acaba kalplerinde 
hastalık mı var? 
Yoksa Peygam-
ber´in gerçekten 
peygamber olup 
olmadığı hususun-
da kuşkulu mudur-
lar? Yoksa Allah´ın 
ve Peygamber´in 
kendilerine haksız-
lık edeceğinden mi 
korkuyorlar. Hayır, 
aslında onlar za-
limdirler. 

Kalblerinde bir 
hastalık mı var 
bunların? Yoksa 
şüphe mi ettiler? 
Veya Allah´ın ve 
Rasulünün ken-
dilerine haksızlık 
edeceğinden mi 
korkuyorlar? 
Hayır, onlar; za-
limlerin kendile-
ridir. 

Bunların kalplerinde 
bir hastalık mı var? 
Yoksa (bunun ilahi 
mesaj olduğundan) 
şüphe mi ediyorlar? 
Yahut Allah'ın ve El-
çisi'nin kendilerine 
haksızlık yapacağın-
dan mı korkuyorlar? 
Hayır, (kendilerine) 
haksızlık yapan onla-
rın (yine) kendileridir! 

24. 
51 

,, اك ان ك انِ  ق ْولِ ,,إِنَم  =sözü,,ancak    

ْؤِمنِينِ      zaman=إِذ ا    inananların=اْلم 

اّلَلِِ,,إِل ى    çağırıldıkları=د ع وا =Allah’a    

س وِلهِِ ر      hükmetmesi,,için=ِلي ْحك مِ     ve,,Rasulüne=و 

ي ق ول وا,,أ نِْ    aralarında=ب ْين ه مِْ =demeleridir    

أ ط ْعن اِ     işittik=س ِمْعن ا     ve,,itaat,,ettik=و 

ئِكِ  أ ول َٰ     onlardır=ه مِ     işte=و 

ْفِلحِ  ونِ اْلم  =kurtuluşa,,erenler 

Aralarındaki dava-
larda Allah´ın ve 
Peygamberin ve-
receği hükme uy-
maya çağırılan 
mü´minlerin söyle-
yebilecekleri tek 
söz «Duyduk ve 
uyduk» sözüdür. 
İşte mutlu sona 
erenler onlardır. 

Aralarında hük-
metmesi için Al-
lah´a ve Rasulü-
ne çağrıldıkları 
zaman; 
mü´minlerin sö-
zü, sadece: İşit-
tik ve itaat ettik, 
demekten ibaret-
tir. Ve işte onlar, 
felaha erenlerin 
kendileridir. 

Aralarında (ilahi ki-
tap) hüküm versin di-
ye Allah'a ve O'nun 
Elçisi'ne çağırıldıkları 
zaman müminlerin 
söyleyeceği tek söz: 
İşittik ve itaat ettik! 
sözü olmalıdır; kurtu-
luşa, esenliğe ulaşan 
kimseler de işte böy-
leleridir: 

24. 
52 

نِْ.. م      Allah’a=اّلَل ِ    itaat..ederse=ي ِطعِِ    kim(ler)=و 

س ول ه ِ ر  ي ْخشِ     ve..Resulüne=و      ve..korkarsa=و 

ي تَْقهِِ    Allah’tan=اّلَل ِ ئِكِ     ve..sakınırsa=و      işte=ف أ ول َٰ

ونِ     onlardır=ه مِ   kazananlar=اْلف ائِز 

Allah´a ve Pey-
gambere itaat 
edenler, Allah´dan 
korkup buyrukları-
nı çiğnemekten 
kaçınanlar var ya, 
işte kurtuluşa 
erenler onlardır. 

Kim, Allah´a ve 
Rasulüne itaat 
eder, Allah´tan 
korkar ve sakı-
nırsa; işte onlar, 
kurtuluşa erenle-
rin kendileridir. 

Çünkü, Allah'a ve 
O'nun Rasulü'ne itaat 
edenler, Allah'tan 
korkup O'na karşı so-
rumluluk duyanlar; iş-
te bunlardır, (nihai) 
zafere erişecek olan-
lar! 

24. 
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وا,, أ ْقس م  اّلَلِِبِِ    yemin,,ettiler=و  =Allah’a    

ْهد ِ انِِهمِْ    var,,gücüyle=ج      yeminlerinin=أ ْيم 

مِْ    eğer=ل ئِنِْ ْرت ه      onlara,,emredersen=أ م 

َنِ  ج      de,,ki=ق لِْ    çıkacaklarına,,(savaşa)=ل ي ْخر 

واِ ,,لِ  ت ْقِسم  =yemin,,etmeyin    ِ ط اع ة=itaatiniz    

ِ
وف ة   ْعر      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    malumdur=م 

بِيرِ  ا    haberdardır=خ  ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

Ey Muhammed, 
münafıklar kesin 
kesin bir dille ye-
min ederek kendi-
lerine emir verecek 
olursan savaşa çı-
kacaklarını söyler-
ler. Onlara de ki; 
«Yemin etmeyiniz. 
İtaatkârlığınız bel-
lidir. Hiç kuşkusuz 
Allah, ne yaptığı-
nızdan haberdar-
dır.» 

Var güçleriyle 
Allah´a yemin et-
tiler ki; eğer 
kendilerine em-
redersen çıka-
caklardır. De ki: 
Yemin etmeyin. 
Makul bir itaat. 
Muhakkak ki Al-
lah, yaptıkları-
nızdan haber-
dardır. 

(İki yüzlü kimselere 
gelince,) böyleleri, 
kendilerine emreder-
sen, (savaş için) mut-
laka çıkacaklarına (ve 
kendilerini bu işe 
adayacaklarına) var 
gücüyle yemin eder-
ler. De ki: Yemin et-
meyin! (Sizden bütün 
istenen, Allah'ın me-
sajına) güzelce bo-
yun eğmektir. Şüphe-
siz, Allah yaptıkları-
nızdan bütünüyle ha-
berdardır! 

24. 
54 

    Allah’a=اّلَل ِ    itaat..edin=أ ِطيع وا    de..ki=ق لِْ..

أ ِطيع وا     Rasule=الَرس ول ِ     ve..itaat..edin=و 

ا    eğer=ف إِنِْ اف إِنَم  لَْواف إِنَم      dönerseniz=ت و 

ل ْيهِِ     onun..sorumluluğu=ع 

ا لِ ..م  م ِ ح  =kendisine..yükletilendir    

ل ْيك مِْ ع      ve..sizin..sorumluluğunuz=و 

ا ْلت ْمِ ..م  م ِ ح  =size..yükletilendir    ِْإِن     eğer=و 

    ona..itaat..ederseniz=ت ِطيع وه ِ

    doğru..yolu..bulursunuz=ت ْهت د واِ 

ا م  الَرس ولِِ..ع ل ى..و  =Rasule..düşen    َِإِل=sadece    

غ ِ بِينِ     duyurmaktır=اْلب َل   açık..bir..şekilde=اْلم 

Onlara de ki, «Al-
lah´a itaat ediniz, 
Peygambere itaat 
ediniz. Eğer bu 
çağrıya yüz çevi-
rirseniz, biliniz ki, 
Peygamber kendi 
görevinden sorum-
lu olduğu gibi, siz 
de kendi görevi-
nizden sorumlusu-
nuz. Peygambere 
düşen, sadece ila-
hi mesajı açık bir 
dille duyurmaktır.» 

De ki: Allah´a it-
aat edin, Pey-
gambere itaat 
edin. Şayet yüz 
çevirirseniz bilin 
ki; o, kendisine 
yükletilenden, 
siz de kendinize 
yükletilenden so-
rumlusunuz. 
Eğer ona itaat 
ederseniz; doğru 
yolu bulursunuz. 
Peygambere 
düşen, apaçık 
tebliğden başka-
sı değildir. 

De ki: Allah'a itaat 
edin ve Rasul'e itaat 
edin. Ve eğer (Ra-
sul'den) yüz çevirir-
seniz (bilin ki) o yal-
nız kendi yükümlülük-
lerinden sorumlu tutu-
lacak, siz de yalnız 
kendi yükümlülükleri-
nizden sorumlu tutu-
lacaksınız; ama eğer 
o'na itaat ederseniz 
doğru yola erişirsiniz. 
Ayrıca, Rasul'e düşen 
yalnızca (kendisine 
indirilen mesajı) açık-
ça duyurmaktır. 

24. 
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ع د ِ,,     Allah=اّلَل ِ    vadetmiştir=و 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlara    ِِْمْنك م=sizden    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,yapanlara=و      iyi,,işler=الَصاِلح 

Allah, aranızdaki 
iman edip iyi amel-
ler işleyenlere, 
kendilerini tıpkı 
daha önceki 
mü´minler gibi yer-
yüzünde egemen 

Allah; içinizden 
iman edip salih 
amel işleyenlere 
vaad etti ki: On-
lardan öncekileri 
nasıl halef kıldı 
ise onları da 

Allah, imana erişip 
dürüst ve erdemli 
davranışlarda bulu-
nanlara, tıpkı kendile-
rinden önce gelip ge-
çen (bazı toplumları) 
egemen kıldığı gibi, 
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    onları,,hükümran,,kılacaktır=ل ي ْست ْخِلف نَه مِْ

اْْل ْرِضِ,,فِي =yer,,yüzünde    ا     gibi=ك م 

    hükümran,,kıldığı=اْست ْخل فِ 

ق ْبِلِهمِْ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =onlardan,,öncekileri    

ن نَِ ك ِ ل ي م  مِْ    ve,,sağlamlaştıracaktır=و      kendilerine=ل ه 

مِ      dinlerini=ِدين ه 

ىَِٰ,,الَِذي اْرت ض  =razı,,olduğu,,(seçip,,beğendiği)    

مِْ ل نَه مِْ    kendileri,,için=ل ه  ل ي ب د ِ     ve,,onları,,erdirecektir=و 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =ardından    ِِْوف ِهمِْخ  =korkularının    

    bir,,güvene,,(tam)=أ ْمنًاِ 

    bana,,kulluk,,edecekler=ي ْعب د ون نِي

بِي,,ي ْشِرك ونِ ,,لِ  =bana,,ortak,,koşmayacaklar    

ْيئًاِ  نِْ    hiçbir,,şeyi=ش  م      ama,,kim(ler)=و 

ِلكِ     sonra=ب ْعد ِ    inkâr,,ederse=ك ف رِ      bundan=ذ َٰ

ئِكِ ف أ ِ ول َٰ =işte     ِه م=onlar    

 yoldan,,çıkanlardır=اْلف اِسق ونِ 

kılacağını, kendile-
ri için seçtiği dinle-
rini sarsılmaz te-
mellere oturtaca-
ğını ve korkularını 
güvene dönüştü-
receğini vadetti. 
Çünkü onlar bana 
kulluk ederler, hiç-
bir şeyi bana ortak 
koşmazlar. Bu 
aşamadan sonra 
kâfir olanlara ge-
lince, onlar yoldan 
çıkmışların ta ken-
dileridirler. 

yeryüzüne halef 
kılacak ve on lar 
için beğendiği 
dini temelli yer-
leştirecek, kor-
kularını emniye-
te çevirecektir. 
Çünkü onlar, 
Bana kulluk eder 
ve hiç bir şeyi 
Bana şirk koş-
mazlar. Kim de 
bundan sonra 
inkar ederse; iş-
te onlar fasıkla-
rın kendileridir. 

onları da yeryüzünde 
mutlaka egemen kı-
lacağına; onları üze-
rinde görmekten hoş-
nut olduğu dini onlar 
için kuvvetle kökleşti-
receğine ve çektikleri 
korkulardan, kaygı-
lardan sonra onları 
mutlaka güvenli bir 
duruma kavuşturaca-
ğına dair söz vermiş-
tir; çünkü (böyleleri 
yalnız) Bana kulluk 
eder, Benden başka-
sına tanrısal güçler 
ve nitelikler yakıştır-
mazlar. Artık (bütün) 
bu (açıklamalardan) 
sonra da hakkı inkar 
yolunu seçenler, gü-
naha gömülüp gitmiş 
olanların ta kendileri-
dir! 
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وا.. أ قِيم  ة ِ    kılın=و  آت وا    namazı=الَصَل      ve..verin=و 

أ ِ    zekatı=الَزك اة ِ ِطيع واو  =ve..itaat..edin    

    umulur..ki=ل ع لَك مِْ    Elçiye=الَرس ولِ 

ونِ  م   merhamet..olunursunuz=ت ْرح 

Namazı kılınız, 
zekâtı veriniz ve 
Peygambere itaat 
ediniz ki, Allah´ın 
rahmetinden pay 
alabilesiniz. 

Namaz kılın, ze-
kat verin ve 
peygambere it-
aat edin ki rah-
mete kavuşturu-
lasınız. 

Öyleyse, (ey inanan-
lar,) salatta devamlı 
ve duyarlı olun; arın-
mak için verilmesi ge-
rekeni verin ve Ra-
sul'e itaat edin ki 
esirgenip korunası-
nız. 

24. 
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,, ت ْحس ب نَِ,,لِ  =sanma    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

عِْ ِجِزينِ م  =(Allah’ı),,aciz,,bırakacaklarını    

اْْل ْرِض ِ,,فِي =yer,,yüzünde    

اه مِ  أْو  م      ateştir=النَار ِ     onların,,varacağı,,yer=و 

ل بِئْسِ  ِصيرِ     ve,,ne,,kötü=و   bir,,varış,,yeridir=اْلم 

Kâfirlerin yeryü-
zündeki güçlerinin 
karşı konulmaz ol-
duğunu sanmayı-
nız. Onların vara-
cakları yer cehen-
nemdir. Orası ne 
kötü bir varılacak 
yerdir!.. 

Sakın küfreden-
lerin, Bizi yeryü-
zünde aciz bıra-
kacaklarını 
sanma. Onların 
barınakları ateş-
tir. Ne kötü dö-
nüştür. 

(Ve) hakkı inkara 
şartlanmış olan kim-
seler de (hak ettikleri 
cezayı) bu dünyada 
(bulmasalar bile, ni-
hai yargıdan) kaçabi-
leceklerini zannetme-
sinler: Çünkü onların 
(öte dünyada) vara-
cakları yer ateştir; 
gerçekten de, varıla-
cak ne kötü bir son-
dur bu! 

24. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ْست أِْذْنك مِ ِلي ِ =izin..istesinler    

ل ك تِْ..الَِذينِ  م  =altında..bulunanlar..(köle..ve..hizmetçi)    

ان ك مِْ     ellerinizin=أ ْيم 

الَِذينِ  ي ْبل غ وا..ل مِْ..و  =ve..henüz..ermemiş..olanlar    

ل مِ  ثِ     sizden=ِمْنك مِْ    erginliğe=اْلح      üç=ث َل 

َرات ِ  ق ْبلِِ..ِمنِْ    vakitte=م  =önce    

ةِِ َل      sabah=اْلف ْجرِِ    namazından=ص 

ِحينِ  ع ونِ     ve..zaman=و      çıkar(ıp..yat)acağınız=ت ض 

ةِِ..ِمنِ     elbisenizi=ثِي اب ك مِْ الَظِهير  =öğle..vakti    

ِمنِْ ب ْعدِِ..و  =ve..sonra    ِِة َل      namazından=ص 

اِءِ  ثِ     yatsı=اْلِعش      üç..vakittir=ث َل 

اتِ  ْمِ     mahrem..olan=ع ْور      sizin..için=ل ك 

ل ْيك مِْ    yoktur=ل ْيسِ  لِ     size=ع  ل ْيِهمِْ..و  ع  =ve..onlara    

ن احِ      bir..günah=ج 
    bunların..dışında=ب ْعد ه َنِ 

ل ْيك مِْ    girip..çıkarsınız=ط َواف ونِ      yanına=ع 

ك مِْ ب ْعض  ِ..ع ل ىَِٰ    biriniz=ب ْعض  =diğerinin    

ِلكِ      size=ل ك مِ     Allah=اّلَل ِ    açıklar=ي ب ي ِنِ     böyle=ك ذ َٰ

اّلَل ِ    ayetleri=اْْلي اِتِ  ِليمِ     Allah=و      bilendir=ع 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Ey Mü´minler, eli-
nizin altındaki kö-
leler ve hizmetçiler 
ile aranızdaki he-
nüz ergenlik çağı-
na girmemiş genç-
ler, günün şu üç 
vaktinde, yani sa-
bah namazından 
önce, öğle sıca-
ğında soyunduğu-
nuz saatlerde ve 
yatsı namazından 
sonra odanıza gi-
rerken sizden izin 
istesinler. Bu vakit-
ler mahrem yerle-
rinizin açık olabile-
ceği vakitlerdir. Bu 
vakitler dışında ne 
sizin için ve ne de 
onlara bir sakınca 
yoktur. Birbirinizin 
odalarına rahatça 
girebilirsiniz. İşte 
Allah size ayetleri-
ni böylesine ayrın-
tılı biçimde açıklar. 
Allah her şeyi bilir 
ve O´nun her işi-
nin, her buyruğu-
nun mutlaka bir 
gerekçesi vardır. 

Ey iman edenler; 
ellerinizin altında 
olan köle ve ca-
riyeler ve sizden 
henüz erginlik 
çağına gelme-
miş olanlar; sa-
bah namazından 
önce, öğle sıca-
ğında soyundu-
ğunuz zaman ve 
yatsı namazın-
dan sonra, yanı-
nıza girecekleri 
vakit üç defa izin 
istesinler. Bunlar 
sizin üç mahrem 
vaktinizdir. Bu 
vakitlerin dışında 
birbirinizin yanı-
na girip çıkmak-
ta size de, onla-
ra da bir sorum-
luluk yoktur. Al-
lah; size ayetle-
rini böylece açık-
lar. Ve Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

Siz ey imana erişen-
ler! Meşru şekilde 
sahip olduğunuz kim-
seler, içinizden henüz 
ergenlik çağına var-
mamış olanlar, günün 
şu üç vaktinde, sabah 
namazından önce, 
gün ortasında soyu-
nup dinlenmeye çe-
kildiğiniz zaman ve 
yatsı namazından 
sonra yanınıza gir-
meden önce sizden 
izin istesinler; bu üç 
vakit mahremiyetini-
zin korunmasız olabi-
leceği vakitlerdir. Bu 
vakitlerin dışında bir-
birinizin yanına girip 
çıkmanızda sizin için 
de, onlar için de bir 
sakınca yoktur. Allah 
mesajlarını size işte 
böyle açıklamaktadır: 
Çünkü Allah doğru 
hüküm ve hikmetle 
buyuran mutlak ve 
sınırsız bilgi Sahibi-
dir! 

24. 
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إِذ ا,,     erdikleri=ب ل غِ     zaman=و 

    sizin=ِمْنك مِ     çocuklarınız=اْْل ْطف الِ 

ل مِ      izin,,istesinler=ف ْلي ْست أِْذن وا    erginlik,,çağına=اْلح 

ا     izin,,istedikleri=اْست أْذ نِ     gibi=ك م 

ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =kendilerinden,,öncekilerin    

ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    açıklıyor=ي ب ي ِنِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ

اّلَل ِ    ayetlerini=آي اتِِهِ     size=ل ك مِْ     Allah=و 

ِليمِ  ِكيمِ     bilendir=ع   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Çocuklarınız er-
genlik çağına gi-
rince günün saydı-
ğımız vakitlerinde 
odanıza girerken 
tıpkı kendilerinden 
büyüklerin yaptık-
ları gibi izin istesin-
ler. İşte Allah size 
ayetlerini böylesi-
ne ayrıntılı biçimde 
açıklar. Allah her 
şeyi bilir ve O´nun 
hiçbir işi hiçbir 
buyruğu sebepsiz 
değildir. 

Çocuklarınız er-
ginlik çağına 
vardığında, ken-
dilerinden önce-
kilerin izin iste-
diği gibi onlar da 
izin istesinler. Al-
lah; size ayetle-
rini böyle açıklar. 
Ve Allah; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

Aranızdaki çocuklar 
ergenlik çağına gir-
dikleri zaman da, 
öteki yetişkinlerin 
yaptığı gibi, (evinize 
yahut belirtilen vakit-
lerde odanıza girmek 
istediklerinde, her de-
fasında) sizden izin 
istesinler. Allah me-
sajlarını size işte böy-
le açıklamaktadır; 
çünkü O doğru hü-
küm ve hikmetle bu-
yuran mutlak ve sı-
nırsız bilgi Sahibidir! 

24. 
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اِعد ِ.. اْلق و      oturan..(ihtiyar)=و 

الن ِس اءِِ..ِمنِ  =kadınların    

ونِ ..لِ ..الََلتِي ي ْرج  =arzusu..kalmamış    

    yoktur=ف ل ْيسِ     evlenmeye=نِك اًحا

ل ْيِهنَِ ن احِ     kendileri..için=ع      bir..günah=ج 

ْعنِ ..أ نِْ ي ض  =bırakmalarında    َِثِي اب ه ن=dış..örtülerini    

ْيرِ  اتِ ..غ  ج  ت ب ر ِ م  =kasden..göstermeğe..çalışmadan    

أ نِْ    süslerini=بِِزين ة ِ      ama=و 

ْيرِ     sakınmaları=ي ْست ْعِفْفنِ      daha..hayırlıdır=خ 

َنِ  اّلَل ِ    kendileri..için=ل ه  عِ س ِمي    Allah=و  =işitendir    

ِليمِ   bilendir=ع 

Evlenme ümidi ol-
mayan, doğurgan-
lık çağını geride 
bırakmış yaşlı ka-
dınların, süslerini 
göstererek erkek-
lerin ilgisini çekme 
amacı taşımamak 
şartı ile ev dışında 
giyilecek elbisele-
rini giymemelerinin 
sakıncası yoktur. 
Fakat kapalı giyim 
konusunda titiz 
davranmaları ken-
dileri için daha iyi-
dir. Allah her sözü 
işitir ve her şeyi bi-
lir. 

Evlenme ümidi 
kalmayan yaşla-
nıp oturmuş ka-
dınlara, zinetle-
rini açığa vur-
mamak şartıyla 
dış elbiselerini 
çıkarmaktan do-
layı bir vebal 
yoktur. Ama if-
fetli davranmala-
rı onlar için daha 
hayırlıdır. Ve Al-
lah; Semi´dir, 
Alim´dir. 

Ve (Bilin ki) artık cinsi 
arzu duymayacak 
kadar kocamış kadın-
ların, cazibe ve gü-
zelliklerini açığa vur-
mak niyeti taşımaksı-
zın (dış) giysilerini çı-
karmalarında bir sa-
kınca yoktur. Ama 
böylelerinin bile sa-
kınmaları kendileri 
için daha hayırlı olur. 
Allah, mutlak ve sı-
nırsız bilgi sahibi ola-
rak, her şeyi işitmek-
tedir. 

24. 
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,, ىَِٰ,,ع ل ى    yoktur=ل ْيسِ  اْْل ْعم  =köre    

جِ  ر  لِ     güçlük=ح      ve,,yoktur=و 

جِِ,,ع ل ى ْعر 
اْْل  =topala     ِج ر      güçlük=ح 

لِ  ِريِضِ,,ع ل ى    ve,,yoktur=و  اْلم  =hastaya    

جِ  ر  لِ     güçlük=ح      ve,,(bir,,güçlük),,yoktur=و 

أ ْنف ِسك مِْ,,ع ل ىَِٰ =size,,de    ِْت أْك ل وا,,أ ن =yemenizde    

ب ي وتِك مِْ,,ِمنِْ =kendi,,evlerinizden    ِْأ و=yahut    

    yahut=أ وِْ    babalarınızın=آب ائِك مِْ    evlerinden=ب ي وتِِ

اتِك مِْ    evlerinden=ب ي وتِِ     annelerinizin=أ َمه 

Körlerin, topalların 
ve hastaların 
anahtarları kendi-
lerine emanet 
edilmiş evlere girip 
yemek yemekten 
çekinmeleri gerek-
sizdir. Sizler de ev-
latlarınızın, baba-
larınızın, atalarını-
zın, erkek kardeş-
lerinizin, kız kar-
deşlerinizin, amca-
larınızın, halaları-
nızın, dayılarınızın, 
teyzelerinizin, ar-
kadaşlarınızın ev-
lerinin veya anah-

Köre bir sorum-
luluk yoktur. To-
pala da bir so-
rumluluk yoktur. 
Hastaya da bir 
sorumluluk yok-
tur. Kendi evleri-
nizde veya ba-
balarınızın evle-
rinde veya anne-
lerinizin evlerin-
de veya erkek 
kardeşlerinizin 
evlerinde veya 
kızkardeşlerini-
zin evlerinde ve-
ya amcalarınızın 
evlerinde veya 

(Ey müminler, hepiniz 
birbirinizle kardeşsi-
niz; bunun içindir ki) 
kör için (sıhhatli olan 
kimselerden yardım 
kabul etmekte) bir 
sakınca yoktur; topal 
için bir sakınca yok-
tur; hasta için bir sa-
kınca yoktur; sizin 
için de, (çocuklarını-
zın) evlerinde, yahut 
babalarınızın evlerin-
de, yahut analarınızın 
evlerinde, yahut ka-
rındaşlarınızın evle-
rinde, yahut bacıları-
nızın evlerinde, yahut 
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    evlerinden=ب ي وتِِ    yahut=أ وِْ

انِك مِْ     yahut=أ وِْ    kardeşlerinizin=إِْخو 

اتِك مِْ    evlerinden=ب ي وتِِ و      kız,,kardeşlerinizin=أ خ 

    evlerinden=ب ي وتِِ    yahut=أ وِْ

اِمك مِْ     yahut=أ وِْ    amcalarınızın=أ ْعم 

    halalarınızın=ع َماتِك مِْ    evlerinden=ب ي وتِِ

    evlerinden=ب ي وتِِ    yahut=أ وِْ

اِلك مِْ     yahut=أ وِْ    dayılarınızın=أ ْخو 

تِك مِْ    evlerinden=ب ي وتِِ ال      teyzelerinizin=خ 

وِْأ ِ =yahut    ا ل ْكت مِْ,,م  م  =ellerinizde,,bulunanların    

ه ِ ف اتِح      yahut=أ وِْ    anahtarları=م 

ْمِ  ِديِقك      yoktur=ل ْيسِ     arkadaşınızın=ص 

ل ْيك مِْ ن احِ     üzerinize=ع      bir,,günah=ج 

ت أْك ل وا,,أ نِْ =yemenizde    ِميعًا     toplu,,olarak=ج 

    zaman=ف إِذ ا    ayrı,,ayrı=أ ْشت اتًاِ     yahut=أ وِْ

ْلت مِْ     evlere=ب ي وتًا    girdiğiniz=د خ 

وا ل ِم      selam,,verin=ف س 

أ ْنف ِسك مِْ,,ع ل ىَِٰ =kendinize,,(birbirinize)    

ِعْندِِ,,ِمنِْ    dileğiyle,,(bir,,yaşam)=ت ِحيَةًِ =tarafından    

ب ا    Allah=اّلَلِِ ك ةًِم  ر  =bereketli    
    güzel=ط ي ِب ةًِ 

ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    açıklıyor=ي ب ي ِنِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    ayetleri=اْْلي اتِِ    size=ل ك مِ 

 aklınızı,,kullanırsınız=ت ْعِقل ونِ 

tarları yanınızda 
bulunan evlerin 
yemeklerinden yi-
yebilirsiniz. Gerek 
birarada ve gerek-
se ayrı ayrı yemek 
yemenizin sakın-
cası yoktur. Şenlik-
li evlere girdiğiniz-
de Allah tarafından 
yasallaştırılmış 
kutlu ve hoşnutluk 
uyandırıcı bir 
esenlik dileği ol-
mak üzere içerdeki 
dindaşlarınıza 
selâm veriniz. Al-
lah size ayetlerini 
düşünesiniz diye 
böyle açıklar. 

halalarınızın ev-
lerinde veya da-
yılarınızın evle-
rinde veya tey-
zelerinizin evle-
rinde veya anah-
tarlarına malik 
olduğunuz yer-
lerde veya dost-
larınızın evlerin-
de izinsiz yemek 
yemenizde bir 
sorumluluk yok-
tur. Bir arada 
veya ayrı ayrı 
yemenizde bir 
sorumluluk yok-
tur. Evlere girdi-
ğiniz zaman, Al-
lah katından be-
reket, sağlık ve 
güzellik dileye-
rek kendinize 
selam verin. Al-
lah 

amcalarınızın evle-
rinde, yahut halaları-
nızın evlerinde, yahut 
dayılarınızın evlerin-
de, yahut teyzelerini-
zin evlerinde yahut 
anahtarı size emanet 
edilmiş olan (evler-
de), yahut bir arkada-
şınızın (evinde) yiyip 
içmenizde bir sakınca 
yoktur. Bir arada ya-
hut ayrı ayrı yeme-
nizde de bir sakınca 
yoktur. Ama bu ev-
lerden (herhangi biri-
ne) her girdiğinizde 
Allah katından bolluk, 
bereket ve esenlik di-
leyerek birbirinize 
mutlaka selam verin. 
Allah mesajlarını size 
işte böyle açıklıyor ki, 
belki aklınızı kullan-
mayı (öğrenirsiniz). 

24. 
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ا.. ْؤِمن ونِ     şüphesiz=إِنَم      müminler=اْلم 

ن وا..الَِذينِ  آم  =(gönülden)..inanırlar    ِِبِاّلَل=Allah’a    

س وِلهِِ ر  إِذ ا    ve..Elçisine=و      zaman=و 

ع ه ِ    oldukları=ك ان وا     onunla..beraber=م 

أ ْمرِ ..ع ل ىَِٰ =bir..iş..için    ِ اِمع     toplumsal=ج 

ي ْذه ب وا..ل مِْ =gitmezler    

تَىَِٰ ي ْست أِْذن وه ِ ..ح  =ondan..izin..almadan    

    şüphesiz=إِنَِ

ون كِ ي ْست أِْذن ِ..الَِذينِ  =senden..izin..alanlar    

ئِكِ  ي ْؤِمن ونِ ..الَِذينِ     işte..onlardır=أ ول َٰ =inananlar    

س وِلِهِ     Allah’a=بِاّلَلِِ ر      zaman=ف إِذ ا    ve..Elçisine=و 

    bazı=ِلب ْعِضِ    senden..izin..istedikleri=اْست أْذ ن وكِ 

نِْف أْذ ِ    işleri..için=ش أْنِِهمِْ =izin..ver    

نِْ ِشئْتِ ..ِلم  =dilediğine    ِْم     onlardan=ِمْنه 

اْست ْغِفرِْ مِ     ve..mağfiret..dile=و      onlar..için=ل ه 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Allah’tan=اّلَل ِ 

ِحيمِ     çok..bağışlayan=غ ف ورِ   çok..esirgeyendir=ر 

Mü’minler ancak 
Allah’a ve Re-
sul’üne iman eden-
ler ve peygamber-
le birlikte bir işe 
karar vermek için 
toplandıklarında 
ondan izin isteyip 
alıncaya kadar 
gitmeyenlerdir. 
Gerçekten senden 
izin isteyenler, işte 
onlar Allah’a ve 
Resulüne inanan-
lardır. Birtakım iş-
leri için senden izin 
isterlerse içlerin-
den dilediğine izin 
ver. Ve Allah’tan 
onların bağışlan-
malarını dile. Şüp-
hesiz ki Allah, Ga-
fur’dur, Rahim’dir. 

Mü´minler; an-
cak Allah´a ve 
Rasulüne iman 
edenler ve pey-
gamberle birlikte 
bir işe karar 
vermek için top-
landıklarında, 
ondan izin iste-
yip alıncaya ka-
dar ayrılıp git-
meyenlerdir. 
Gerçekten sen-
den izin isteyen-
ler; işte onlar, Al-
lah´a ve Rasulü-
ne iman eden-
lerdir. Bir takım 
işleri için senden 
izin isterlerse iç-
lerinden dilediği-
ne izin ver ve Al-
lah´tan onların 
bağışlanmalarını 
dile. Şüphesiz ki 
Allah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

(Gerçek) Müminler 
öyle kimselerdir ki Al-
lah'a ve O'nun Rasu-
lü'ne yürekten inanır-
lar ve o'nunla bütün 
cemaati ilgilendiren 
bir mesele için bir 
araya geldiklerinde 
(hangi karara varıla-
cak olursa olsun) 
o'nun iznini almadık-
ça ayrılmazlar. Ger-
çekten de, senden 
izin al(madıkça kara-
ra bağlanan eylem-
den geri dur-
may)anlar, işte Al-
lah'a ve O'nun Rasu-
lü'ne (yürekten) ina-
nanlar böyleleridir! 
Bunun içindir ki, onlar 
kendi bazı özel işleri 
için senden izin iste-
dikleri zaman, uygun 
gördüğün kimselere 
bu izni ver; ve Al-
lah'tan onlar için ba-
ğışlanma dile; çünkü 
Allah, şüphesiz, çok 
acıyan esirgeyen 
gerçek bağışlayıcıdır! 

24. 
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,, ت ْجع ل وا,,لِ  =bir,,tutmayın     ِد ع اء=davetini    

    aranızda=ب ْين ك مِْ    Rasulün=الَرس ولِِ

    herhangi,,birinizin=ب ْعِضك مِْ    daveti,,gibi=ك د ع اءِِ

    bilir=ي ْعل مِ     andolsun=ق دِْ    diğerini=ب ْعًضاِ 

ي ت س لَل ونِ ,,الَِذينِ     Allah=اّلَل ِ =sıvışıp,,gidenleri    

اذًاِ     içinizden=ِمْنك مِْ     birbirinin,,arkasına,,gizlenerek=ِلو 

    sakınsınlar=ف ْلي ْحذ رِِ

اِلف ونِ ,,الَِذينِ  ي خ  =aykırı,,davrananlar    

أ ْمِرهِِ,,ع نِْ =onun,,emrine    

مِْ,,أ نِْ ت ِصيب ه  =kendilerine,,uğramasından    

    yahut=أ وِْ    bir,,belanın=فِتْن ة ِ

مِْ     bir,,azabın=ع ذ ابِ     onlara,,çarpmasından=ي ِصيب ه 

 acı=أ ِليمِ 

Peygamberi çağı-
rırken O´na, birbi-
rinize seslendiğiniz 
gibi seslenmeyiniz. 
(Ya da Peygamber 
sizi çağırdığında 
O´nun çağrısını, 
aranızda birbirinize 
yönelttiğiniz çağrı-
larla bir tutmayı-
nız.) Allah, arka-
daşlarını siper 
ederek gizlice 
Peygamberin ya-
nından sıvışanları 
iyi bilir. O´nun em-
rini çiğneyenler ya 
başlarına bir bela 
gelmesinden ya da 
acıklı bir azaba 
çarpılmaktan 
korkmalıdırlar. 

Peygamberin 
çağırmasını; 
kendi aranızda 
birbirinizi çağır-
manız gibi say-
mayın. Allah; 
içinizden bir di-
ğerini siper ede-
rek sıvışıp gi-
denleri muhak-
kak bilir. Onun 
buyruğuna aykırı 
hareket edenler, 
başlarına bir be-
la gelmesinden 
veya elim bir 
azaba uğramak-
tan sakınsınlar. 

Rasul'ün size yaptığı 
çağrıyı birbirinize 
yaptığınız çağrı(lar)la 
bir tutmayın sakın; 
gerçek şu ki, Allah, 
hissettirmeden ara-
nızdan sıyrılmak iste-
yenleri biliyor; öyley-
se, O'nun buyruğuna 
karşı gelmek isteyen-
ler, başlarına (bu 
dünyada) bir belanın, 
bir güçlüğün ya da 
(öte dünyada) can 
yakıcı bir azabın 
gelmesinden kork-
sunlar! 

24. 
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.. ِِ    şüphesiz=إِنَِ    iyi..bilin..ki=أ لِ      Allah’ındır=ّلِلَ

ا اتِِ..فِي    olanlar=م  او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ     bilir..=ي ْعل مِ     andolsun=ق دِْ    ve..yerde=و 

ا ل ْيهِِ    sizin=أ ْنت مِْ    ne..iş=م      üzerinde..olduğunuzu=ع 

ي ْومِ  ع ونِ     gün=و      döndürülüp..götürüldükleri=ي ْرج 

    onlara..haber..verir=ف ي ن ب ِئ ه مِْ    O’na=إِل ْيهِِ

ا ع ِمل واِ ..بِم  =ne..yaptıklarını    ِ اّلَل     Allah=و 

ش ْيءِ ..بِك ل ِِ =her..şeyi     ِِليم  bilendir=ع 

Haberiniz olsun ki, 
göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi Al-
lah´a aittir. O, kul-
larının ne yaptıkla-
rını ve ne düşün-
düklerini bilir. 
O´nun huzuruna 
çıkarıldıkları gün 
herkese yaptıkları-
nı haber verecek-
tir. Allah her şeyi 
bilir. 

Dikkat edin, gök-
lerde ve yerde 
ne varsa hepsi 
Allah´ındır. O, 
içinde bulundu-
ğunuz durumu 
da, kendisine 
döndürüleceği-
niz günü de mu-
hakkak bilir. On-
lara işlediklerini 
haber verecektir. 
Allah, her şeyi 
hakkıyla bilendir. 

Unutmayın, göklerde 
ve yerde var olan her 
şey Allah'a aittir; (ve 
dolayısıyla) sizin için-
de bulunduğunuz du-
rumu ve güttüğünüz 
amacı çok iyi bilmek-
tedir O! Ve (yaşayan 
herkes) bir gün O'na 
geri dönecek; ve o 
zaman O, (hayattay-
ken) yapıp ettikleri 
her şeyi kendilerine 
haber verecek; çün-
kü, Allah her şeyi bü-
tün gerçeğiyle bilir. 

25. 
1 

,, كِ  ن َزلِ ,,الَِذي    pek,,kutludur=ت ب ار  =indiren    

ْبِدهِِ,,ع ل ىَِٰ    Furkanı=اْلف ْرق انِ  ع  =kuluna    

    alemlere=ِلْلع ال ِمينِ     olması,,için=ِلي ك ونِ 

 uyarıcı=ن ِذيًرا

Eğri ile doğruyu 
birbirinden ayıran 
Kur´anı, tüm in-
sanları ve cinnleri 
uyarsın diye kulu 
Muhammed´e indi-
ren Allah´ın şanı 
yücedir. 

Alemleri uyar-
mak üzere kulu-
na Furkan´ı indi-
ren ne yücedir. 

Bütün insanlığa bir 
uyarı olsun diye kulu-
na hakkı batıldan ayı-
rıcı bir ölçü indiren 
(Allah) ne yüce, ne 
cömerttir! 

25. 
2 

.. ل ه ِ..الَِذي =O’nundur     ِْلك     mülkü=م 

اتِِ او  اْْل ْرِضِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

ل مِْ ي تَِخذِْ..و  =ve..O..edinmemiştir    ل دًا     bir..çocuk=و 

ل مِْ ي ك نِْ..و  =ve..yoktur    ِ ل ه=O’nun     ِش ِريك=ortağı    

ْلكِِ..فِي اْلم  =mülkünde     ِل ق خ      ve..yaratmıştır=و 

ش ْيءِ ..ك لَِ =her..şeyi    ِ ه     ona..vermiştir=ف ق دَر 

 ölçü..biçim..ve..düzen=ت ْقِديًرا

O ki, göklerin ve 
yerin egemenliği 
O´nun tekelindedir 
hiç evlat edinme-
miştir; egemenlikte 
ortağı yoktur; O 
her şeyi yaratmış 
ve bir ön tasarıya 
göre düzenlenmiş-
tir. 

O ki; göklerin ve 
yerin mülkü 
O´nundur. Ço-
cuk edinmemiş-
tir, mülkte ortağı 
yoktur. Her şeyi 
yaratmış, ona bir 
düzen vermiş ve 
bir ölçüyle takdir 
etmiştir. 

O ki, göklerin ve yerin 
egemenliği O'na aittir; 
soy sop edinmemiştir; 
egemenliğinde her-
hangi bir ortağı yok-
tur; çünkü her şeyi 
yaratan ve her şeyi 
belli bir yasalar örgü-
süne göre düzene 
koyan O'dur. 

25. 
3 

ذ وا,, اتَخ  د ونِهِِ,,ِمنِْ    edindiler=و  =O’ndan,,ayrı,,olarak    

ةًِ ي ْخل ق ونِ ,,لِ     birtakım,,tanrılar=آِله  =yaratmayan    

ْيئًا ه مِْ    hiçbir,,şey=ش      kendileri=و 

Müşrikler Allah´ı 
bir yana bırakarak 
hiç bir şey yarata-
mayan kendileri bi-
rer yaratık olan, 

O´nu bırakıp da, 
bir şey yaratma-
yan; üstelik ken-
dileri yaratılmış 
olan ve kendile-

Hal böyleyken, yine 
de O'nu bırakıp, hiç-
bir şey yaratmayan, 
tersine kendileri yara-
tılmış bulunan; ne 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

    yaratılan=ي ْخل ق ونِ 

لِ  ي ْمِلك ونِ ,,و  =ve,,güçleri,,yetmeyen    

ف ِسِهمِِْْل نِْ =kendilerine,,dahi    ا رًّ     zarar,,vermeye=ض 

لِ  ن ْفعًا,,و  =ne,,de,,yarar,,vermeye    

لِ  ي ْمِلك ونِ ,,و  =ve,,güçleri,,yetmeyen    

ْوتًا لِ     öldüremeye=م  ي اةًِ,,و  ح  =ne,,de,,yaşatamaya    

لِ  ن ش وًرا,,و  =ve,,ne,,de,,(ölüleri,,diriltip),,kaldıramaya 

kendilerine ne za-
rar ve ne de fayda 
dokunduramayan; 
öldürmeye, yaşat-
maya ve yeniden 
diriltmeye güçleri 
yetmeyen ilahlar 
edindiler. 

rine ne bir zarar 
ne de bir fayda 
vermeyen, öl-
dürmeye, dirilt-
meye ve ölüm-
den sonra tekrar 
canlandırmaya 
gücü yetmeyen 
bir takım ilahlar 
edindiler. 

kendilerinden bir dar-
lığı uzaklaştıracak ne 
de kendilerine bir ya-
rar sağlayacak güce 
sahip olmayan; ne 
ölüm üzerinde, ne 
hayat üzerinde, ne de 
ölümden sonra kalkış 
üzerinde herhangi bir 
etkisi bulunmayan 
birtakım düzmece 
tanrılara kulluk edi-
yorlar. 

25. 
4 

.. ق الِ  وا..الَِذينِ     dediler..ki=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ذ ا..إِنِْ ه َٰ =bu    َِإِل=başka..bir..şey..değildir    

اه ِ    yalandan=إِْفكِ      onu..uydurdu=اْفت ر 

أ ع ان ه ِ ل ْيهِِ    ve..yardım..etti=و      kendisine=ع 

ون ِ     bir..topluluk=ق ْومِ  ر      böylece=ف ق دِْ    başka=آخ 

وا اء      kesin..bir..haksızlığa=ظ ْلًما    vardılar=ج 

وًرا ز   ve..iftiraya=و 

Kafirler «Şu 
Kur´an, Muham-
med´in uydurduğu 
bir yalandır. Bu 
uydurma işinde 
kendisine yardım 
eden başkaları da 
vardır» dediler. 
Onlar gerçekten 
zulüm işlemişler ve 
yalan söylemişler-
dir. 

Küfredenler de-
diler ki: Bu an-
cak onun uydur-
duğu bir yalandır 
ve ona bu hu-
susta bir başka 
topluluk yardım 
etmiştir. Hiç 
şüphesiz onlar, 
zulüm ve iftira ile 
geldiler. 

Üstelik, hakkı inkara 
şartlanmış olanlar: Bu 
(Kuran) doğruyu çar-
pıtıp yalanı ve sahteyi 
ortaya çıkaran başka 
bir topluluğun yardı-
mıyla o'nun (kendi-
sinden) uydurduğu bir 
yalandan başka bir 
şey değildir deyip du-
ruyorlar. 

25. 
5 

ق ال وا,,     masalları=أ س اِطيرِ     ve,,dediler=و 

ا    evvelkilerin=اْْل َوِلينِ      onları,,yazmış=اْكت ت ب ه 

ل ْيهِِ    yazdırılıyor=ت ْمل ىَِٰ    onlar=ف ِهيِ      kendisine=ع 

ةًِ أ ِصيًَلِ    sabah=ب ْكر   ve,,akşam=و 

Yine onlar «Bu 
Kur´an, eski millet-
lerin masallarıdır. 
Muhammed onu 
adamlarına kopya 
ettirmiştir ve bu 
kopyalar sabahları 
ve akşamları ken-
disine okunmakta-
dır» dediler. 

Ve dediler ki: 
Öncekilerin ma-
sallarıdır. Başka-
larına yazdırıp 
sabah akşam 
kendisine okun-
maktadır. 

Ayrıca, Onun, sabah 
akşam kendisine 
okunsunlar diye yaz-
dırdığı eskilerin ma-
salları, efsaneleridir 
bu! diyorlar. 

25. 
6 

ل ه ِ    de..ki=ق لِْ.. ي ْعل مِ ..الَِذي    onu..indirdi=أ ْنز  =bilen    

رَِ اتِِ..فِي    gizleri=الس ِ او  الَسم  =göklerdeki    

اْْل ْرِض ِ ك انِ ..إِنَه ِ    ve..yerdeki=و  =şüphesiz..o    

ِحيًما    çok..bağışlayan=غ ف وًرا  çok..esirgeyendir=ر 

Onlara de ki; «Bu 
Kur´anı, göklerin 
ve yerin sırlarını 
bilen Allah indirdi. 
Hiç kuşkusuz O, 
affedicidir ve mer-
hametlidir.» 

De ki: Onu gök-
lerde ve yerdeki 
sırrı bilen indir-
miştir. Şüphesiz 
ki O; Gafur ve 
Rahim olandır. 

De ki: Göklerin ve ye-
rin bütün sırlarını bi-
len (Allah) indirdi onu! 
Doğrusu O, çok acı-
yıp esirgeyen gerçek 
bağışlayıcıdır! 

25. 
7 

ق ال وا,, الِِ    dediler,,ki=و  ذ ا    ?ne,,oluyor,,ki=م      bu=ه َٰ

    yemek=الَطع امِ     yiyor=ي أْك لِ     elçiye=الَرس ولِِ

ي ْمِشي اِقِ ,,يفِِ    geziyor=و  اْْل ْسو  =çarşılarda    

    ona=إِل ْيهِِ    indirilmeli=أ ْنِزلِ     ?değil,,mi=ل ْولِ 

ل كِ      olacak=ف ي ك ونِ     bir,,melek=م 

ع ه ِ  uyarıcı=ن ِذيًرا    kendisiyle,,beraber=م 

Yine onlar dediler 
ki; «Bu ne biçim 
Peygamberdir ki, 
bizim gibi yemek 
yiyor ve çarşıda 
pazarda geziyor? 
Ona, kendisi ile 
birlikte uyarma gö-
revi yürüten bir 
melek indirilseydi 
ya.» 

Ve dediler ki: Bu 
peygambere ne 
oluyor ki; yemek 
yiyor, sokaklarda 
geziyor? Onun 
beraberinde bu-
lunup uyaran bir 
melek indirilmeli 
değil miydi? 

Ama onlar yine de 
şöyle diyorlar: Bu na-
sıl peygamber ki (di-
ğer ölümlüler gibi) yi-
yip içiyor, çarşı-pazar 
dolaşıyor? Onunla 
beraber bir uyarıcı 
olarak (görünür) bir 
melek gönderilseydi 
ya! 

25. 
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    üstüne=إِل ْيهِِ    atılmalı=ي ْلق ىَِٰ    ?yahut..değil..mi=أ وِْ..

ْنزِ كِ  =bir..hazine    ِْأ و=yahut     ِت ك ون=olmalı..değil..mi?    

نَة ِ    kendisinin=ل ه ِ     yiyeceği=ي أْك لِ     bir..bahçesi=ج 

اِ  ق الِ     ondan..(ürününden)=ِمْنه      ve..dediler..ki=و 

ونِ  ت تَبِع ونِ ..إِنِْ    zalimler=الَظاِلم  =siz..uyuyorsunuz    

ًَلِ    başka..değil..sadece=إِلَِ ج      bir..adama=ر 

وًرا ْسح   büyülenmiş=م 

Ya da kendisine 
bir hazine veril-
seydi veya ürünleri 
ile beslenebileceği 
bir bahçesi olsay-
dı. Bu zalimler, 
müminlere «Sizler, 
büyülenmiş, akli 
dengesi bozuk bir 
adamın peşinden 
gidiyorsunuz» de-
diler. 

Yahut kendisine 
bir hazine veril-
meli veya besle-
neceği bir bahçe 
olmalı değil miy-
di? O zalimler 
dediler ki: Siz, 
büyülenmiş bir 
adamdan baş-
kasına tabi ol-
muyorsunuz. 

Yahut kendisine (Al-
lah tarafından) bir 
hazine verilseydi, ya-
hut (zahmetsiz) yiyip 
içtiği (tılsımlı) bir bah-
çesi olsaydı ya! Ve 
bu zalimler (birbirleri-
ne): Eğer (Muham-
med'e) uyacak olsay-
dınız, büyülenmiş bir 
adamdan başkasına 
(uymuş, olmazdınız)! 
diyorlar. 

25. 
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ب وا    nasıl=ك ْيفِ     bak=اْنظ رِْ,, ر      misal,,verdiler=ض 

    benzetmelerle=اْْل ْمث الِ     senin,,için=ل كِ 

لُّوا     saptılar=ف ض 

ِ ي ْست ِطيع ونِ ,,ف َل  =artık,,bir,,daha,,bulamazlar    

 yolu=س بِيًَلِ

Senin hakkında ne 
yakışıksız ben-
zetmeler düzdükle-
rini görüyor mu-
sun? Onlar sap-
mışlardır ve doğru 
yolu bir türlü bula-
mıyorlar. 

Bir bak; sana 
nasıl misaller 
getirip saptılar. 
Bir daha yol bu-
lamazlar. 

(Ey Rasul,) seni ben-
zettikleri şeye bak! 
Zaten onlar bir kere 
yoldan çıkmış bulu-
nuyorlar, bir daha da 
(doğru) yolu bulama-
yacaklar! 

25. 
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.. كِ  ش اءِ ..إِنِْ    O..ki=الَِذي    yücedir=ت ب ار  =dilerse    

ع لِ  ْيًرا    sana=ل كِ     verir=ج      daha..hayırlısını=خ 

ِلكِ ..ِمنِْ ذ َٰ =bundan     ِنَات     bahçeler=ج 

ا..ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ  ي ْجع لِْ    ırmaklar=اْْل ْنه      ve..yapar=و 

 saraylar=ق ص وًرا    senin..için=ل كِ 

Eğer dilerse sana, 
onların sözünü et-
tiklerinden daha 
iyisini, yani altla-
rından çeşitli nehir-
ler akan cennetleri 
verebilen ve senin 
için köşkler hazır-
layabilen Allah´ın 
şanı yücedir. 

Dilerse sana 
bunlardan daha 
hayırlı olarak al-
tından ırmaklar 
akan cennet ler 
verebilen ve 
köşkler kurabilen 
Allah ne yücedir. 

Dilerse sana, (onların 
dile getirdiği) bu şey-
lerden daha hayırlısı-
nı -içlerinde derelerin, 
ırmakların çağıldadığı 
hasbahçeler- verebi-
lecek ve senin için 
köşkler, konaklar ya-
pabilecek olan (Allah) 
ne yüce, ne cömerttir! 
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11 

    onlar,,yalanladılar=ك ذَب وا    bilakis=ب لِْ,,

ِةِ      saatini,,(duruşma)=بِالَساع 

أ ْعت ْدن ا     biz,,hazırlamışızdır=و 

نِْ ك ذَبِ ,,ِلم  =yalanlayanlara    ِِبِالَساع ة=saati    

 alevli,,bir,,ateş=س ِعيًرا

Aslında onlar Kı-
yamet gününü ya-
lanlamışlardır. Biz 
de Kıyamet günü-
nü yalanlayanlara 
çılgın alevli bir 
ateş hazırladık. 

Fakat onlar, kı-
yamet saatını da 
yalanladılar. Biz, 
o saatın gelece-
ğini yalanlayan-
lara öyle çılgın 
bir ateş hazırla-
dık ki. 

(O inkarcılara gelin-
ce;) onlar asıl Son 
Saat'in (geleceğini) 
yalanladılar! Oysa, 
Biz Son Saat gerçe-
ğini yalanlayanlar için 
harlı bir ateş hazırla-
mışızdır: 
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.. مِْ..إِذ ا أ تْه  ر  =onları..görünce    ِْك انِ ..ِمن م  =bir..yerden    

ا    onlar..işitirler=س ِمع وا    uzak=ب ِعيدِ      bunun=ل ه 

ًظات غ يُِّ =öfkesini    فِيًرا ز   ve..homurtusunu=و 

Bu ateş onları 
uzaktan görünce 
onun uğultusu ve 
öfkeli solumaları 
kulaklarına gelir. 

Bu, kendilerine 
uzak bir yerden 
gözükünce onun 
kaynayışını ve 
uğultusunu du-
yacaklardır. 

O ateş uzaktan karşı-
larına çıkınca onun 
öfkeli kükremesini ve 
uğultusunu işitecek-
ler; 
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إِذ ا,, ا    atıldıkları=أ ْلق وا    zaman=و      onun=ِمْنه 

ك انًا ي ِقًا    bir,,yerine=م      dar=ض 

ق َرنِينِ      çağırırlar=د ع ْوا    bağlı,,olarak=م 

 ölümü=ث ب وًرا    orada=ه ن اِلكِ 

Zincirlerle elleri, 
ayaklarına bağ-
lanmış olarak bu 
ateşin dar yerine 
atıldıklarında ise 
orada «yok olma-
yı» imdada çağırır-
lar. 

Elleri boyunları-
na bağlı olarak 
onun en dar bir 
yerine atıldıkları 
zaman orada 
yok olup gitmeyi 
isterler. 

ve birbirlerine bağlı 
olarak daracık bir 
yerden onun içine 
atıldıkları zaman, 
orada o an yok olup 
gitmek için yakara-
caklar! 
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.. ت دْع وا..لِ  =çağırmayın     ِاْلي ْوم=bugün    

اِحدًا    ölüm=ث ب وًرا اْدع وا    bir..tek=و      çağırın=و 

ثِيًرا    ölüm=ث ب وًرا  birçok=ك 

Kendilerine «bu-
gün bir kere yo-
kolmayı değil, bir 
çok kez yokolmayı 
imdada çağırınız» 
diye seslenilir. 

Bugün bir kere 
yok olmayı değil, 
bir çok kereler 
yok olmayı iste-
yin. 

(Ama o zaman onlara 
denecek ki:) Bugün 
bir defada yok olup 
gitmek için değil, de-
falarca yok olup git-
mek için yakarın, ba-
kalım! 
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ِلكِ     de,,ki=ق لِْ,, ْيرِ     bu,,mu=أ ذ َٰ     daha,,iyi=خ 

نَة ِ,,أ مِْ ج  =yoksa,,cennet,,mi?    ِِْلد     ebedi=اْلخ 

ِعد ِ,,الَتِي و  =vadedilen     ِ تَق ون     muttakilere=اْلم 

ل ه مِْ,,ك ان تِْ =onlar,,için    ًِاء ز      mükâfat=ج 

ِصيرًِ م  او  =ve,,varış,,yeridir 

De ki; «Bu mu iyi-
dir, yoksa Al-
lah´tan korkanlara 
vaadedilen, onlar 
için ödül ve barı-
nak olarak hazırla-
nan ebedi cennet 
mi?» 

De ki: Bu mu 
daha hayırlıdır, 
yoksa müttakile-
re vaad olunan 
ebedi cennet 
mi? Ki bu, onlar 
için bir mükafat 
ve son duraktır. 

De ki: (Şimdi söyle-
yin,) bu mu daha ha-
yırlı, yoksa Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyanlara bir 
mükafat ve yerleşme 
yeri olarak vaad edi-
len ebedi cennet mi? 
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مِْ.. ا    bulurlar=ل ه      orada=فِيه 

ا ي ش اء ونِ ..م  =istediklerini    

ا ِلِدين ِ خ  =ve..sürekli..kalırlar     ِك ان=bu    

Onlar orada dile-
dikleri her şeyi bu-
lurlar. Orada sü-
rekli kalacaklardır: 
Bu Rabb´inin ger-
çekleştirilmesi is-
tenmiş vaadidir. 

Onlar için orada 
diledikleri her 
şey var. Ve te-
melli kalırlar. Bu, 
Rabbının yerine 
getirilmesi iste-
nen bir vaadidir. 

O cennet ki, orada is-
tedikleri her şeye ula-
şırlar ve orada son-
suza kadar yaşayıp 
giderler; bu, Rabbinin 
(insan için her za-
man) istenmeye de-
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ب ِكِ     üzerine=ع ل ىَِٰ ْعدًا    Rabbinin=ر      bir..vaadidir=و 

ْسئ ولًِ  sorumluluk..gerektiren=م 

ğer bir vaadidir. 
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,, ي ْومِ  ه مِْ    ve,,gün=و      onları,,toplayacağı=ي ْحش ر 

ا م  ي ْعب د ونِ ,,و  =taptıklarını    ِْد ونِِ,,ِمن =başka    

    ?siz,,mi=أ أ ْنت مِْ    der,,ki=ف ي ق ولِ     Allah’tan=اّلَلِِ

    kullarımı=ِعب اِدي    saptırdınız=أ ْضل ْلت مِْ

ءِِ ل  ؤ      kendileri,,mi=ه مِْ    yoksa=أ مِْ    bu=ه َٰ

لُّوا  yolu=الَسبِيلِ     sapıttılar=ض 

Rabb´in, müşrikler 
ile onların Allah´ı 
bir yana bırakarak 
taptıkları düzmece 
ilahlarını biraraya 
topladığı gün, 
düzmece ilahlara 
«Şu kullarımı siz 
mi saptırdınız, 
yoksa kendileri mi 
yoldan çıktılar?» 
der. 

O gün Rabbın 
onları ve Al-
lah´tan başka 
taptıklarını bir 
araya toplar ve: 
Bu kullarımı siz 
mi saptırdınız, 
yoksa kendileri 
mi yoldan saptı-
lar? der. 

Fakat (Rabbinin birli-
ğini unutan kimselere 
gelince,) o Gün 
(Rabbin) onları ve on-
ların Allah yerine kul 
köle oldukları varlıkla-
rı bir araya toplaya-
cak ve (kendilerine 
tanrısal nitelikler ya-
kıştırılan bu varlıkla-
ra): Bu kullarımı siz 
mi yoldan çıkardınız, 
yoksa onların kendi-
leri mi doğru yoldan 
ayrıldılar? diye sora-
cak. 
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ان كِ     derler..ki=ق ال وا..     senin..şanın..yücedir=س ْبح 

ا ي ْنب ِغي..ك انِ ..م  =yaraşmaz    ل ن ا=bize    

ن تَِخذ ِ..أ نِْ =edinmek    ِْد ونِكِ ..ِمن =senden..başka    

أ ْوِلي اءِ ..ِمنِْ =veliler    ِِْكن ل َٰ     fakat=و 

مِْ تَْعت ه      sen..onları..nimetlendirdin=م 

ه مِْ آب اء  تَىَِٰ    ve..atalarını=و      kadar=ح 

ْكرِ     unutuncaya=ن س وا     anmayı=الذ ِ

ك ان وا     bir..topluluk=ق ْوًما    ve..oldular=و 

 helaki..hak..eden=ب وًرا

Düzmece ilahlar 
derler ki; «Sen her 
türlü noksanlıktan 
münezzehsin! Se-
nin dışında başka 
korucular ve daya-
naklar edinmek bi-
ze yakışacak bir 
tutum değildir. Fa-
kat sen onlara ve 
atalarına o kadar 
bol nimetler verdin 
ki; sonunda seni 
anmayı unutarak 
yok edilmeyi ha-
keden bir topluluk 
oldular.» 

Onlar da derler 
ki: Tenzih ede-
riz, Seni bırakır 
da başka dostlar 
edinmek bize 
yaraşmaz. Ama 
Sen, onlara ve 
babalarına ni-
metler verdin de, 
Seni anmayı 
unuttular ve he-
laki hak eden bir 
kavim oldular. 

Onlar: Sınırsız kudret 
ve yüceliğinle Seni 
tenzih ederiz! diye 
cevap verecekler, 
Senden başka dost-
lar, efendiler edinmek 
bize yakışmazdı! Fa-
kat, (bunlara gelince) 
Sen bunlara ve baba-
larına dünya hayatı-
nın tadını çıkarmaları 
için fırsat verdin; öyle 
ki, onlar da sonunda 
(Seni) anmayı büsbü-
tün unuttular; çünkü 
bunlar her türlü iyilik-
ten yoksun kimseler-
di. 
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    sizi,,yalanladılar=ك ذَب وك مِْ    işte=ف ق دِْ,,

ا ت ق ول ونِ ,,بِم  =dedikleriniz    

ا ت ْست ِطيع ونِ ,,ف م  =artık,,gücünüz,,yetmez    

ْرفًا     ne,,(azabı),,geri,,çevirmeğe=ص 

لِ  ن ْصًراِ ,,و  =ne,,de,,yardım,,bulabilirsiniz    

نِْ م      sizden=ِمْنك مِْ    zulmederse=ي ْظِلمِْ    ve,,kim=و 

بِيًرا    bir,,azab=ع ذ ابًا    ona,,tattırırız=ن ِذْقه ِ  büyük=ك 

Bunun üzerine Al-
lah, müşriklere der 
ki; «İşte düzmece 
ilahlarınız, sizin 
sözlerinizi yalanla-
dılar. Artık ne aza-
bımı başınızdan 
savabilirsiniz ve ne 
size yardım ede-
cek birini bulabilir-
siniz. Aranızdaki 
zalimlere büyük bir 
azap taddıraca-
ğız.» 

İşte sizi söyle-
diklerinizde ya-
lancı çıkardılar. 
Artık üzerinizden 
azabı çeviremez 
ve yardım göre-
mezsiniz. Sizden 
zulmedenlere 
büyük bir azab 
tattıracağız, de-
nir. 

(Bunun üzerine, Allah 
da, müşriklere): İşte 
(sizin tanrı yerine 
koyduğunuz kimseler, 
geçmişte) ileri sürdü-
ğünüz iddiaların ya-
lan olduğunu ortaya 
koydular diyecek, ar-
tık ne (hak ettiğiniz 
azabı) savuşturabilir-
siniz, ne de kendinize 
bir destek bulabilirsi-
niz! Çünkü içinizden 
her kim (böyle bir) kö-
tülük işlemişse, ona 
büyük bir azap tattı-
racağız! 
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.. ا م  ْلن ا..و  أ ْرس  =göndermedik     ِق ْبل ك=senden..önce    

ْرس ِلينِ ..ِمنِ  اْلم  =elçilerden    َِإِل=başkasını    

مِْ     yerlerdi=ل ي أْك ل ونِ     şüphesiz..onlar=إِنَه 

ي ْمش ونِ     yemek=الَطع امِ      ve..gezerlerdi=و 

اِقِ ..فِي اْْل ْسو  =çarşılarda    ع ْلن ا ج      biz..yaptık=و 

ك مِْ ِ    kiminizi=ب ْعض      kiminiz..için=ِلب ْعض 

ون ِ     bir..sınav=فِتْن ةًِ     ?sabrediyor..musunuz=أ ت ْصبِر 

ك انِ  بُّكِ ..و  ر  =Rabbin    ِيًراب ِص =(herşeyi)..görendir 

Senden önceki 
gönderdiğim bütün 
peygamberler de 
herkes gibi yemek 
yerler ve çarşıda, 
pazarda gezerler-
di. Sizleri birbirleri-
niz aracılığı ile sı-
navdan geçiriyo-
ruz. Acaba karşı-
laştığınız sıkıntıla-
ra katlanabilecek 
misiniz diye. Hiç 
şüphesiz Rabb´in 
her şeyi görür. 

Senden önce 
gönderdiğimiz 
bütün peygam-
berler de şüphe-
siz yemek yerler, 
sokaklarda gezi-
nirlerdi. Sabre-
der misiniz diye 
sizi birbirinizle 
deneriz. Ve 
Rabbın Basir 
olandır. 

(Ey Muhammed,) Biz 
senden önce de yiyip 
içen, çarşıda pazarda 
dolaşan (ölümlü) in-
sanların dışında kim-
seyi elçi olarak gön-
dermedik. (Böyle ya-
parak, ey insanlar,) 
kiminizi kiminiz için 
bir imtihan vesilesi 
kıldık (ki,) sabrede-
cek misiniz, (bunu 
kendiniz de göresiniz; 
yoksa,) Allah zaten 
her şeyi olduğu gibi 
görmektedir! 
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,, ق الِ      ve,,dedi(ler)=و 

ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  ي ْرج  =ummayanlar    

ن ا     ?değil,,mi=ل ْولِ     bizimle,,karşılaşmayı=ِلق اء 

ل ْين ا    indirilmeli=أ ْنِزلِ  ئِك ة ِ    bize=ع  َل      melekler=اْلم 

ىَِٰ    yahut=أ وِْ بَن اِ     görmeliydik=ن ر      Rabbimizi=ر 

    andolsun,,ki=ل ق دِِ

وا     onlar,,büyüklük,,tasladılar=اْست ْكب ر 

أ ْنف ِسِهمِْ,,فِي =kendi,,içlerinde    

ت ْوا ع  ا    ve,,haddi,,aştılar=و      bir,,azgınlıkla=ع ت وًّ

بِيًرا  büyük=ك 

Bizimle karşılaşa-
caklarını bekleme-
yenler «bize me-
lekler gönderilmeli 
değil miydi, ya da 
doğrudan doğruya 
Rabb´imizi görmeli 
değil miydik» dedi-
ler. Onlar büyüklük 
kompleksine kapı-
larak azgınlıkta 
son derece ileri 
gitmişlerdir. 

Bize kavuşmayı 
ummayanlar: Bi-
ze melekler indi-
rilmeli değil miy-
di veya Rabbı-
mızı görmeli de-
ğil miydik? der-
ler. Andolsun ki; 
kendi kendilerine 
büyüklenmişler 
ve büyük bir az-
gınlıkla haddi 
aşmışlardır. 

Fakat Bizim huzuru-
muza çıkarılacakları-
nı hiç beklemeyen 
kimseler: Bize niçin 
melekler gönderilme-
di?, yahut Neden 
Rabbimizi görmüyo-
ruz? diye sorup duru-
yorlar. Gerçek şu ki, 
onlar büyük bir küs-
tahlıkla (Allah'ın me-
sajına karşı böylece) 
burunlarını dikerek 
kendilerini onulmaz 
bir büyüklük duygu-
suna kaptırmış bulu-
nuyorlar! 
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.. ْونِ     gün=ي ْومِ  ئِك ة ِ    gördükleri=ي ر  َل      melekleri=اْلم 

ىَِٰب ِ..لِ  ْشر  =müjde..yoktur     ِئِذ     işte..o..gün=ي ْوم 

ْجِرِمينِ  ي ق ول ونِ     suçlulara=ِلْلم      ve..onlar..derler=و 

وًرا    yasaktır=ِحْجًرا ْحج   yasak=م 

Melekleri görecek-
leri gün var ya, o 
gün o günahkarla-
ra müjdeli bir ha-
ber verilecek de-
ğildir. Melekler on-
lara «Sizler aftan 
ve cennetten mah-
rumsunuz» derler. 

Melekleri göre-
cekleri gün; işte 
o gün, günah-
karlara iyi haber-
ler yoktur. Me-
lekler: Size iyi 
haber yasaktır, 
yasak, derler. 

(Oysa,) melekleri gö-
recekleri Gün (gelip 
çatınca), o Gün, gü-
naha gömülüp gitmiş 
olanlar için asla iyi 
haberler olmayacak; 
ve (o Gün böyleleri:) 
(Vah bize, meğer) 
dönüşü olmamacası-
na (Allah'ın rahmetin-
den) kovulmuşuz! di-
yecekler. 
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ق ِدْمن ا,,     önüne,,geçiririz=و 

ا,,إِل ىَِٰ ع ِمل وا,,م  =yaptıkları,,işi    ِْلِ ,,ِمن ع م  =her,,işin    

ع ْلن اه ِ ب اءًِ    onu,,getiririz=ف ج      toz,,zerreleri,,haline=ه 

ْنث وًرا  saçılmış=م 

Onların yapmış ol-
duklarını ele alarak 
onları havada uçu-
şan toza dönüştü-
rürüz. 

Yaptıkları her işi 
ele alır ve onu 
toz-duman ede-
riz. 

Çünkü, Biz (o Gün) 
bütün o edip eyledik-
leri işlerin üzerine va-
racak ve onları toza 
toprağa çevireceğiz; 
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.. ابِ  نَةِِ    halkının=أ ْصح      cennet=اْلج 

ئِذِ  ْيرِ     o..gün=ي ْوم      daha..iyi=خ 

ا ْست ق رًّ     kalacakları..yer=م 

أ ْحس نِ      ve..daha..güzeldir=و 

ِقيًَلِ  dinlenecekleri..yer=م 

O gün cennetlikler 
en iyi yerlerde otu-
racaklar, en güzel 
şekilde dinlene-
ceklerdir. 

O gün cennet 
yaranının kala-
cağı yer; çok 
daha iyi, dinle-
necekleri yer; 
çok daha güzel-
dir. 

(ama) o Gün, cennet-
liklere kalınacak yer-
lerin en iyisi, dinleni-
lecek yerlerin en gü-
zeli, en rahatı bahşe-
dilecektir. 
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,, ي ْومِ  اءِ     parçalandığı=ت ش قَقِ     gün=و      göğün=الَسم 

امِِ لِ     bulutları=بِاْلغ م  ن ز ِ     ve,,indirildiği=و 

ئِك ة ِ َل   bölük,,bölük=ت ْنِزيًَلِ    meleklerin=اْلم 

O gün gök parça-
lanarak beyaz bu-
lut kümelerine dö-
nüşür ve melekler 
bölük bölük inerler. 

Ve o gün; gök 
beyaz bulutlar 
halinde parçala-
nacak, melekler 
bölük bölük indi-
rileceklerdir. 

O Gün ki, gök bulut-
larla birlikte, bütün 
yüküyle parçalanacak 
ve birbiri ardından 
melekler indirilecektir; 

25. 
26 

.. ْلكِ اْلمِ  =mülk     ِئِذ قُِّ    o..gün=ي ْوم      gerçek=اْلح 

ِنِ      Rahman’ındır=ِللَرْحم َٰ

ك انِ  ي ْوًما..و  =ve..bir..gündür    

اْلك افِِرينِ ..ع ل ى =kâfirler..için    ع ِسيًرا=çetin 

Gerçek egemenli-
ğin, Rahman olan 
Allah´ın tekelinde 
olacağı o gün ka-
firler için çetin bir 
gün olacaktır. 

O günde gerçek 
mülk, Rah-
man´ındır. Kafir-
ler için de pek 
yaman bir gün-
dür. 

o Gün ki, gerçek 
egemenliğin (yalnız-
ca) Rahman'a ait ol-
duğu (bütün açıklığıy-
la ortaya çıkacaktır); 
ve bunun içindir ki, (o 
Gün) hakkı inkara 
şartlanmış olanlar için 
çok zor bir Gün ola-
caktır; 

25. 
27 

,, ي ْومِ      zalim=الَظاِلمِ     ısırır=ي ع ضُِّ    o,,gün=و 

ي د ْيهِِ,,ع ل ىَِٰ =ellerini     ِي ق ول=der    

ل ْيت نِي,,ي ا =ne,,olurdu,,keşke     ِذْت     ben,,edineydim=اتَخ 

O gün her zalim 
öfkesinden par-
maklarını ısırarak 
şöyle der; «Keşki 
Peygamber´in yol-
daşı olsaydım.» 

O gün; zalim 
kimse iki elini 
ısırarak: Ne 
olurdu ben de 
peygamberle be-
raber bir yol tut-
saydım, diyecek-
tir. 

o Gün ki, (vaktiyle) 
haksızlığı kendisine 
yol edinmiş olan kişi 
ellerini kemirip, Ah, 
n'olurdu, Rasul'ün 
gösterdiği yolu tut-
muş olsaydım! diye-
cek, 
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عِ   bir,,yol=س بِيًَلِ    elçiyle=الَرس ولِِ    beraber=م 

25. 
28 

.. ْيل ت ىَِٰ..ي ا و  =vah..bana    ل ْيت نِي=ne..olurdu    

أ تَِخذِْ..ل مِْ =ben..tutmasaydım    نًا     falanı=ف َل 

ِليًَلِ  dost=خ 

Eyvah, keşki fa-
lancayı dost edin-
meseydim! 

Vay başıma ge-
lene: Keşki fa-
lancayı dost 
edinmeseydim. 

Vah bana, n'olurdu, 
falancayı kendime 
dost edinmemiş ol-
saydım! 

25. 
29 

لَنِي    gerçekten=ل ق دِْ,,     o,,beni,,saptırdı=أ ض 

ْكرِِ,,ع نِِ الذ ِ =Zikirden    ِ ب ْعد=sonra    

اءِ ,,إِذِْ نِيِ ج  =bana,,gelen    

ك انِ  الَشْيط انِ ,,و  =zaten,,şeytan    

ْنس انِِ ذ ولًِ    insan,,için=ِلْلِ  yüzüstü,,bırakandır=خ 

Bana Kur´anın 
mesajı geldikten 
sonra o beni Al-
lah´ı anmaktan alı-
koydu. Zaten şey-
tan, insanı ayart-
tıktan sonra yüzüs-
tü bırakır. 

Andolsun ki; ba-
na gelen zikir-
den beni, o sap-
tırdı. Şeytan; in-
sanı yapayalnız 
ve yardımsız bı-
rakandır. 

Gerçekte, bana uya-
rıcı, hatırlatıcı mesaj 
geldikten sonra, beni 
(Allah'ı) hatırlamaktan 
o uzaklaştırdı! Zaten, 
Şeytan (işte böyle) 
yalnız ve çaresiz bı-
rakır insanı. 

25. 
30 

.. ق الِ  ب ِِ..ي ا    Elçi=الَرس ولِ     dedi..ki=و  ر  =ya..Rabbi    

ذ وا    kavmim=ق ْوِمي    şüphesiz=إِنَِ     bıraktılar=اتَخ 

ذ ا وًرا    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ     bu=ه َٰ ْهج   terk..edilmiş=م 

Peygamber «Ya 
Rabbi, soydaşla-
rım bu Kur´anı 
boykot ettiler.» de-
di. 

Ve Peygamber 
dedi ki: Ey RAb-
bım; doğrusu 
kavmim bu 
Kur´an´ı terke-
dilmiş olarak bı-
raktı. 

Ve (o gün) Rasul: Ey 
Rabbim! diyecek, 
Kavmimden (bazıları) 
bu Kuran'ı gözden çı-
karılacak bir şey ola-
rak gördü! 

25. 
31 

,, ِلكِ  ك ذ َٰ ع ْلن ا    böylece=و      her=ِلك ل ِِ    biz,,var,,ettik=ج 

ا    elçiye=ن بِي  ِ     bir,,düşman=ع د وًّ

ْجِرِمين ِ ,,ِمنِ  اْلم  =suçlulardan    َِٰك ف ى     yeter=و 

ب ِكِ      yol,,gösterici,,olarak=ه اِديًا    Rabbin=بِر 

ن ِصيًرا  ve,,yardımcı,,olarak=و 

Ey Muhammed, 
biz böylece her 
Peygamberin kar-
şısına azılı günah-
kar bir düşman çı-
kardık. Rabb´in 
senin için yeterli 
bir yol gösterici ve 
yardım edicidir. 

İşte böylece Biz; 
her peygambere 
suçlulardan bir 
düşman kıldık. 
Hidayete götü-
ren ve yardımcı 
olarak Rabbın 
yeter. 

İşte bu (senin çağın-
da olduğu) gibi, biz 
her nebiye günaha 
gömülüp gitmiş kim-
seler içinden düş-
manlar çıkardık; bu-
nunla birlikte, sana 
yol gösterici ve yar-
dımcı olarak Rabbin 
yeter. 

25. 
32 

.. ق الِ  وا..الَِذينِ     ve..dediler=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

لِ     ?değil..miydi=ل ْولِ  ل ْيهِِ    indirilmeli=ن ز ِ     ona=ع 

ْمل ةًِ    Kur’an=اْلق ْرآنِ      toptan=ج 
اِحد ةًِ      bir..defada=و 

ِلكِ      biz..sağlamlaştırmak..için=ِلن ث ب ِتِ     böyle..yaptık=ك ذ َٰ

اد ك ِ     onunla=بِهِِ     senin..kalbini=ف ؤ 

تَْلن اه ِ ر   ağır..ağır=ت ْرتِيًَلِ    ve..onu..okuduk=و 

Kafirler «Kur´an, 
Muhammed´e bir 
defada topluca in-
dirilseydi ya» dedi-
ler. Oysa biz senin 
moralini güçlen-
dirmek, azmini pe-
kiştirmek için onu 
böylesine bölüm 
bölüm indirdik ve 
ağır ağır okuduk. 

O küfredenler 
dediler ki: 
Kur´an ona bir 
kerede topluca 
indirilmeli değil 
miydi? Halbuki 
Biz; onu senin 
kalbine iyice yer-
leştirmek için 
böyle azar azar 
indirir ve ağır 
ağır okuruz. 

İmdi, hakkı inkara 
şartlanmış olan kim-
seler: Kuran ona bir 
bütün olarak bir kere-
de indirilseydi ya! di-
yorlar. Oysa, Biz onu 
(sana) böyle tutarlı bir 
bütün oluşturacak 
şekilde belli bir düzen 
içinde ağır ağır vah-
yediyoruz ki onunla 
senin kalbini pekişti-
relim. 

25. 
33 

,, لِ  ي أْت ون كِ ,,و  =sana,,getiremezler    

ث لِ      hiçbir,,misal=بِم 

ِجئْن اكِ ,,إِلَِ =sana,,getirmediğimiz    ِِ ق     gerçeği=بِاْلح 

أ ْحس نِ   açıklamayı=ت ْفِسيًرا    ve,,en,,güzel=و 

Müşrikler, ne za-
man karşısına 
saçma bir itirazla 
çıkarlarsa biz sana 
gerçeği ve en sus-
turucu açıklamayı 
sunarız. 

Onlar sana bir 
misal getirmeye 
görsünler, Biz; 
onun gerçeğini 
ve en iyi anlaşı-
lanını sana ge-
tirmişizdir. 

Bunun içindir ki, han-
gi soruyla karşına çı-
karlarsa çıksınlar, Biz 
sana mutlaka asıl 
doğru olan neyse onu 
ve en güzel açıkla-
mayı getirmekteyiz. 

25. 
34 

.. ونِ ..الَِذينِ  ي ْحش ر  =toplanacak..olanlar    

وِهِهمِْ..ع ل ىَِٰ ج  و  =yüzükoyun    

نَمِ ..ىَِٰإِل ِ ه  ج  =cehenneme     ِئِك     işte..onlar=أ ول َٰ

ك انًا    çok..kötü=ش رِ      yerce=م 

لُِّ أ ض   yolca=س بِيًَلِ    ve..çok..sapıktır=و 

O yüzüstü sürün-
dürülerek cehen-
neme atılacak 
olanlar var ya, en 
kötü yer onların 
yeri ve en sapık 
yol onların yoludur. 

Cehennemde 
yüzleri üstü top-
lanacak olanla-
rın; işte onların 
yeri çok kötü ve 
yolu çok sapıktır. 

(Öyleyse, hakkı inka-
ra kalkışan o kimsele-
re söyle ki) yüzleri üs-
tüne sürüler halinde 
cehenneme tıkılacak 
olanlar (var ya); (öte 
dünyadaki) yerleri en 
kötü olanlar ve halen 
(doğru) yoldan en 
fazla sapmış bulu-
nanlar işte böyleleri-
dir! 

25. 
35 

ل ق دِْ,,     biz,,verdik=آت ْين ا    andolsun=و 

وس ى     Kitabı=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

ع ْلن ا ج  ع ه ِ    ve,,yaptık=و      kendisinin,,yanında=م 

اه ِ ونِ     kardeşi=أ خ  ِزيًرا    Harun’u=ه ار   vezir=و 

Andolsun ki, biz 
Musa´ya Kitabı 
(Tevratı) gönderdik 
ve kardeşi Ha-
run´u´ da yanına 
yardımcı olarak 
verdik. 

Andolsun ki; Biz, 
Musa´ya kitabı 
verdik. Kardeşi 
Harun´u da ken-
disine vezir yap-
tık. 

Gerçek şu ki, (Mu-
hammed'den çok ön-
ce) Biz Musa'ya da 
kitap verdik ve karde-
şi Harun'u görevinde 
o'na yardımcı kıldık; 

25. 
36 

ب ا    dedik=ف ق ْلن ا.. اْلق ْومِِ..إِل ى    gidin=اْذه  =kavme    

ك ذَب وا..الَِذينِ  =yalanlayan    بِآي اتِن ا=ayetlerimizi    

ات ْدِميرًِ    ve..onları..yok..ettik=ف د َمْرن اه مِْ =yıkıp 

Onlara «Ayetleri-
mizi yalanlayan 
soydaşlarınızı 
uyarmaya gidin» 
dedik. Sonra o top-
lumu kökten yoket-
tik. 

Ayetlerimizi ya-
lanlayan kavme 
gidin, dedik. Ne-
ticede o kavmi 
yerle bir ettik. 

ve onlara: Siz ikiniz 
mesajlarımızı yalan-
layan (şu toplumu 
uyarmay)a gidin! de-
dik. Ama sonunda, o 
(günahkar toplumun) 
insanlarını kırıp ge-
çirdik. 

25. 
37 

,, ق ْومِ      Nuh=ن وح ِ    ve,,kavmi=و 

ك ذَب وا,,ل َما =yalanladıkları,,vakit    

س لِ  ْقن اه مِْ    peygamberleri=الرُّ     onları,,boğduk=أ ْغر 

ع ْلن اه مِْ ج      insanlara=ِللنَاِسِ    ve,,onları,,yaptık=و 

أ ْعت دْن ا    bir,,ibret=آي ةًِ      ve,,hazırladık=و 

 acı=أ ِليًما    bir,,azab=ع ذ ابًا    zalimlere=ِللَظاِلِمينِ 

Nuh´un soydaşla-
rını da yokettik. 
Onlar peygamber-
lerini yalanlayınca 
kendilerini suda 
boğduk, böylece 
onları diğer insan-
ların ibret alacakla-
rı acı bir örneğe 
dönüştürdük ve 
zalimler için acıklı 
bir azap hazırladık. 

Nuh kavmini de 
peygamberlerini 
yalanladıkları 
vakit, suda boğ-
duk ve kendileri-
ni insanlar için 
bir ayet yaptık. 
Zalimlere elim 
bir azab hazır-
lamışızdır. 

Ve Nuh toplumunu 
da, rasuller(den birin)i 
yalanladıklarında su-
lara gömüverdik; böy-
lece onları bütün in-
sanlık için ibret yap-
tık; çünkü Biz bütün 
zalimler için çok can 
yakıcı bir azap hazır-
lamışızdır! 

25. 
38 

ع ادًا.. ود ِ    ve..Ad’ı=و  ث م      ve..Semud’u=و 

ابِ  أ ْصح  ِ    ve..halkını=و      Res=الَرس ِ

ونًا ق ر  ِلكِ     arada=ب ْينِ     ve..nesilleri=و      bu=ذ َٰ

ثِيًرا  daha..birçok=ك 

Adoğullârını, Se-
mudoğullarını, ku-
yunun yuttuklarını 
ve bunlar arasın-
daki dönemlerde 
yaşamış bir çok 
kuşakları da yoket-
tik. 

Ad ve Semud´u 
da, Ress asha-
bını ve bunların 
arasında bir çok 
nesilleri de 

Ve 'Ad toplumunu, 
Semud toplumunu, 
Ress halkını ve bun-
ların arasında (gelip 
geçen) daha nice 
(günahkar) nesilleri 
(topluca cezalandır-
dık); 

25. 
39 

ك َلًِّ,, ْبن ا    hepsine=و  ر      onlara=ل ه ِ    getirdik=ض 

ك َلًِّ    misaller=اْْل ْمث ال ِ      ve,,hepsini=و 

 helakla=ت تْبِيًرا    helak,,ettik=ت بَْرن ا

Hepsine bir çok 
uyarıcı örnekler 
gösterdik. Sonra 
da hepsini kökten 
yokettik. 

Her birine misal-
ler vermiştik. 
Ama hepsini kır-
dık geçirdik. 

oysa, her birine uya-
rıcı dersler vermiştik; 
ama (bunlara aldırış 
etmeyince) hepsini 
yerle bir ettik. 

25. 
40 

ل ق دِْ..     vardılar=أ ت ْوا    ve..andolsun=و 

اْلق ْري ةِِ..ع ل ى =kente    

تِْ..الَتِي أ ْمِطر  =yağmura..tutulan    

ط رِ  ي ك ون وا..أ ف ل مِْ    bela=الَسْوِءِ     yağmuruna=م  =-

mıydı?     ِا ْون ه      onu..görmüyorlar=ي ر 

ك ان وا..ب لِْ =hayır     ِونِ ..ل ي ْرج  =onlar..ummuyorlar    

 tekrar..dirilip..kalkmayı=ن ش وًرا

Ey Muhammed, 
senin hemşehrile-
rin, bela yağmuru-
na tutulmuş olan o 
kente uğradılar. 
Acaba orayı gör-
müyorlar mıydı? 
Hayır, aslında on-
lar yeniden dirile-
ceklerini beklemi-
yorlardı. 

Andolsun ki; on-
lar, bela yağmu-
runa tutulmuş 
olan kasabaya 
uğramışlardır. 
Onu görmediler 
mi? Hayır, onlar 
tekrar dirilecek-
lerini ummazlar. 

Bu (Bizim mesajları-
mızı inkar edenler) o 
cezalandırıcı yağmu-
ra tutulan şehri gör-
müş olmalılar; peki 
orada olup biteni fark 
etmediler mi? Hayır, 
bunlar ölümden sonra 
kalkışı beklemiyorlar! 

25. 
41 

إِذ ا,, أ ْوكِ     zaman=و      seni,,gördükleri=ر 

ي تَِخذ ون كِ ,,إِنِْ =seni,,yapıyorlar    َِإِل=mutlaka    

ًوا ذ ا    eğlence,,konusu=ه ز      ?bunu,,mu=أ ه َٰ

ب ع ثِ ,,الَِذي =göndermiş    ِ اّلَل=Allah    ًِس ول  elçi=ر 

Onlar seni her 
gördüklerinde «Al-
lah, bu adamı mı 
peygamber olarak 
gönderdi?» diye 
mutlaka alaya alır-
lar. 

Seni gördükleri 
vakit: Bu mu Al-
lah´ın gönderdiği 
elçi? diye alaya 
almaktan başka 
bir şey yapmaz-
lar. 

Bunun içindir ki, (ey 
Muhammed,) ne za-
man senden söz et-
seler, mutlaka, Al-
lah'ın bize rasul ola-
rak gönderdiği kişi bu 
mu? diyerek, seni 
alay, eğlence konusu 
yapıyorlar. 

25. 
42 

.. ك اد ِ..إِنِْ =nerdeyse    

    bizi..saptıracaktı..(diyorlar)=ل ي ِضلُّن ا

تِن ا..ع نِْ آِله  =tanrılarımızdan    

أ نِْ..ل ْولِ  =eğer..etmeseydik    ب ْرن ا     biz..ısrar=ص 

Eğer biz ilahları-
mıza ısrarla bağlı-
lığımızı sürdürme-
seydik, az kalsın 
bu adam bizi on-
lardan vazgeçire-
cekti derler. Ya-
kında azabımızı 

Gerçekten tanrı-
larımız üzerinde 
direnmeseydik 
bizi az kalsın on-
lardan saptıra-
caktı, derler. 
Azabı gördükleri 
vakit, kimin yo-

Eğer onlara sıkıca 
sarılmasaydık, bizi 
neredeyse tanrıları-
mızdan uzaklaştıra-
caktı! (diyorlar.) Fakat 
(kendilerini bekleyen) 
azabı gördükleri za-
man (doğru) yoldan 
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اِ  ل ْيه  س ْوفِ     onda=ع  ونِ ..و  ي ْعل م  =bileceklerdir    

ْونِ     zaman=ِحينِ  ابِ اْلع ذ ِ    gördükleri=ي ر  =azabı    

نِْ لُِّ    kimin=م      sapık..olduğunu=أ ض 

 yolunun=س بِيًَلِ

gördüklerinde ki-
min yolunun sapık 
olduğunu öğrene-
ceklerdir. 

lunun sapık ol-
duğunu bilecek-
lerdir. 

uzaklaşan kişilerin 
kim olduğunu öğre-
necekler! 

25. 
43 

,, أ ْيتِ  نِِ    ?gördün,,mü=أ ر  ذ ِ    kimseyi=م      edinen=اتَخ 

ه ِ ه 
اه ِ    tanrı=إِل َٰ     ?sen,,mi=أ ف أ ْنتِ     arzusunu=ه و 

ك ونِ ت ِ =olacaksın    ِِل ْيه     onun,,üstüne=ع 

ِكيًَلِ  bekçi=و 

İhtiraslarını ilah 
edinen kimseyi gö-
rüyor musun? Onu 
doğru yola iletme 
sorumluluğunu sen 
mi üstleneceksin? 

Heva ve hevesi-
ni tanrı edinen 
kimseyi gördün 
mü? Şimdi onun 
üzerine vekil sen 
mi olacaksın? 

Sen hiç kendi heva 
ve heveslerini tanrı-
laştıran (birin)i dü-
şündün mü? İmdi, 
böyle birinden de sen 
mi sorumlu olacak-
sın? 

25. 
44 

.. ت ْحس بِ ..أ مِْ =yoksa..-mi..sanıyorsun?    َِأ ن=gerçekten    

ه مِْ ع ونِ     onların..çoğunun=أ ْكث ر      işittiklerini=ي ْسم 

وِْأ ِ =veya     ِ ي ْعِقل ون=düşündüklerini    ِْه مِْ..إِن =onlar    

    hatta=ب لِْ    hayvanlar..gibidir=ك اْْل ْنع اِمِ     ancak=إِلَِ

لُِّ    onlar=ه مِْ  yolca=س بِيًَلِ    daha..sapıktır=أ ض 

Yoksa sen onların 
çoğunun kulakları-
nın işittiğini ve dü-
şünebildiklerini mi 
sanıyorsun? Onlar 
hayvanlar gibidir-
ler. Hatta hayvan-
lardan bile daha 
sapık yoldadırlar. 

Yoksa sen, onla-
rın çoğunun di-
lediklerini veya 
aklettiklerini mi 
sanıyorsun? 
Başka değil, on-
lar dört ayaklı 
hayvanlar gibi-
dirler. Hatta da-
ha da sapıktırlar. 

yoksa sen onlardan 
çoğunun (senin ulaş-
tırdığın mesajı) dinle-
diklerini ve akıllarını 
kullandıklarını mı sa-
nıyorsun? Hayır ha-
yır, koyun sürüsü gi-
bidir onlar: doğru yol-
dan hiç mi hiç haber-
leri yok! 

25. 
45 

,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    َِٰب ِكِ ,,إِل ى ر  =Rabbini    

ْيفِ كِ  =nasıl?    َِد لَِ    uzattı=م      gölgeyi=الظ ِ

ل وِْ ع ل ه ِ    dileseydi=ش اءِ     şayet=و      onu,,yapardı=ل ج 

ع ْلن ا    sonra=ث مَِ    durgun=س اِكنًا     kıldık=ج 

ل ْيهِِ    güneşi=الَشْمسِ   delil=د ِليًَلِ    ona=ع 

Rabbinin gölgeyi 
nasıl uzattığını 
görmüyor musun? 
Eğer dileseydi onu 
hareketsiz kılardı. 
Sonra da güneşi 
onun belirleyici 
göstergesi yaptık. 

Görmedin mi; 
Rabbın, gölgeyi 
nasıl uzatmıştır. 
İsteseydi onu 
durdururdu. 
Sonra Biz, gü-
neşi ona delil 
kıldık. 

Görmez misin (ey in-
sanoğlu), Rabbin 
gölgeyi (akşama doğ-
ru) nasıl uzatıyor; 
eğer dileseydi, hiç 
şüphesiz onu olduğu 
gibi bırakırdı; fakat 
sonra gölgeye güneşi 
yol gösterici kılmışız-
dır; 

25. 
46 

    kendimize=إِل ْين ا    çekip..aldık=ق ب ْضن اه ِ    sonra=ث مَِ..

 kolayca=ي ِسيًرا    yavaş..yavaş=ق ْبًضا

Sonra onu yavaş 
yavaş kısaltarak 
kendimize çektik. 

Sonra onu yavaş 
yavaş kendimize 
çekmişizdir. 

ve sonra da onu ya-
vaş yavaş Kendimize 
çekmekteyiz. 

25. 
47 

,, ه وِ  الَِذي,,و  =O,,ki     ِع ل     sizin,,için=ل ك مِ     yaptı=ج 

النَْومِ     elbise=ِلب اًسا    geceyi=اللَْيلِ      ve,,uykuyu=و 

ع لِ     dinlenme=س ب اتًا ج      ve,,yaptı=و 

ارِ   kalkıp,,çalışma,,zamanı=ن ش وًرا    gündüzü=النَه 

O, sizin için geceyi 
örtü, uykuyu din-
lenme fırsatı ve 
gündüzü çevreye 
dağılıp çalışma 
zamanı yaptı. 

O´dur; size ge-
ceyi örtü, uykuyu 
rahatlık kılan ve 
gündüzü çalış-
ma zamanı ya-
pan. 

Sizin için geceyi bir 
örtü, uykuyu bir din-
lenme hali kılan ve 
her (yeni) günün (si-
zin için, adeta) yeni 
bir diriliş olmasını 
sağlayan O'dur. 

25. 
48 

.. ه وِ  الَِذي..و  =ve..O     ِأ ْرس ل=gönderdi    

ي احِ الر ِِ =rüzgârları    ب ْشًرا=müjdeci    

ي د يِْ..ب ْينِ  =önünde     ِتِِه ْحم      rahmetinin=ر 

ْلن ا أ ْنز  اءِِ..ِمنِ     ve..indirdik=و  الَسم  =gökten    

اءًِ  tertemiz=ط ه وًرا    bir..su=م 

O, rüzgarları rah-
metinin öncesinde 
müjde habercisi 
olarak gönderdi. 
Size gökten arı su 
indirdik. 

Ve O´dur; rüz-
garları rahmeti-
nin önünde müj-
deci gönderen. 
Ve Biz; gökten 
tertemiz bir su 
indirdik. 

Rahmetinin önünden 
rüzgarları müjdeci 
olarak gönderen 
O'dur. Evet, böylece 
gökten tertemiz suyu 
Biz indiriyoruz, 

25. 
49 

,,     bir,,ülkeyi=ب ْلد ةًِ    onunla=بِهِِ    ki,,diriltelim=ِلن ْحيِيِ 

ْيتًا ن ْسِقي ه ِ    ölü=م      ve,,onunla,,sulayalım=و 

ل ْقن ا,,ِمَما خ  =yarattığımız    أ ْنع اًما=hayvanlardan    

أ ن اِسيَِ ثِيًرا    ve,,insanlardan=و   birçoğunu=ك 

Amacımız bu su 
sayesinde ölü bir 
yöreyi diriltmek, 
yarattığımız çok 
sayıda hayvanın 
ve insanın su ihti-
yacını karşılamak-
tır. 

Ki onunla ölü bir 
şehri canlandıra-
lım ve yarattığı-
mız nice hayvan 
ve insanları su-
layalım. 

ki onunla ölü toprağı 
yeşertip canlandıra-
lım ve yine onunla, 
hayvan olsun, insan 
olsun, yarattığımız 
nice canlıyı suya ka-
vuşturalım. 

25. 
50 

ل ق دِْ.. َرْفن اه ِ    andolsun=و      etraflıca..anlattık=ص 

    onların..aralarında=ب ْين ه مِْ

وا     öğüt..alsınlar..diye=ِلي ذََكر 

    çoğu=أ ْكث رِ     ama..direnmektedir=ف أ ب ىَِٰ

 inkârda=ك ف وًرا    ancak=إِلَِ    insanların=النَاِسِ

İnsanlar düşünüp 
ders alsınlar diye 
biz bu gerçeği on-
lara çeşitli şekiller-
de anlattık. Fakat 
onların çoğu ısrar-
la nankörlüklerini 
sürdürdüler. 

Andolsun ki; dü-
şünüp ibret al-
sınlar diye onu 
aralarında evirip 
çevirmekteyiz. 
Buna rağmen 
insanların çoğu 
nankörlükte di-
renmişlerdir. 

Gerçek şu ki, Biz bü-
tün bunları insanların 
gözü önüne hep se-
regelmişizdir ki, belki 
ders alıp akıllarında 
tutarlar; ama insanla-
rın çoğu, nankörlükte 
direnmektedir. 

25. 
51 

ل وِْ,, ئْن اشِِ    eğer=و  =biz,,dileseydik    

ك ل ِِ,,فِي    gönderirdik=ل ب ع ثْن ا =her     ِق ْري ة=kente    

 bir,,uyarıcı=ن ِذيًرا

Eğer dileseydik 
her şehre ayrı bir 
uyarıcı gönderir-
dik. 

Dileseydik; her 
kasabaya bir 
uyarıcı gönderir-
dik. 

Eğer dileseydik, (ön-
ceki çağlarda olduğu 
gibi) her topluma (ay-
rı) bir uyarıcı gönde-
rirdik; 

25. 
52 

.. ِ ت ِطعِِ..ف َل  =boyun..eğme     ِاْلك افِِرين=kâfirlere    

اِهْده مِْ ج      bununla..(Kur’an)=بِهِِ    ve..onlarla..cihad..et=و 

ادًا بِيًرا    bir..cihadla=ِجه   büyük=ك 

O halde sakın ka-
firlerin uzlaşma 
önerilerini kabul 
etme; Kur´an´a 
dayanarak olanca 
gücünle onlarla 
mücadele et. 

Öyleyse sen, ka-
firlere uyma ve 
onlara karşı 
olanca gücünle 
cihad et. 

bunun içindir ki, sen 
hakkı inkara şartlan-
mış olan kimselere 
uyma; tersine, bu 
(ilahi mesajın) ışığın-
da onlara karşı bütün 
gücünü ortaya koya-
rak büyük bir direnç 
ve çaba göster. 

25. 
53 

,, ه وِ  الَِذي,,و  =O     ِج ر      birbirine,,salmıştır=م 

ْينِِ ذ ا    iki,,denizi=اْلب ْحر      tatlı=ع ْذبِ     bu=ه َٰ

اتِ  ذ ا    susuzluğu,,giderici=ف ر  ه َٰ     ve,,bu=و 

اجِ     tuzlu=ِمْلحِ      ve,,acıdır=أ ج 

ع لِ  ج  ا    ve,,koymuştur=و      ikisinin,,arasına=ب ْين ه م 

ًخا ِحْجًرا    bir,,perde=ب ْرز      engel,,olan=و 

وًرا ْحج   kavuşmalarına=م 

O, birinin suyu tatlı 
ve içmeye elverişli 
ve öbürününki acı 
ve tuzlu olan iki 
denizi birbirine 
saldı, fakat bu iki 
tür suyun birbirine 
karışmasını önle-
yen bir engel, 
aşılmaz bir set 
koydu. 

Ve O´dur; iki de-
nizi salıp katan. 
Şu tatlı ve su-
suzluğu giderici, 
bu ise tuzlu ve 
acıdır. İkisinin 
arasına bir engel 
ve aşılamayan 
bir sınır koymuş-
tur. 

İki büyük su kütlesini 
-ki bunlardan biri tatlı 
ve susuzluğu giderici, 
diğeri tuzlu ve acıdır- 
birbirine salıveren ve 
ikisinin arasına bir 
engel, karışmalarını 
önleyen bir perde ko-
yan O'dur. 

25. 
54 

.. ه وِ  الَِذي..و  =ve..O     ِل ق     yarattı=خ 

اءِِ..ِمنِ  اْلم  =sudan     ًِراب ش =bir..insan    

ع ل ه ِ بًا    ve..onu..kıldı=ف ج      nesep=ن س 

ِصْهًراِ  ك انِ     ve..sıhr=و  بُّكِ ..و  ر  =Rabbin    

 her..şeye..gücü..yetendir=ق ِديًرا

O sudan insanı ya-
rattı ve bu insan-
dan suyun taşıyı-
cısı erkek ile akra-
balığın sürdürücü-
sü olan dişiyi mey-
dana çıkardı. Rab-
binin gücü herşeye 
yeter. 

O´dur; insanı 
sudan yaratarak 
ona soy-sop ve-
ren. Ve Rabbın 
her şeye kadir-
dir. 

Ve insanı (işte bu) 
sudan yaratan ve onu 
soy sop ve evlilik yo-
luyla kazanılan yakın-
lık, bağlılık (duygu-
suyla) donatan O'dur; 
(evet,) çünkü Rabbin 
sınırsız kudret Sahi-
bidir. 

25. 
55 

,, ي ْعب د ونِ  د ونِِ,,ِمنِْ    tapıyorlar=و  =başka    

ا    Allah’tan=اّلَلِِ     şeylere=م 

مِْ,,لِ  ي ْنف ع ه  =fayda,,vermeyen    

لِ  ْمِ ,,و  ه  رُّ ي ض  =ve,,zarar,,vermeyen    

ك انِ  اْلك افِرِ ,,و  =ve,,kâfir,,olan    َِٰع ل ى=karşı    

ب ِهِِ  yardımcıdır=ظ ِهيًرا    Rabbine=ر 

Onlar, Allah´ı bir 
yana bırakarak 
kendilerine ne fay-
da ve ne de zarar 
vermeye güçleri 
yetmeyen sözde 
ilahlara taparlar. 
Her kafir Rabb´inin 
düşmanlarının 
destekçisidir. 

Allah´ı bırakıp 
kendilerine fay-
da veya zarar 
veremeyen şey-
lere ibadet eder-
ler. Kafir; Rabbı-
na karşı duranın 
yardımcısıdır. 

Ama yine de bazı in-
sanlar, Allah'ı bırakıp, 
kendilerine ne yarar 
ne de zarar ulaştır-
maya gücü olmayan 
şeylere tapınıp duru-
yorlar; zaten (gerçek) 
kafir de, Rabbine sır-
tını dönen kişidir! 

25. 
56 

.. ا م  ْلن اكِ ..و  أ ْرس  =biz..seni..göndermedik    

ًرا    olmak..dışında=إِلَِ ب ش ِ     müjdeleyici=م 

ن ِذيًرا  ve..uyarıcı=و 

Ey Muhammed, 
biz seni sırf müjde-
leyici ve uyarıcı 
olarak gönderdik. 

Biz; seni, sade-
ce bir müjdeci ve 
uyarıcı olarak 
gönderdik. 

Bununla birlikte, (ey 
Peygamber,) Biz seni 
yalnızca bir müjdeci 
ve uyarıcı olarak 
gönderdik. 

25. 
57 

ا    de,,ki=ق لِْ,, أ ْسأ ل ك مِْ,,م  =istemiyorum    ِِل ْيه     sizden=ع 

أ ْجرِ ,,ِمنِْ =bir,,ücret    َِإِل=ancak,,hariç    

نِْ ش اءِ ,,م  =istemeniz    ِْي تَِخذ ِ,,أ ن =tutmak    

Bu duyurma göre-
vim karşılığında 
sizden herhangi bir 
ücret istemiyorum. 
Tek isteğim, dile-
yenlerinizi 

De ki: Buna kar-
şılık ben, sizden 
bir ücret değil, 
sadece Rabbı-
ma doğru bir yol 
tutmak isteyen 

De ki: Bunun için siz-
den, dileyen kimsenin 
Rabbine giden yolu 
bulmasından başka 
bir karşılık istemiyo-
rum! 
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ب ِهِِ,,إِل ىَِٰ ر  =Rabbine,,varan    ِس بِيًَل=yolu 
Rabb´lerine götü-
ren yola girmeleri-
dir. 

kimseler olmanı-
zı istiyorum. 

25. 
58 

َكلِْ.. ت و  ِِ..ع ل ى    ve..tevekkül..et=و  ي  اْلح  =diriye    

وتِ ..لِ ..الَِذي ي م  =ölmeyene    ِْب ِح س      ve..tesbih..et=و 

ْمِدِهِ  ك ف ىَِٰ    O’nu..överek=بِح      O’nun=بِهِِ    yeter=و 

    kullarının=ِعب اِدهِِ    günahlarını=بِذ ن وبِِ

بِيًرا  bilmesi=خ 

Sen ölümsüz, diri 
olan Rabb´ine gü-
ven; onu överek 
her türlü noksan-
lıktan tenzih et. 
Kullarının günahla-
rından O´nun ha-
berdar olması ye-
terlidir. 

Sen; asla ölme-
yen ve daima di-
ri olana tevekkül 
et ve O´nu hamd 
ile tesbih et. Kul-
larının günahla-
rından haberdar 
olarak kendisi 
yeter. 

Öyleyse, ebediyyen 
ölmeyecek olan o 
mutlak diri varlığa 
güven ve O'nun sınır-
sız kudret ve yüceli-
ğini övgülerle an, ki 
kimse kullarının gü-
nahlarından O'nun 
kadar haberdar de-
ğildir. 

25. 
59 

,, ل قِ ,,الَِذي خ  =O,,yarattı    ِِات او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ا    ve,,yeri=و  م      ve,,bulunanları=و 

اب ْين  م  ه  =ikisinin,,arasında    ِستَةِِ,,فِي =altı    

ىَِٰ    sonra=ث مَِ    günde=أ يَامِ      kuruldu=اْست و 

اْلع ْرِش ِ,,ع ل ى =Arş’a     ِن     Rahman’dır=الَرْحم َٰ

بِيًرا    bunu=بِهِِ    sor=ف اْسأ لِْ  bir,,bilene=خ 

O gökleri, yeryü-
zünü ve ikisi ara-
sındaki tüm varlık-
ları altı günde ya-
rattı, sonra Arşa 
kuruldu. O´nun 
rahmeti boldur. 
Onu bir bilene sor. 

Gökleri, yeri ve 
ikisinin arasın-
dakileri altı gün-
de yaratan, son-
ra da Arş´a 
hükmeden 
Rahman´dır. 
Bunu haberdar 
olana sor. 

Gökleri, yeri ve bu 
ikisi arasında var olan 
her şeyi altı evrede 
yaratan ve kudret ve 
hükümranlık tahtına 
kurulan O'dur, O: 
Rahman / sınırsız 
Bağış (Kayra) Sahibi! 
O'nu (Kendisinden), 
O her şeyden Haber-
dar Olan'dan sor. 

25. 
60 

إِذ ا.. مِ     dendiği=قِيلِ     zaman=و      onlara=ل ه 

د وا نِِ    secde..edin=اْسج      Rahman’a=ِللَرْحم َٰ

ا    derler=ق ال وا م  نِ     ?nedir=و      Rahman=الَرْحم َٰ

د ِ     ?secde..eder..miyiz..hiç=أ ن ْسج 

ا ن ا..ِلم  ر  ت أْم  =senin..bize..emrettiğine    

اد ه مِْ ز   nefretini=ن ف وًرا    ve..bu..onların..artırır=و 

Onlara «Rah-
man´a secde 
edin» denildiğinde 
«Rahman da ne 
oluyor? Senin 
secde etmemizi 
emrettiğin ilah´a 
secde eder miyiz 
hiç?» derler. Bu 
çağrı nefretlerini 
daha da arttırır. 

Onlara: Rah-
man´a secde 
edin, denildiği 
zaman: Rahman 
da nedir? Senin 
bize emredegel-
diğine mi secde 
edeceğiz? der-
ler. Ve bu, onla-
rın nefretini arttı-
rır. 

Hal böyleyken, onlara 
Rahman önünde 
secdeye varın denil-
diğinde, Rahman da 
neymiş (ya da kim-
miş?) Şimdi biz senin 
buyurduğun şeyin 
önünde mi secdeye 
varalım yani? derler; 
ve böylece (senin 
çağrın) onların nefre-
tini artırır. 

25. 
61 

,, كِ  ع لِ     O,,ki=الَِذي    yücedir=ت ب ار      yaptı=ج 

اءِِ,,فِي الَسم  =gökte    وًجا     burçlar=ب ر 

ع لِ  ج  ا    ve,,var,,etti=و      orada=فِيه 

اًجا ًرا    bir,,kandil=ِسر  ق م      ve,,bir,,ay=و 

نِيًرا  aydınlatıcı=م 

Gökteki gezegen-
lere yörüngeler be-
lirleyen, orada ışık 
kaynağı olan gü-
neşi ve aydınlık 
saçan ayı yaratan 
Allah´ın şanı yü-
cedir. 

Gökte burçlar 
var eden, orada 
bir çerağ ve ay-
dınlatan ayı var 
eden ne yücedir. 

Göğe büyük takım 
yıldızları serpiştiren, 
ve yine oraya (parlak) 
bir ışık kaynağı ve ay 
(gibi) bir aydınlatıcı 
yerleştiren (Allah) ne 
yüce, ne cömerttir. 

25. 
62 

.. ه وِ  ع لِ ..الَِذي    ve..O=و  ج  =yaptı     ِاللَْيل=gece    

ارِ  النَه      birbirini..izler=ِخْلف ةًِ    ve..gündüzü=و 

نِْ اد ِ..ِلم  أ ر  =isteyenler..için    َِْكرِ ي ذَِ..أ ن =öğüt..almak    

اد ِ    veya=أ وِْ  şükretmek=ش ك وًرا    isteyenler..için=أ ر 

O, düşünmek ya 
da şükretmek iste-
yenler için gece ile 
gündüzü birbirine 
ardışık yapmıştır. 

İbret almak veya 
şükretmek iste-
yen kimseler 
için, gece ile 
gündüzü bir biri 
ardınca getiren 
O´dur. 

Ve, hatırda tutmak is-
teyen, yani şükret-
mek isteyen kimseler 
için (varlığına, birliği-
ne işaret olmak üze-
re) geceyle gündüzün 
birbiri ardınca gelme-
sini sağlayan da 
O'dur. 

25. 
63 

ِعب اد ِ,, نِِ    ve,,kulları=و      Rahman’ın=الَرْحم َٰ

    yürürler=ي ْمش ونِ     öyle,,kimselerdir,,ki=الَِذينِ 

اْْل ْرِضِ,,ع ل ى =yeryüzünde    

    mütevazi,,olarak=ه ْونًا

إِذ ا مِ ,,و  اط ب ه  خ  =kendilerine,,laf,,atarsa    

اِهل ونِ  ًما    derler=ق ال وا    cahiller=اْلج   Selam=س َل 

Rahman´ın hâs 
kulları o kimseler-
dir ki, onlar yeryü-
zünde yumuşak 
adımlar atarak yü-
rürler. Kendini bil-
mezler onlara sa-
taştıklarında yu-
muşak sözlerle 
karşılık verirler. 

Rahman´ın kul-
ları, onlardır ki; 
yeryüzünde mü-
tevazi olarak yü-
rürler. Bilgisizler 
kendilerine takıl-
dıkları zaman, 
selam, derler. 

Rahman'ın has kulları 
ki, onlar yeryüzünde 
tevazu ve vekar için-
de yürürler ve ne za-
man kötü niyetli, dar 
kafalı kimseler kendi-
lerine laf atacak olsa, 
(sadece) selam! der-
ler. 

25. 
64 

.. الَِذينِ  ي بِيت ونِ ..و  =gecelerini..geçirirler    

ب ِِهمِْ َجدًاسِ     Rablerine=ِلر  =secde..ederek    

قِي اًما  Onun..divanında..durarak=و 

Onlar geceleri 
Rabblerine secde 
ederler ve onun 
huzurunda ayakta 
dikilirler. 

Onlar ki; Rabbla-
rı için secdeye 
vararak ve kı-
yama durarak 
gecelerler. 

Onlar ki, gecenin de-
rinliklerinde secdeye 
vararak ve kıyama 
durarak, Rablerini 
anarlar. 

25. 
65 

,, الَِذينِ  ي ق ول ونِ ,,و  =derler    بَن ا     Rabbimiz=ر 

نَا    uzaklaştır=اْصِرفِْ     azabını=ع ذ ابِ     bizden=ع 

نَم ِ  ه      doğrusu=إِنَِ    cehennemin=ج 

ا اًما,,ك انِ     onun,,azabı=ع ذ اب ه  غ ر  =sargındır 

Onlar derler ki; Ey 
Rabbimiz, cehen-
nem azabını biz-
den uzak tut, çün-
kü cehennemin 
azabı sürekli bir 
afettir. 

Ve onlar ki: 
Rabbımız, biz-
den cehennem 
azabını uzaklaş-
tır. Doğrusu ce-
hennem in azabı 
sürekli ve acıdır, 
derler. 

Ve onlar ki, Ey Rab-
bimiz! derler, Cehen-
nem azabını bizden 
uzaklaştır; çünkü 
onun çektireceği 
azap, gerçekten, pek 
korkunç, pek yarala-
yıcı olacaktır; 

25. 
66 

ا..     ne..kötü=س اء تِْ    orası=إِنَه 

ا ْست ق رًّ ق اًما    bir..karargah=م  م   ve..bir..makamdır=و 

Orası ne fena bir 
konut ve ne fena 
bir barınaktır. 

Muhakkak ki o, 
ne kötü bir ka-
rargah ve konak-
lama yeridir. 

gerçekten, o ne kötü 
bir yer, o ne kötü bir 
durak! 

25. 
67 

,, الَِذينِ  إِذ ا,,و  =ve,,zaman    أ ْنف ق وا=infak,,ettikleri    

ي ْسِرف وا,,ل مِْ =israf,,etmezler    

ل مِْ وا,,و  ي ْقت ر  =ve,,cimrilik,,etmezler     ِك ان     olur=و 

ِلكِ ,,ب ْينِ  ذ َٰ =bu,,ikisinin,,arasında    اًما  dengeli=ق و 

Onlar harcamala-
rında ne savur-
ganca ve ne de eli 
sıkıca davranma-
yarak bu iki karşıt 
kutup arasında öl-
çülü bir tutum be-
nimserler. 

Onlar ki; infak 
ettikleri zaman, 
ne israf ederler, 
ne de cimrilik. 
İkisi arasında or-
ta bir yol tutarlar. 

Ve onlar ki, başkaları 
için harcadıkları za-
man, ne saçıp savu-
rurlar, ne de cimrilik 
yaparlar; bu ikisi ara-
sında her zaman bir 
orta yol bulunduğunu 
(bilirler). 

25. 
68 

.. الَِذينِ  ي ْدع ونِ ..لِ     ve..onlar=و  =yalvarmazlar    

عِ  ًها    Allah=اّلَلِِ    ile..beraber=م      tanrıya=إِل َٰ

رِ  لِ     başka=آخ  ي ْقت ل ونِ ..و  =ve..öldürmezler    

َرمِ ..الَتِي    canı=النَْفسِ  ح  =haram..ettiği    

ق ِِ..إِلَِ    Allah’ın=اّلَل ِ بِاْلح  =haksız..yere    

لِ  ي ْزن ون ِ ..و  =ve..zina..etmezler    ِْن م      kim=و 

ِلكِ     yaparsa=ي ْفع لِْ     bulur=ي ْلقِ     bunları=ذ َٰ

 cezasını=أ ث اًما

Onlar Allah´ın ya-
nısıra başka bir 
ilaha yalvarmazlar. 
Allah´ın yasakladı-
ğı cana, sebepsiz 
yere kıymazlar ve 
zina etmezler. Bu 
suçları işleyenler 
cezalarını görürler. 

Onlar ki; Allah ile 
beraber başka 
bir tanrıya tap-
mazlar. Allah´ın 
haram kıldığı 
cana haksız ye-
re kıymazlar. Zi-
na etmezler. Kim 
de bunları ya-
parsa, cezaya 
çarpar. 

Ve onlar ki, Allah'la 
beraber, asla birtakım 
düzmece tanrılara 
yalvarıp yakarmazlar; 
ve hukuki bir gerekçe 
olmadıkça Allah'ın 
dokunulmaz kıldığı 
cana kıymazlar ve zi-
na etmezler. Çünkü 
(bilirler ki,) bunlardan 
herhangi birini işleyen 
kimse, bir kötülüğe 
bulaşmış olmakla 
(kalmayacak), 

25. 
69 

اع فِْ,,     onun,,için=ل ه ِ    kat,,kat,,yapılır=ي ض 

ةِِ    günü=ي ْومِ     azab=اْلع ذ ابِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ي ْخل دِْ     onun,,içinde=فِيهِِ    ve,,kalır=و 

انًا ه   hor,,ve,,hakir,,olarak=م 

Kıyamet günü 
azapları kat kat 
olur ve horlanmış 
olarak ebediyyen 
bu azabın pençe-
sinde kalırlar. 

Kıyamet günü 
azabı kat kat 
olur ve orada al-
çaltılarak temelli 
bırakılır. 

(fakat) Kıyamet Gü-
nü'nde böyle birinin 
çekeceği azap kat kat 
artacak ve o Gün 
aşağılık bir durumda 
kalakalacaktır. 

25. 
70 

نِْ    ancak=إِلَِ.. ت ابِ ..م  =tevbe..eden    

نِ وِ  آم  =ve..iman..eden     ِع ِمل     ve..yapanlar=و 

ًَلِ اِلًحا    bir..iş=ع م  ئِكِ     faydalı=ص      işte=ف أ ول َٰ

لِ      Allah=اّلَل ِ    değiştirecektir=ي ب د ِ

ي ِئ اتِِهمِْ س ن ات ِ     onların..kötülüklerini=س      iyiliklere=ح 

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Allah    غ ف وًرا=çok..bağışlayandır    

ِحيًما  çok..esirgeyendir=ر 

Yalnız tevbe edip 
iyi ameller işleyen-
ler hariç. Allah, 
böylelerinin kötü-
lüklerini iyiliklere 
çevirir. Allah affe-
dicidir ve merha-
metlidir. 

Ancak tevbe 
eden, inanıp sa-
lih amel işleyen-
lerin; Allah, işte 
onların kötülük-
lerini iyiliklere 
çevirir. Ve Allah; 
Gafur ve Rahim 
olandır. 

Şu kadar ki, pişman 
olup doğru yola dö-
nen, inanıp dürüst ve 
erdemli davranışlar 
ortaya koyan kimse-
ler bunun dışındadır; 
bundan ötürü, (önce-
ki) kötü hallerini Al-
lah'ın iyi hallere dö-
nüştürdüğü kimseler 
işte böyleleridir; çün-
kü Allah çok acıyıp 
esirgeyen gerçek ba-
ğışlayıcıdır. 

25. 
71 

نِْ,, م  ع ِملِ     tevbe,,eder=ت ابِ     kim=و      ve,,yaparsa=و 

اِلًحا     döner=ي ت وبِ     şüphesiz=ف إِنَه ِ    faydalı,,iş=ص 

اّلَلِِ,,إِل ى =Allah’a    ت ابًا  tevbesi,,kabul,,edilmiş,,olarak=م 

Kim tevbe eder de 
arkasından iyi 
amel işlerse o 
kimse kararlı bir 
pişmanlıkla Allah´a 
yönelmiş olur. 

Kim de tevbe 
edip salih amel 
işlerse; şüphesiz 
ki o, Allah´a tev-
besi kabul edil-
miş olarak dö-
ner. 

Zaten kim ki tevbe 
eder ve (sonra da) 
dürüstçe, erdemlice 
davranırsa, gereği 
üzere Allah'a yönelen 
işte odur. 

25. 
72 

.. الَِذينِ  د ونِ ..لِ     onlar=و  ي ْشه  =şahitlik..etmezler    
Yine onlar yalanın 
semtine yanaş-

Onlar ki; yalan 
yere şehadet 

Onlar ki, yalan ve 
asılsız olandan yana 
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ورِ      yalan..ve..boş..söze=الزُّ

إِذ ا وا..و  رُّ م  =rastladıklarında    ِِبِاللَْغو=boş..söze    

وا رُّ اًما    geçip..giderler=م   vekar..ile=ِكر 

mazlar. Kötülükler 
ile karşılaştıkların-
da yanlarından 
onurlarına toz 
kondurmadan ge-
çip giderler. 

etmezler. Boş ve 
kötü lakırdıya 
rastladıkları za-
man, yüz çevirip 
vakarla geçerler. 

şehadet etmezler; 
boş ve anlamsız şey-
lerle (uğraşan kimse-
lere) rastladıkları za-
man yanlarından ve-
karla geçip giderler. 

25. 
73 

,, الَِذينِ      zaman=إِذ ا    ve,,onlar=و 

وا ر      ayetleri=بِآي اتِِ    hatırlatıldığı=ذ ك ِ

ب ِِهمِْ وا,,ل مِْ    Rablerinin=ر  ي ِخرُّ =davranmazlar    

ا ل ْيه  ا    onlara,,karşı=ع  مًّ     sağır=ص 

ع ْمي انًا  ve,,kör=و 

Onlara Allah´ın 
ayetleri hatırlatıldı-
ğında bu ayetler 
karşısında kör ve 
sağır kesilmezler. 

Onlar ki; kendile-
rine Rabblarının 
ayetleri hatırla-
tıldığı vakit, on-
lara karşı kör ve 
sağır davran-
mazlar. 

Ve onlar ki, kendileri-
ne Rablerinin mesaj-
ları hatırlatıldığı za-
man, körler(in) ve sa-
ğırlar(ın yaptığı) (gibi) 
(düşünüp anlama-
dan) onların üzerine 
üşüşmezler. 

25. 
74 

.. الَِذينِ وِ  =ve..onlar     ِي ق ول ون=derler    

بَن ا     bize=ل ن ا    lütfeyle=ه بِْ    Rabbimiz=ر 

اِجن ا..ِمنِْ أ ْزو  =eşler    يَاتِن ا ذ ر ِ     ve..çocuklar=و 

اْجع ْلن ا    gözler=أ ْعي نِ     sevinci=ق َرة ِ     ve..bizi..yap=و 

تَِقينِ  اًما    muttakilere=ِلْلم   önder=إِم 

Onlar ki: “Rabbi-
miz, eşlerimiz ve 
çocuklarımız hu-
susunda gözümü-
zü aydın kıl, bizi 
Allah’a karşı gel-
mekten sakınanla-
ra önder yap.” der-
ler. 

Onlar ki; Rabbı-
mız, eşlerimiz ve 
çocuklarımız hu-
susunda gözü-
müzü aydın kıl, 
bizi müttakilere 
imam yap, der-
ler. 

Ve onlar ki, Ey Rab-
bimiz! diye niyaz 
ederler, Bize göz nu-
ru olacak eşler ve ço-
cuklar bahşet; bizi 
Sana karşı sorumlu-
luk bilinci taşıyan 
kimseler için örnek ve 
öncü yap! 

25. 
75 

,, ئِكِ  ْونِ     işte,,onlar=أ ول َٰ     ödüllendirileceklerdir=ي ْجز 

ف ة ِاْلغ رِْ =saraylarda    

ا وا,,بِم  ب ر  ص  =sabretmelerine,,karşılık    

ي ل قَْونِ  ا    ve,,karşılanacaklardır=و      orada=فِيه 

ًما    bir,,sağlık,,dileği=ت ِحيَةًِ س َل   ve,,selam,,ile=و 

İşte onlar sabret-
miş olmalarının 
karşılığı olarak 
özel cennet odaları 
ile ödüllendirilirler: 
Bu odalarda esen-
lik dilekleri ve se-
lamla karşılanırlar. 

İşte onlar, sab-
rettiklerinden do-
layı cennetin en 
yüksek derece-
leri ile mükafat-
landırılırlar ve 
orada sağlık ve 
selamla karşıla-
nırlar. 

İşte bunlar, güçlükle-
re göğüs germelerin-
den ötürü (cennette) 
üstün bir makamla 
mükafatlandırılıp ora-
da dirlik ve esenlik 
nidalarıyla karşılana-
cak olan kimselerdir! 

25. 
76 

.. اِلِدينِ  اِ     ebedi..kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

س ن تِْ ا    ne..güzel=ح  ْست ق رًّ     karargah=م 

ق اًما م   ve..makamdır=و 

Orada sürekli ka-
lacaklardır. Orası 
ne güzel bir konut 
ve ne güzel bir ba-
rınaktır. 

Orada temelli 
kalırlar. Orası ne 
güzel bir yer ve 
ne güzel bir du-
raktır. 

(ve onlar) orada son-
suza kadar yaşayıp 
gideceklerdir; bu ne 
güzel bir varış yeri, 
bu ne üstün bir ma-
kam! 

25. 
77 

ا    de,,ki=ق لِْ,, ي ْعب أ ِ,,م  =ne,,yapsın?    ِْبِك م=sizi    

ب ِي     olmadıktan,,sonra=ل ْولِ     Rabbim=ر 

ْمِ  ك      andolsun=ف ق دِْ    duanız,,(ibadetiniz)=د ع اؤ 

    yalanladınız=ك ذَْبت مِْ

ي ك ونِ ,,ف س ْوفِ  =bu,,yüzden,,olacaktır    

اًما  kaçınılmaz,,(azab)=ِلز 

De ki; «Eğer yal-
varmanız, kulluğu-
nuz olmasa Rab-
bim size ne değer 
versin? Sizler Al-
lah´ın ayetlerini ya-
lanladığınız için 
azap hiç yakanızı 
bırakmayacaktır.» 

De ki: Duanız 
olmasaydı, Rab-
bım size değer 
verir miydi? 
Gerçekten ya-
lanladınız. O 
halde azab ya-
kanızı bırakma-
yacaktır. 

(İnananlara) de ki: 
Dua ve yönelişiniz 
O'na olan inancınız 
için değilse, Rabbim 
size niçin değer ver-
sin? (Ve inkarcılara 
da de ki:) Gerçek şu 
ki, siz (Allah'ın mesa-
jını) yalanladınız: ar-
tık bu (günah) yaka-
nızı bırakmayacaktır! 

26. 
1 

 Ta..sin..mim=طسم..
Ta, sin, mim. Ta, Sin, Mim. Ta-Sin-Mim. 

26. 
2 

,,     Kitabın=اْلِكت ابِِ    ayetleridir=آي اتِ     şunlar=تِْلكِ 

بِينِِ  apaçık=اْلم 

Bu ayetler, açık 
anlamlı Kitabın 
ayetleridir.? 

Bunlar apaçık ki-
tabın ayetleridir. 

Bunlar, kendi içinde 
apaçık ve tutarlı olan 
ve gerçeği bütün 
açıklığıyla ortaya ko-
yan ilahi kelamın me-
sajlarıdır. 

26. 
3 

..     helak..edeceksin=ب اِخعِ     sen..neredeyse=ل ع لَكِ 

ي ك ون وا..أ لَِ    kendini=ن ْفس كِ  =etmiyorlar..diye    

ْؤِمنِينِ   iman=م 

Ey Muhammed, 
onlar mü´min ol-
muyorlar diye ne-
redeyse canına kı-
yacaksın. 

Mü´min olmuyor-
lar diye nerede 
ise kendini mah-
vedeceksin. 

(İnsanların bir kısmı, 
ulaştırdığın mesaja) 
inanmıyorlar diye 
(üzüntüden) nere-
deyse kendini tükete-
ceksin! 

26. 
4 

,, ن ش أِْ,,إِنِْ =dilesek    ِْل     indiririz=ن ن ز ِ

ل ْيِهمِْ اءِِ,,ِمنِ     onların,,üzerine=ع  الَسم  =gökten    

    ve,,kalır=ف ظ لَتِْ    bir,,mucize=آي ةًِ

مِْ ا    boyunları=أ ْعن اق ه  اِضِعينِ     ona=ل ه   eğilir=خ 

Eğer dilesek onla-
ra gökten bir muci-
ze indiririz de kar-
şısında boyunları 
eğik kalır. 

Dilersek, onlara 
gökten bir ayet 
indiririz de ona 
boyunları eğik 
kalır. 

Eğer dileseydik, onla-
ra gökten öyle bir 
alamet indirirdik ki, 
onun karşısında bo-
yunları bükülür, he-
men baş eğerlerdi. 

26. 
5 

.. ا م  ي أْتِيِهمِْ..و  =ve..onlara..gelmez    

ِذْكرِ ..ِمنِْ =hiçbir..Zikir..(uyarı)    

نِِ..ِمنِ  الَرْحم َٰ =Rahman’dan     ِْحد ث     yeni=م 

ك ان وا..إِلَِ =olmasınlar    ِ ع ْنه=ondan    

ْعِرِضينِ   yüz..çevirici=م 

Onlar son derece 
merhametli olan 
Allah´ın kendileri-
ne gönderdiği her 
yeni uyarıya burun 
kıvırarak set çevi-
rirler. 

Onlara Rah-
man´dan bir 
öğüt geldiğinde, 
mutlaka ondan 
yüz çevirirler. 

(Ama Biz böyle olsun 
istemedik:) ve bu 
yüzden, onlar da, ne 
zaman Rahman'dan 
hatırlatıcı, uyarıcı ye-
ni bir mesaj gelse, 
mutlaka ondan yüz 
çevirirler. 

26. 
6 

,, ك ذَب وا,,ف ق دِْ =yalanladılar    

ي أْتِيِهمِْ     ama,,kendilerine,,gelecektir=ف س 

ا    haberleri=أ ْنب اءِ  بِهِِ,,ك ان وا    şeyin=م  =onunla    

 alay,,edip,,durdukları=ي ْست ْهِزئ ونِ 

Onlar yalanladılar. 
Fakat, alay konusu 
ettikleri gerçeklerin 
somut olayları ile 
yakında yüzyüze 
geleceklerdir. 

Onlar, gerçekten 
yalanladılar. 
Ama alay edip 
durdukları şeyle-
rin haberleri 
kendilerine ya-
kında gelecektir. 

Nitekim, işte (bu me-
sajı da) yalanladılar. 
Ama alay edip dur-
dukları şeyin tahak-
kuku yakında bütün 
açıklığıyla onların 
karşısına çıkarılacak! 

26. 
7 

.. ل مِْ ْوا..أ و  ي ر  =bakmadılar..mı?    

اْْل ْرِضِ..إِل ى =yeryüzüne    ِْك م=kaç    

ا    bitirmişiz=أ ْنب تْن ا     orada=فِيه 

ك ل ِِ..ِمنِْ =her..çeşitten    ِ ْوج  güzel=ك ِريمِ     çifti=ز 

Onlar yeryüzüne 
bakarak orada ne 
kadar yararlı bitki 
türleri yarattığımızı 
görmezler mi? 

Yeryüzüne bak-
mazlar mı ki; 
Biz, orada bitki-
lerden nice gü-
zel çiftler bitirmi-
şizdir. 

Peki bunlar, yeryüzü-
ne hiç bakıp da dü-
şünmediler mi: orada 
her çeşitten nice gü-
zel (hayat) türleri çı-
karmışız? 

26. 
8 

لِِ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ,, كِ ذ َٰ =bunda,,vardır    

ي ةًِ  ا    bir,,ibret=ْل  م  ك انِ ,,و  =ama,,yine,,değillerdir    

ه مِْ ْؤِمنِينِ     çokları=أ ْكث ر   inanıcı=م 

Hiç kuşkusuz bun-
da, üstün gücümü-
zü kanıtlayan bir 
ayet vardır, ama 
onların çoğu 
inanmazlar. 

Muhakkak ki 
bunda, bir ayet 
vardır. Ama on-
ların çoğu 
mü´min olmadı-
lar. 

Şüphesiz, bunda (in-
sanlar için çıkarıla-
cak) bir ders vardır; 
ama onlardan çoğu 
(buna) inanmazlar. 

26. 
9 

إِنَِ.. بَكِ     şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      işte..O=ل ه 

 merhamet..edendir=الَرِحيمِ     üstündür=اْلع ِزيزِ 

Hiç kuşkusuz se-
nin Rabb´in üstün 
iradeli ve merha-
metlidir. 

Ve muhakkak ki 
senin Rabbın, 
elbette O; 
Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Oysa, senin Rabbin 
çok acıyıp esirgeyen 
O yüceler yücesidir! 

26. 
10 

إِذِْ,, بُّكِ     seslenmişti=ن اد ىَِٰ    hani=و      Rabbin=ر 

وس ىَِٰ ائْتِِ,,أ نِِ    Musa’ya=م  =git,,diye    

 zalimler=الَظاِلِمينِ     kavmine=اْلق ْومِ 

Hani Rabb´in Mu-
sa´ya şöyle ses-
lenmişti, «Şu zalim 
topluma git. 

Hani Rabbın 
Musa´ya ses-
lenmişti ki: Za-
limler güruhuna 
git; 

Ve (hatırla,) hani, 
Rabbin Musa'ya: Şu 
zalimler toplumuna 
git! diye seslenmişti, 

26. 
11 

..     Fir’avn’ın=فِْرع ْون ِ     kavmine=ق ْومِ 

ي تَق ونِ ..أ لِ  =onlar..korunmayacaklar..mı? 

Firavun´un soy-
daşlarına. Onlar 
hiç mi başlarına 
geleceklerden 
korkmuyorlar?» 

Firavun kavmi-
ne. Sakınmazlar 
mı hala? 

Şu Bana karşı sorum-
luluk bilincinden 
uzaklaşan Firavun 
toplumuna! 

26. 
12 

,, ب ِِ    dedi,,(Musa)=ق الِ      ben=إِن ِي    Rabbim=ر 

افِ      korkuyorum=أ خ 

ب ونِِ,,أ نِْ ي ك ذ ِ =beni,,yalanlayacaklarından 

Musa dedi ki: «Ya 
Rabbi, onlar beni 
yalanlayacaklar di-
ye korkuyorum.» 

Dedi ki: Rabbım, 
onların beni ya-
lanlamalarından 
korkarım. 

(Musa:) Ey Rabbim! 
diye cevap verdi, 
Doğrusu, beni yalan-
lamalarından korku-
yorum, 

26. 
13 

.. ي ِضيقِ  ْدِري    ve..daralıyor=و      göğsüm=ص 

لِ  ي ْنط ِلقِ ..و  =ve..açılmıyor    ِلس انِي=dilim    

    onun..için..elçilik..ver=ف أ ْرِسلِْ

Bu yüzden canım 
sıkılır ve öfkemden 
dilim tutulur. Onun 
için Harun´a da 
peygamberlik gö-
revi ver. 

Göğsüm daralı-
yor, dilim açılmı-
yor. Bunun için 
Harun´a da elçi-
lik ver. 

ve göğsümün darala-
cağından ve dilimin 
dolaşacağından (kor-
kuyorum); bu yüzden, 
(bu emri) Harun'a 
tevdi et. 
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ونِ ..إِل ىَِٰ ه ار  =Harun’a..da 

26. 
14 

مِْ,, ل ه      bana,,yükledikleri=ع ل يَِ    ve,,onların,,var=و 

افِ     bir,,suç=ذ ْنبِ      korkuyorum=ف أ خ 

ي ْقت ل ونِِ,,أ نِْ =beni,,öldürmelerinden 

Hem onların bana 
isnat ettikleri bir 
suç var, bu gerek-
çe ile beni öldürür-
ler diye korkuyo-
rum. 

Hem onların ba-
na isnad ettikleri 
bir suç var. Kor-
karım ki beni öl-
dürürler 

Üstelik, onların benim 
aleyhime ciddi bir 
suçlamaları da var or-
tada; bu yüzden beni 
öldürmelerinden kor-
kuyorum. 

26. 
15 

.. ََلِ     dedi..(Allah)=ق الِ      hayır=ك 

ب ا     ayetlerimizle=بِآي اتِن اِ     ikiniz..de..gidin=ف اْذه 

ع ك مِْ    şüphesiz..biz=إِنَا     sizinle..beraberiz=م 

ْست ِمع ونِ   dinliyoruz=م 

Allah dedi ki; «Ha-
yır, korkma, İkiniz 
birlikte ayetlerimiz-
le gidiniz. Biz sizin-
le birlikteyiz ve 
söylenecek her 
sözü işitiriz.» 

Buyurdu ki: Ha-
yır, ikiniz ayetle-
rimizle gidin. 
Muhakkak Biz, 
sizinle beraber 
dinleyicilerdeniz. 

(Allah:) Hayır, asla! 
dedi, Yine de, siz iki-
niz mesajlarımızla gi-
din; (yapacağınız 
çağrıyı) izlemek üze-
re Biz de sizinle be-
raberiz! 

26. 
16 

    deyin,,ki=ف ق ولِ     Fir’avn’a=فِْرع ْونِ     giderek=ف أْتِي ا,,

س ولِ     gerçekten,,biz=إِنَا     elçisiyiz=ر 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbinin=ر 

Firavun´un yanına 
vararak ona deyi-
niz ki; «Biz bütün 
alemlerin Rabb´i 
olan Allah´ın pey-
gamberiyiz. 

Firavun´a varın, 
deyin ki: Biz, 
alemlerin Rab-
bının peygam-
berleriyiz. 

Haydi, şimdi ikiniz de 
Firavun'a gidin ve 
ona deyin ki: 'Biz 
alemlerin Rabbinden 
bir mesaj getiriyoruz: 

26. 
17 

.. أ ْرِسلِْ..أ نِْ =gönder    ع ن ا     bizimle..beraber=م 

ائِيلِ ..ب نِي إِْسر  =İsrail..oğullarını 

İsrailoğullarının bi-
zimle birlikte bura-
dan ayrılmalarına 
izin ver. 

İsrailoğullarını 
bizimle beraber 
gönder. 

İsrailoğulları'nı bırak, 
bizimle gelsinler! 

26. 
18 

,,     dedi,,ki,,(Fir’avn)=ق الِ 

ب ِكِ ,,أ ل مِْ ن ر  =biz,,seni,,yetiştirmedik,,mi?    

ِليدًا    içimizden=فِين ا     bir,,çocuk,,olarak=و 

ل بِثْتِ      aramızda=فِين ا    ?ve,,kalmadın,,mı=و 

ِركِ ,,ِمنِْ ع م  =ömründe     ِِسنِين=nice,,yıllar 

Firavun dedi ki: 
«Biz seni çocuk-
ken yanımıza ala-
rak büyütmedik 
mi? Ömrünün bir-
çok yılını aramızda 
geçirmedin mi?» 

Dedi ki: Çocuk-
ken biz, seni ya-
nımıza alıp bü-
yütmedik mi? Ve 
sen, hayatının 
bir çok yılllarını 
aramızda geçir-
din. 

(Fakat Musa mesajını 
Firavun'a tebliğ edin-
ce, Firavun:) Biz seni 
çocukken yanımızda 
yetiştirmemiş miydik? 
dedi, Ve sen ömrü-
nün pek çok yılını bi-
zim aramızda geçir-
memiş miydin? 

26. 
19 

.. ف ع ْلتِ      yaptığın=ف ْعل ت كِ     ve..yaptın=و 

ف ع ْلتِ ..الَتِي =o..(kötü)..işi     ِأ ْنت     ve..sen=و 

اْلك افِِرينِ ..ِمنِ  =nankörlerden..birisin 

Sonunda o ağır 
suçu işledin. Sen o 
sırada bir kafirdin. 

Ve yapacağın işi 
de yaptın. Sen 
nankörlerdensin. 

Ama sonunda yapa-
cağını yaptın ve nan-
kör biri oldu(ğunu 
gösterdi)n! 

26. 
20 

,, ا    dedi,,(Musa)=ق الِ      onu,,yaptığım=ف ع ْلت ه 

أ ن ا    zaman=إِذًا     ben=و 

الَضال ِينِ ,,ِمنِ  =dalalette,,idim 

Musa dedi ki: «O 
suçu işlediğim sı-
rada ben henüz 
doğru yolu bulmuş 
değildim. 

Dedi ki: Ben, 
onu yaptım, ama 
o zaman şaşkın-
lardandım. 

(Musa:) Evet, o fiili 
daha ne yaptığımı 
bilmez biriyken işle-
dim dedi, 

26. 
21 

.. ْرتِ      aranızdan=ِمْنك مِْ    kaçtım=ف ف ر 

ِخْفت ك مِْ..ل َما =sizden..korkunca     ِه ب     sonra=ف و 

ب ِي    bana=ِلي     Rabbim=ر 

ْكًما ع ل نِي    hükümdarlık..verdi=ح  ج      ve..beni..yaptı=و 

ْرس ِلينِ ..ِمنِ  اْلم  =elçilerden 

Bu yüzden sizden 
korkunca yanınız-
dan kaçtım. Sonra 
Rabb´im bana 
hikmet bağışlaya-
rak beni peygam-
berlerinden biri 
yaptı. 

Bu yüzden siz-
den korktuğum 
için kaçtım. Son-
ra Rabbım bana 
hüküm ihsan etti 
ve beni pey-
gamberlerden 
kıldı. 

ve sizin yanınızdan 
kaçtım, çünkü sizden 
korkuyordum. Ama 
daha sonra bana 
Rabbim (doğruyla eğ-
ri arasında) hüküm 
verebilme yeteneği 
bahşetti; ve beni elçi-
ler(in)den biri yaptı. 

26. 
22 

,, تِْلكِ  ة ِ    ve,,işte=و      nimet=نِْعم 

ا نُّه  ع ل يَِ,,ت م  =başıma,,kaktığın    

ع بَدْتِ ,,أ نِْ =köle,,yapman(yüzünden)dir    

ائِيلِ ,,ب نِي إِْسر  =İsrail,,oğullarını 

O nimet diye ba-
şıma kaktığın şey 
israiloğullarını kö-
leleştirmenin so-
nucudur.» 

İşte, başıma 
kaktığın o nimet, 
İsrailoğullarını 
köle ettiğin için-
dir. 

Ve o başıma kaktığın 
iyiliğe gelince, bu İs-
railoğulları'nı köleleş-
tirmenin bir sonucu 
(değil mi)ydi? 

26. 
23 

.. ا    Fir’avn=فِْرع ْونِ     dedi..ki=ق الِ  م      ?nedir=و 

بُِّ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Firavun, «alemle-
rin Rabb´i dediğin 
nedir?» dedi. 

Firavun: Alemle-
rin Rabbı da ne-
dir? dedi. 

Firavun: Bu alemlerin 
Rabbi de kim oluyor? 
dedi. 

26. 
24 

,, بُِّ    dedi,,ki=ق الِ  اتِِ    Rabbidir=ر  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve,,yerin=و 

ا م  اِ ,,و  م  ب ْين ه  =ve,,ikisi,,arasındakilerin    ِْإِن=eğer    

وقِنِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  gerçekten,,inanan,,kimseler=م 

Musa «Eğer kesin 
gerçeği öğrenmek 
istiyorsanız, O 
göklerin, yerin ve 
bu ikisi arasındaki 
bütün varlıkların 
Rabbidir» dedi. 

Dedi ki: Gökle-
rin, yerin ve iki-
sinin arasında 
bulunanların 
Rabbıdır. Eğer 
siz yakin getiren-
lerden iseniz. 

(Musa:) Eğer gerçek-
ten (doğruyu) öğren-
mek ve (onu) yürek-
ten benimsemek isti-
yorsanız (söyleye-
yim;) göklerin, yerin 
ve bu ikisi arasında 
var olan her şeyin 
Rabbi(dir O)! diye ce-
vap verdi. 

26. 
25 

..     dedi..(Fir’avn)=ق الِ 

نِْ ْول ه ِ..ِلم  ح  =çevresinde..bulunanlara    

ت ْست ِمع ونِ ..أ لِ  =işitiyor..musunuz? 

Firavun çevresin-
dekilere «dedikle-
rini duyuyor musu-
nuz?» dedi. 

Yanında bulu-
nanlara: İşitmi-
yor musunuz? 
dedi. 

(Firavun,) çevresin-
dekilere: (Onun ne 
dediğini) duydunuz 
mu? dedi. 

26. 
26 

,, بُّك مِْ    dedi,,(Musa)=ق الِ      sizin,,de,,Rabbiniz=ر 

بُِّ ر      atalarınızın,,da=آب ائِك مِ     ve,,Rabbidir=و 

 önceki=اْْل َوِلينِ 

Musa: «O hem si-
zin hem de sizden 
önceki atalarınızın 
Rabbidir» dedi. 

O da: Sizin de 
Rabbınız ve ön-
ce geçmiş atala-
rınızın da Rab-
bıdır, dedi. 

(Ve Musa:) O sizin de 
Rabbinizdir, göçüp 
gitmiş atalarınızın da! 
diye devam etti. 

26. 
27 

.. الِ ق ِ =(Fir’avn)..dedi    َِإِن=şüphesiz    

س ول ك مِ  أ ْرِسلِ ..الَِذي    elçiniz=ر  =gönderilen    

ْجن ونِ     size=إِل ْيك مِْ  mutlaka..delidir=ل م 

Firavun çevresin-
dekilere: «Size 
peygamber olarak 
gönderilen bu 
adam kesinlikle bir 
delidir» dedi. 

Firavun dedi ki: 
Size gönderilen 
peygamberiniz 
şüphesiz delidir. 

(Firavun:) Bu size 
gönderil(diğini iddia 
eden) rasulünüz dü-
pedüz bir deli, bir ka-
çık! dedi. 

26. 
28 

,, بُِّ    dedi,,(Musa)=ق الِ      Rabbidir=ر 

ْشِرقِِ ْغِربِِ    doğunun=اْلم  اْلم      ve,,batının=و 

ا م  اِ ب يِْ,,و  م  ن ه  =ve,,bunlar,,arasındakilerin    

ت ْعِقل ونِ ,,ك ْنت مِْ,,إِنِْ =eğer,,düşünürseniz 

Musa, «Eğer dü-
şünme yeteneğiniz 
varsa anlarsınız ki, 
O doğunun, batı-
nın ve bu ikisi ara-
sındaki bütün var-
lıkların Rabbidir.» 
dedi. 

O da: Eğer aklı-
nızı başınıza 
alırsanız; doğu-
nun, batının ve 
ikisinin arasında 
bulunanların 
Rabbıdır, dedi. 

(Fakat Musa sözleri-
ne devamla:) Doğu-
nun, batının ve bu 
ikisi arasında kalan 
her yerin Rabbidir O; 
tabii (bunu) eğer aklı-
nızı kullanırsanız 
(kavrayabilirsiniz)! 
dedi. 

26. 
29 

..     andolsun..ki..eğer=ل ئِنِِ    dedi..(Fir’avn)=ق الِ 

ْذتِ  ًها    edinirsen=اتَخ      tanrı=إِل َٰ

    benden..başka=غ ْيِري

    seni..mutlaka..yapacağım=ْل  ْجع ل نَكِ 

ونِينِ ..ِمنِ  ْسج  اْلم  =zindana..atılanlardan 

Firavun «Eğer 
benden başka bir 
ilah edinirsen ye-
min ederim ki, seni 
hapse attırırım» 
dedi. 

Firavun dedi ki: 
Benden başka 
bir tanrı edinir-
sen; şüphesiz 
seni hapse atı-
lanlardan kıla-
rım. 

(Firavun:) Bak, dedi, 
eğer benden başka 
bir tanrı benimsersen, 
seni mutlaka hapse 
attırırım! 

26. 
30 

,,     dedi,,(Musa)=ق الِ 

ل ِ ِجئْت كِ ,,وِْأ و  =sana,,getirsem,,de,,mi?    

بِينِ     bir,,şey=بِش ْيءِ   apaçık=م 

Musa «Sana doğru 
söylediğimi kanıt-
layan apaçık bir 
delil göstersem de 
mi? dedi. 

Sana apaçık bir 
şeyle gelmişsem 
de mi? dedi. 

(Musa:) Size gerçeği 
bütün açıklığıyla or-
taya koyan bir şey 
getirmiş olsam da, 
öyle mi? dedi. 

26. 
31 

..     eğer=إِنِْ    onu=بِهِِ    getir=ف أْتِِ    dedi..(Fir’avn)=ق الِ 

الَصاِدقِينِ ..ِمنِ ..ك ْنتِ  =doğrulardansan 

Firavun «Eğer 
doğru söylüyorsan 
kanıtını göster ba-
kalım» dedi. 

Firavun: Eğer 
doğru söylüyor-
san, haydi getir 
onu, dedi. 

(Firavun:) Eğer doğru 
sözlü biriysen, haydi, 
çıkar ortaya o dediği-
ni! diye cevap verdi. 

26. 
32 

,, اه ِ    attı=ف أ ْلق ىَِٰ     asasını=ع ص 

    bir,,ejderha=ث ْعب انِ     o=ِهيِ     bir,,de,,(baktılar,,ki)=ف إِذ ا

بِينِ   apaçık=م 

Bunun üzerine 
Musa elindeki 
değneği yere attı, 
değnek o anda 
sahici bir yılan olu-
verdi. 

Bunun üzerine o 
asasını attı, bir 
de ne görsün; 
apaçık bir ejder-
hadır. 

Bunun üzerine (Mu-
sa) asasını yere bı-
raktı, bir de ne gör-
sünler, (her haliyle) 
düpedüz bir yılan! 
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26. 
33 

.. عِ وِ  ن ز  =ve..çıkardı    ِ ي د ه=elini    ِهيِ ..ف إِذ ا =o..da    

اءِ      parıl..parıl..parlıyordu=ب ْيض 

 bakanlara=ِللنَاِظِرينِ 

Ve elini yeninin al-
tından çıkardı; ba-
kanlar, onun ak bir 
parıltı saçtığını 
gördüler. 

Elini çıkardı, bir 
de ne görsün; 
bakanlara bem-
beyazdır. 

Sonra elini ortaya çı-
kardı; bakanlar ne 
görsünler, bembe-
yazdı. 

26. 
34 

,, ِِ    dedi,,(Fir’avn)=ق الِ  ل      ileri,,gelenlere=ِلْلم 

ْول ه ِ ذ ا    şüphesiz=إِنَِ    çevresindeki=ح      bu=ه َٰ

ِليمِ     bir,,büyücüdür=ل س اِحرِ   bilen=ع 

Bunun üzerine Fi-
ravun, çevresinde-
ki seçkin yakınları-
na dedi ki, «bu 
adam bilgili bir bü-
yücüdür» 

Çevresinde bu-
lunan ileri gelen-
lere dedi ki: 
Şüphesiz bu, 
belletilmiş bir 
büyücüdür. 

(Firavun) çevresinde-
ki seçkinlere: Doğru-
su bu gerçekten çok 
bilgili bir büyücü dedi, 

26. 
35 

.. ِريد ِي ِ =istiyor    ِْك مِْ..أ ن ي ْخِرج  =sizi..çıkarmak    

أ ْرِضك مِْ..ِمنِْ =toprağınızdan    ِِبِِسْحِره=büyüsüyle    

اذ ا ونِ ..ف م  ر  ت أْم  =ne..buyurursunuz? 

Sizi büyücülüğü ile 
yurdunuzdan çı-
karmak istiyor. Pe-
ki ne buyuruyorsu-
nuz?» 

Sizi büyüsüyle 
memleketinizden 
çıkarmak istiyor. 
Ne dersiniz? 

büyüsünün gücüyle 
sizi ülkenizden çı-
karmak istiyor. Bu du-
rumda ne tavsiye 
edersiniz? 

26. 
36 

    onu,,beklet=أ ْرِجهِْ    dediler,,ki=ق ال وا,,

اه ِ أ خ  اْبع ثِْ    ve,,kardeşini=و      ve,,gönder=و 

د ائِنِِ,,فِي اْلم  =kentlere     ِاِشِرين  toplayıcılar=ح 

Dediler ki; «Onu 
kardeşi ile birlikte 
oyala ve adam 
toplayacak elçileri-
ni bütün kentlere 
gönder. 

Dediler ki: Onu 
ve kardeşini alı-
koy. Şehirlere 
toplayıcılar gön-
der. 

Onu ve kardeşini bir 
süre alıkoy dediler, 
bu arada, şehirlere 
haberciler gönder, 

26. 
37 

..     bütün=بِك ل ِِ    sana..getirsinler=ي أْت وكِ 

ِليمِ     büyücüleri=س َحارِ   bilgin=ع 

Bütün bilgili büyü-
cüleri bulup sana 
getirsinler. 

Belletilmiş tüm 
büyücüleri sana 
getirsinler. 

hüner sahibi bütün 
büyücüleri toplayıp 
sana getirsinler. 

26. 
38 

,, ِمعِ  ة ِ    bir,,araya,,getirildi=ف ج  ر      büyücüler=الَسح 

    bir,,günün=ي ْومِ     belirlenen,,vaktinde=ِلِميق اتِِ

ْعل ومِ   belli=م 

Bir süre sonra bü-
yücüler belirli bir 
günün kararlaştırı-
lan saatinde bira-
raya geldiler. 

Büyücüler belli 
bir günün tayin 
edilen vaktinde 
toplandılar. 

Ve böylece büyücüler 
belli bir günün belirli 
bir saatinde bir araya 
geldiler. 

26. 
39 

.. قِيلِ      halka..da=ِللنَاِسِ    ve..denildi=و 

ْجت ِمع ونِ ..أ ْنت مِْ..ه لِْ م  =siz..de..toplanır..mısınız? 

Halka da dediler 
ki, haydi toplanın 
bakalım. 

İnsanlara: Siz de 
toplanır mısınız? 
denildi. 

Ve halka da Hepiniz 
toplandınız mı? de-
nildi, 

26. 
40 

    onlara,,uyarız=ن تَبِعِ     umarız,,ki=ل ع لَن ا,,

ة ِ ر      eğer=إِنِْ    büyücülere=الَسح 

اْلغ اِلبِينِ ,,ه مِ ,,ك ان وا =üstün,,gelirlerse 

Toplanın da eğer 
büyücüler galip ge-
lirlerse onların pe-
şinden gideriz. 

Eğer onlar galip 
gelirlerse; büyü-
cülere belki biz 
de tabi oluruz. 

Çünkü, umarız ki, üs-
tün gelen büyücüler 
olursa onların (hük-
müne) uyarız. 

26. 
41 

.. اءِ ..ف ل َما ج  =gelince     ِة ِالَسح ر  =büyücüler    

    Fir’avn’a=ِلِفْرع ْونِ     dediler=ق ال وا

    bize=ل ن ا    ?mutlaka..var..değil..mi=أ ئِنَِ

    olursak=ك نَا    eğer=إِنِْ    bir..ücret=ْل  ْجًرا

 üstün..gelenler=اْلغ اِلبِينِ     biz=ن ْحنِ 

Büyücüler gelince 
Firavun´a «Eğer 
biz yenecek olur-
sak herhalde bize 
bir ödül verilecek 
değil mi? dediler. 

Büyücüler gel-
dikleri vakit, Fi-
ravun´a dediler 
ki: Galip gelenler 
biz olursak; mu-
hakkak bize bir 
ücret vardır değil 
mi? 

Büyücüler geldikle-
rinde, Firavun'a: Eğer 
biz üstün gelirsek, 
doğrusu büyük bir 
mükafatı hak etmiş 
oluruz, değil mi? de-
diler. 

26. 
42 

,, إِنَك مِْ    evet=ن ع مِْ    dedi=ق الِ      şüphesiz,,siz=و 

    o,,takdirde=إِذًا

ق َربِينِ ,,ل ِمنِ  اْلم  =yakınlardan,,olacaksınız 

Firavun evet, yakın 
adamlarım arasına 
gireceksiniz, dedi. 

Evet, dedi. O 
takdirde siz, 
muhakkak göz-
delerdensiniz. 

(Firavun;) Elbette, di-
ye cevap verdi, o 
takdirde, gerçekten 
de benim gözdelerim 
arasında yer alacak-
sınız. 

26. 
43 

.. مِْ    dedi=ق الِ  وس ىَِٰ    onlara=ل ه      Musa=م 

ا    atın=أ ْلق وا ْلق ونِ ..أ ْنت مِْ..م  م  =atacağınızı 

Musa, «Ne ata-
caksanız atın, hü-
nerinizi gösterin 
bakalım» dedi. 

Musa onlara de-
di ki: Atacak ol-
duğunuz şeyleri 
atın. 

(Ve) Musa onlara: Ne 
atacaksanız atın! de-
di. 

26. 
44 

مِْ    attılar=ف أ ْلق ْوا,,     iplerini=ِحب ال ه 

مِْ ِعِصيَه  ق ال وا    ve,,değneklerini=و      ve,,dediler=و 

    biz=إِنَا    Fir’avn’ın=فِْرع ْونِ     şerefine=بِِعَزةِِ

 galib,,geleceğiz=اْلغ اِلب ونِ     elbette,,biz=ل ن ْحنِ 

Büyücüler, «Fira-
vun´un ululuğuna 
andolsun ki, üstün 
gelen taraf biz ola-
cağız» diyerek ip-
lerini ve değnekle-
rini attılar. 

Onlar da bunun 
üzerine iplerini 
ve değneklerini 
attılar ve dediler 
ki: Firavun hakkı 
için elbette el-
bette biz galib 
gelenleriz. 

Bunun üzerine onlar 
da halatlarını ve asa-
larını yere bıraktılar 
ve Firavun'un saye-
sinde, üstün gelen 
mutlaka biz olacağız 
dediler. 

26. 
45 

.. وس ىَِٰ    attı=ف أ ْلق ىَِٰ اه ِ    Musa=م      asasını=ع ص 

    yutmağa..başladı=ت ْلق فِ     o=ِهيِ     birden=ف إِذ ا

ا ي أْفِك ونِ ..م  =onların..uydurduklarını 

Arkasından Musa 
değneğini atınca, 
değnek büyücüle-
rin bütün göz bo-
yayıcılıklarını yu-
tuverdi. 

Ardından Musa 
asasını attı. Bir 
de ne görsünler; 
onların uydur-
duklarını yutuve-
riyor. 

(Onların) ardından 
Musa da asasını 
atınca, bir de ne gör-
sünler, onların bütün 
o düzenbazlıklarını 
yutmasın mı! 

26. 
46 

,, ْلِقيِ 
رِ     derhal,,kapandılar=ف أ  ة ِالَسح  =büyücüler    

 secdeye=س اِجِدينِ 

Bunun üzerine bü-
tün büyücüler sec-
deye kapandılar. 

Bunun üzerine 
büyücüler sec-
deye kapandılar. 

Bu durum karşısında 
büyücüler hemen ye-
re kapanarak 

26. 
47 

نَا    dediler=ق ال وا.. ب ِِ    inandık=آم      Rabbine=بِر 

ينِ اْلع ال مِِ =alemlerin 

Ve «bütün varlıkla-
rın Rabbine inan-
dık. 

Dediler ki: Biz, 
alemlerin Rab-
bına inandık. 

Biz alemlerin Rabbi-
ne inandık! dediler, 

26. 
48 

ب ِِ,, وس ىَِٰ    Rabbine=ر      Musa’nın=م 

ونِ  ه ار   ve,,Harun’un=و 

Musa ile Harun´un 
Rabbine dediler. 

Musa ve Ha-
run´un Rabbına. 

Musa'nın ve Harun'un 
Rabbine! 

26. 
49 

.. ْنت مِْ    dedi..(Fir’avn)=ق الِ      ona=ل ه ِ    ?inandınız..mı=آم 

آذ نِ ..أ نِْ    önce=ق ْبلِ  =ben..izin..vermeden     ِْم     size=ل ك 

ك مِ     şüphesiz..O=إِنَه ِ     büyüğünüzdür=ل ك بِير 

كِ ..الَِذي مِ ع لَم  =size..öğreten     ِْحر     büyüyü=الس ِ

ون ِ     öyleyse..yakında=ف ل س ْوفِ      bileceksiniz=ت ْعل م 

ع نَِ     ellerinizi=أ ْيِدي ك مِْ    keseceğim=ْل  ق ط ِ

ل ك مِْ أ ْرج      ve..ayaklarınızı=و 

فِ ..ِمنِْ ِخَل  =çapraz..olarak    

ب نَك مِْ ل ِ ْل  ص  ِعينِ     ve..asacağım=و   hepinizi=أ ْجم 

Firavun, «ben izin 
vermeden O´na 
inandınız, öyle mi? 
Hiç kuşkusuz O si-
ze büyücülüğü öğ-
reten elebaşınızdı. 
Ama yakında ba-
şınıza neler gele-
ceğini öğrenecek-
siniz. Andolsun ki, 
sağlı sollu birer el 
ve ayağınızı kese-
cek ve arkasından 
hepinizi asaca-
ğım» dedi. 

Ben size izin 
vermezden önce 
mi ona inandı-
nız? Şüphesiz 
size büyü öğre-
ten büyüğünüz-
dür. Şimdi bile-
ceksiniz; elbette 
ben, ellerinizi ve 
ayaklarınızı an-
dolsun ki çap-
razlama kestire-
ceğim ve hepini-
zi astıracağım, 
dedi. 

(Firavun:) Ben size 
izin vermeden ona 
inanıyorsunuz, öyle 
mi? diye çıkıştı, Size 
büyüyü öğreten usta-
nız bu olmalı mutla-
ka! Fakat yakında 
(benim intikamımı) 
göreceksiniz: içiniz-
den çoğunun ellerini 
ayaklarını kestirece-
ğim, hepinizi astıra-
cağım! 

26. 
50 

ْير ِ ,,لِ     dediler=ق ال وا,, ض  =zararı,,yok    

ب ِن ا,,إِل ىَِٰ    muhakkak,,biz=إِنَا ر  =Rabbimize    

ْنق ِلب ونِ   döneceğiz=م 

Büyücüler de dedi-
ler ki, «zararı yok, 
nasıl olsa 
Rabb´imize döne-
ceğiz. 

Onlar da dediler 
ki: Zararı yok. 
Biz muhakkak 
Rabbımıza dö-
nenleriz. 

Onlar da: Hayır, (sen 
bize) bir zarar vere-
mezsin diye karşılık 
verdiler, (çünkü) er 
geç Rabbimize döne-
ceğiz! 

26. 
51 

عِ     şüphesiz..biz=إِنَا..     umarız=ن ْطم 

ي ْغِفرِ ..أ نِْ =bağışlayacağını    ل ن ا=bizi    

بُّن ا ط اي ان ا    Rabbimizin=ر      hatalarımızı=خ 

نَاكِ ..أ نِْ =olduğumuz..için     ِأ َول=ilk    

ْؤِمنِينِ   inananlar=اْلم 

Bizler ilk inananlar 
olduğumuz için 
Rabb´imizin kusur-
larımızı bağışlaya-
cağını umarız.» 

Mü´minlerin ilki 
olmamızdan do-
layı biz, gerçek-
ten Rabbımızın 
hatalarımızı ba-
ğışlayacağını 
umarız. 

İnananların ilkleri ol-
mamızdan ötürü 
Rabbimizin hataları-
mızı bağışlayacağını 
umarız! 

26. 
52 

ْين ا,, أ ْوح  وس ىَِٰ,,إِل ىَِٰ    vahyettik=و  م  =Musa’ya    

أ ْسرِِ,,أ نِْ =geceleyin,,yürüt    بِِعب اِدي=kullarımı    

تَب ع ونِ     siz,,mutlaka=إِنَك مِْ  takibedileceksiniz=م 

Arkasından Mu-
sa´ya «Bana ina-
nan kullarımı ge-
celeyin yola çıkar; 
sizi takip edecek-
ler» diye vahyettik. 

Musa´ya da 
vahyetti ki: Kul-
larımı geceleyin 
yola çıkar. Şüp-
hesiz siz, izlene-
ceksiniz. 

Ve derken, Musa'ya: 
Kullarımı geceleyin 
yola çıkar; çünkü 
mutlaka takip edile-
ceksiniz! diye vahyet-
tik. 

26. 
53 

..     Fir’avn=فِْرع ْونِ     gönderdi=ف أ ْرس لِ 
Firavun asker top-
lamakla görevli 

Bunun üzerine 
Firavun şehirlere 

Bu arada Firavun şe-
hirlere münadiler çı-
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د ائِنِِ..فِي اْلم  =kentlere    

اِشِرينِ   toplayıcılar..(asker)=ح 

adamlarını şehirle-
re saldı. 

toplayıcılar gön-
derdi. 

karıp 

26. 
54 

ءِِ    şüphesiz=إِنَِ,, ل  ؤ      şunlar=ه َٰ

ة ِ  az,,bir=ق ِليل ونِ     topluluktur=ل ِشْرِذم 

Toplanan askerle-
rine dedi ki, «Bu 
adamlar, bir avuç-
luk, az sayıda bir 
toplulukturlar.» 

Şüphesiz ki bun-
lar; döküntü 
azınlıklarıdır. 

(tebaasına:) Bu (İsrai-
loğulları) soysuz, sefil 
bir topluluk; 

26. 
55 

مِْ.. إِنَه      bizi=ل ن ا    ve..onlar=و 

 kızdırmaktadırlar=ل غ ائِظ ونِ 

Fakat bizi öfkelen-
diriyorlar. 

Ve gerçekten bi-
ze de büyük bir 
öfke beslemek-
tedirler. 

fakat kalpleri bize 
karşı kin ve nefretle 
dolu; 

26. 
56 

إِنَا,, ِميعِ     ve,,biz=و      bir,,cemaatiz=ل ج 

ونِ  اِذر   ihtiyatlı=ح 

Biz ihtiyatlı bir top-
lumuz. 

Doğrusu biz, 
topluca tedbirli 
olmalıyız. 

çünkü (görüyorlar ki) 
biz birlik bütünlük 
içindeyiz ve her türlü 
tehdit ve tehlikeye 
karşı hazırlıklıyız; 

26. 
57 

ْجن اه مِْ..     böylece..biz..onları..çıkardık=ف أ ْخر 

نَاتِ ..ِمنِْ ج  =bahçeler(in)den    

ع ي ونِ   ve..çeşmeler(in)den=و 

Böylece biz, Fira-
vun ve soydaşları-
nı bahçelerden ve 
pınar başlarından 
çıkardık. 

Fakat Biz, onları 
bahçelerden ve 
pınar başların-
dan çıkardık. 

bunun içindir ki onları 
bağlar(ın)dan bahçe-
ler(in)den, pınar baş-
larından çıkarıp attık, 

26. 
58 

,, ك ن وزِ      ve,,hazineler(in)den=و 

ق امِ  م   o,,güzel=ك ِريمِ     ve,,yer(lerin)den=و 

Hazinelerden ve 
konforlu köşkler-
den de. 

Hazinelerden ve 
şerefli makam-
lardan. 

zenginlikler(in)den, 
nüfuz ve statülerin-
den (yoksun bıraktık)! 
diyerek (onları İsrai-
loğulları'na karşı ha-
rekete geçirdi). 

26. 
59 

.. ِلكِ  ثْن اه ا    böylece=ك ذ َٰ أ ْور      bunları..miras..yaptık=و 

ائِيلِ ..يب نِِ إِْسر  =İsrail..oğullarına 

Böylece bunlara, 
İsrailoğullarını mi-
rasçı kıldık. 

Böylece onlara 
İsrailoğullarını 
mirasçı kıldık. 

Olaylar böyle gelişti; 
fakat (Firavun'un çe-
kip aldığı bütün) bu 
şeylere (zaman için-
de) İsrailoğulları'nın 
yeniden kavuşmasını 
sağladık. 

26. 
60 

    onların,,ardına,,düştüler=ف أ تْب ع وه مِْ,,

ْشِرقِينِ   güneş,,doğarken=م 

Firavun ile soydaş-
ları gün doğar 
doğmaz İsrailoğul-
larının ardına düş-
tüler. 

Güneş üzerleri-
ne doğarken on-
ları izlediler. 

Ve sonunda (Mısırlı-
lar) gün doğarken on-
lara yetiştiler; 

26. 
61 

.. اء ى..ف ل َما ت ر  =birbirini..görünce    

ْمع انِِ     dediler=ق الِ     iki..topluluk=اْلج 

ابِ  وس ىَِٰ    adamları=أ ْصح      Musa’nın=م 

ك ونِ ..إِنَا ْدر  ل م  =işte..yakalandık 

İki topluluk birbirle-
rini gördüklerinde 
Musa´nın taraftar-
ları «Eyvah, yaka-
landık» dediler. 

İki topluluk karşı 
karşıya geldiğin-
de, Musa´nın ar-
kadaşları dediler 
ki: Gerçekten 
biz, yakalandık. 

İki topluluk birbirinin 
görüş alanına girdik-
lerinde Musa'nın 
yandaşları: İşte yaka-
landık! dediler. 

26. 
62 

,, ََلِ     dedi,,(Musa)=ق الِ      şüphesiz=إِنَِ    hayır=ك 

ِعيِ  ب ِي    benimle,,beraberdir=م      Rabbim=ر 

ي ْهِدينِِ  bana,,yol,,gösterecektir=س 

Musa «Hayır endi-
şelenmeyin, 
Rabb´im benimle 
birliktedir, O bana 
bir çıkış yolu gös-
terecektir´ dedi. 

Hayır, dedi. Mu-
hakkak ki Rab-
bım benimledir. 
Bana doğru yolu 
gösterecektir. 

(Musa:) Hayır, asla! 
Rabbim benimle be-
raber dedi, bana mut-
laka bir çıkış yolu 
gösterecektir! dedi. 

26. 
63 

ْين ا.. وس ىَِٰ..إِل ىَِٰ    diye..vahyettik=ف أ ْوح  م  =Musa’ya    

اْضِربِْ..أ نِِ =vur     ِاك     değneğinle=بِع ص 

ْلب ْحر ِ ا =denize     ِف اْنف ل ق=yarıldı     ِف ك ان=ve..oldu    

    bir..dağ..gibi=ك الَطْودِِ    bölüm=فِْرقِ     her=ك لُِّ

 kocaman=اْلع ِظيمِِ

O sırada Musa´ya; 
«Değneğinle deni-
ze vur» diye vah-
yettik. Bunun üze-
rine deniz yarılarak 
içinde oniki yol 
açıldı. Denizin her 
parçası yüce bir 
dağ gibi oldu. 

Bunun üzerine 
Musa´ya vahyet-
tik ki: Asanı de-
nize vur. O, he-
men yarıldı ve 
her parçası yüce 
bir dağ gibi oldu. 

Bunun üzerine, Mu-
sa'ya: Asanla denize 
vur! diye vahyettik. 
(Musa söyleneni ya-
pınca) deniz ortadan 
yarıldı; öyle ki, açılan 
yolun her iki yanında 
sular koca dağlar gibi 
yükseldi. 

26. 
64 

أ ْزل ْفن ا,,     buraya=ث مَِ    ve,,yaklaştırdık=و 

ِرينِ   ötekileri=اْْلخ 

Arkadan gelenleri 
oraya yaklaştırdık. 

Sonra diğerlerini 
oraya yaklaştır-
dık. 

Ve kovalayanları (da) 
oraya yaklaştırdık. 

26. 
65 

ْين ا.. أ ْنج  وس ىَِٰ    ve..kurtardık=و      Musa’yı=م 

نِْ م  ع ه ِ..و  م  =ve..beraberinde..olanları    

ِعينِ   hepsini=أ ْجم 

Musa ile yanında-
kilerin tümünü kur-
tardık. 

Musa´yı ve be-
raberindekileri 
yopluca kurtar-
dık. 

Öyle ki, (sonunda) 
Musa ve beraberin-
dekileri kurtardık, 

26. 
66 

ْقن ا    sonra=ث مَِ,, ِرينِ     boğduk=أ ْغر   ötekilerini=اْْلخ 
Arkasından öbürle-
rini suda boğduk. 

Sonra diğerlerini 
suda boğduk. 

ama ötekileri sulara 
gömüverdik. 

26. 
67 

ِلكِ ..فِي    muhakkak..ki=إِنَِ.. ذ َٰ =bunda..vardır    

ي ةًِ      bir..ibret=ْل 

ا م  ه مِْ..ك انِ ..و  أ ْكث ر  =ama..inanmazlar    

ْؤِمنِينِ   çokları=م 

Kuşku yok ki, bu 
olaydan alınacak 
dersler vardır. Fa-
kat insanların çoğu 
buna inanmadı. 

Şüphesiz ki 
bunda, bir ayet 
vardır. Ama on-
ların çoğu ina-
nanlar değildi. 

Bu (kıssada), şüphe-
siz, (bütün insanlar 
için) bir ders vardır; 
velev ki onlardan ço-
ğu inanmasa da. 

26. 
68 

إِنَِ,, بَكِ     ve,,şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      O’dur=ل ه 

 merhamet,,eden=الَرِحيمِ     üstün,,olan=اْلع ِزيزِ 

Ve yine kuşku yok 
ki, senin Rabb´in 
üstün iradeli ve 
merhametlidir. 

Muhakkak ki 
Rabbın, elbette 
o; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Ve gerçek şu ki, se-
nin Rabbin, çok acı-
yan esirgeyen O yü-
celer yücesidir! 

26. 
69 

.. اتْلِ  ل ْيِهمِْ    oku=و      haberini=ن ب أ ِ    onlara=ع 

اِهيمِ   İbrahim’in=إِْبر 

Ey Muhammed, o 
müşriklere İbra-
him´in olayını da 
anlat. 

Onlara İbra-
him´in haberini 
oku. 

Onlara İbrahim'in ba-
şından geçenleri de 
anlat. 

26. 
70 

    babasına=ِْل بِيهِِ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ,,

ق ْوِمهِِ     ve,,kavmine=و 

ا ت ْعب د ونِ ,,م  =neye,,tapıyorsunuz? 

Hani İbrahim, ba-
bası ile soydaşla-
rına, «Neye tapı-
yorsunuz?» dedi. 

Hani babasına 
ve kavmine: Ne-
lere tapıyorsu-
nuz? demişti. 

Hani, o babasına ve 
kavmine Nelere kul-
luk ediyorsunuz? diye 
sormuştu. 

26. 
71 

    putlara=أ ْصن اًما    tapıyoruz=ن ْعب د ِ    dediler=ق ال وا..

ا    duruyoruz=ف ن ظ لُِّ     onların..önünde=ل ه 

 ibadete=ع اِكِفينِ 

Onlar da «Putlara 
tapıyoruz ve biz 
tapınmayı hep 
sürdüreceğiz» de-
diler. 

Onlar da: Putla-
ra tapıyoruz ve 
onlara bağlanıp 
duruyoruz, de-
mişlerdi. 

Onlar da: Putlara kul-
luk ediyoruz diye kar-
şılık verdiler, ve her 
zaman, kendini onla-
ra adamış kimseler 
olarak kalacağız! 

26. 
72 

,,     dedi,,ki=ق الِ 

ع ون ك مِْ,,ه لِْ ي ْسم  =onlar,,sizi,,işitiyorlar,,mı?    

ت ْدع ونِ ,,إِذِْ =dua,,ettiğiniz,,zaman 

İbrahim dedi ki, «O 
putlar, kendilerini 
imdada çağırdığı-
nızda sesinizi işitir-
ler mi? 

O da demişti ki: 
Çağırdığınızda 
sizi duyuyorlar 
mı? 

(İbrahim:) Peki, yal-
varıp yakardığınız 
zaman sizi işittikleri-
ne, 

26. 
73 

    ?size..fayda..verebiliyorlar..mı=ي ْنف ع ون ك مِْ    yahut=أ وِْ..

ونِ     veya=أ وِْ  ?zarar..verebiliyorlar..mı=ي ض رُّ

Ya da size yarar 
veya zarar dokun-
durabiliyorlar mı?» 

Yahut size fayda 
veya zarar veri-
yorlar mı? 

yahut size fayda ya 
da zarar verebildikle-
rine (gerçekten inanı-
yor musunuz)? dedi. 

26. 
74 

ْدن ا    hayır=ب لِْ    dediler=ق ال وا,, ج      bulduk=و 

ن اآب ِ اء  =babalarımızı     ِِلك     böyle=ك ذ َٰ

 yaparlarken=ي ْفع ل ونِ 

Onlar, «Hayır ama, 
atalarımızın böyle 
yaptıklarını gör-
dük» dediler. 

Demişlerdi ki: 
Hayır. Atalarımı-
zı böyle yapar 
gördük. 

Ama diye çıkıştılar, 
biz atalarımızı da bu-
nu yapıyor gördük! 

26. 
75 

.. أ ْيت مِْ    dedi=ق الِ      ?gördünüz..mü=أ ف ر 

ا ت ْعب د ونِ ..ك ْنت مِْ..م  =neye..tapıyorsunuz 

İbrahim dedi ki, 
«Nelere taptığınızı 
görüyor musu-
nuz?» 

O da demişti ki: 
Neye tapmış ol-
duğunuzu görü-
yor musunuz? 

(İbrahim:) Peki dedi, 
(bu) taptığınız şeylere 
(başınızı kaldırıp da) 
hiç bakmadınız mı? 

26. 
76 

ك مِ     siz=أ ْنت مِْ,, آب اؤ      ve,,atalarınız=و 

ونِ   eski=اْْل ْقد م 

Gerek sizin ve ge-
rekse eski ataları-
nızın. 

Siz ve geçmiş 
atalarınız? 

Sizler ve sizden ön-
ceki atalarınız, 
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26. 
77 

مِْ.. وِ ع د ِ    onlar=ف إِنَه  =düşmanımdır    ِلي=benim    

بَِ    yalnız..hariç=إِلَِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

O putlar, benim 
düşmanlarımdırlar. 
Benim tek dostum 
alemlerin Rabb´i 
olan Allah´tır. 

Doğrusu onlar, 
benim düşma-
nımdır. Ancak 
alemlerin Rabbı 
müstesna. 

İmdi, (bana gelince, 
ben biliyorum ki,) 
şüphesiz (bu düzme-
ce tanrılar) benim 
düşmanlarımdır, (ve 
benim için) alemlerin 
Rabbinden başka 
(tanrı yoktur); 

26. 
78 

,, ل ق نِي,,الَِذي خ  =beni,,yaratan     ِو     O’dur=ف ه 

 bana,,yol,,gösteren=ي ْهِدينِِ

O beni yaratan ve 
doğru yola ileten-
dir. 

Ki O, yaratmıştır 
beni. Ve O doğ-
ru yola eriştirir 
beni. 

beni yaratan da, bana 
doğru yolu gösteren 
de O'dur; 

26. 
79 

.. الَِذي ه وِ ..و  =ve..O’dur    نِي     bana..yediren=ي ْطِعم 

ي ْسِقينِِ  ve..içiren=و 

O beni doyuran ve 
içirendir. 

Ki O, yedirir, içi-
rir beni. 

ve beni yediren de, 
içiren de O'dur; 

26. 
80 

إِذ ا,, ِرْضتِ     zaman=و      hastalandığım=م 

وِ   bana,,şifa,,veren=ي ْشِفينِِ    O’dur=ف ه 

Hastalığımda beni 
iyileştiren O´dur. 

Hastalandığım-
da O, şifa verir 
bana. 

ve hasta olduğum 
zaman beni iyileşti-
ren, 

26. 
81 

الَِذي..     beni..öldürecek..olan=ي ِميت نِي    O’dur=و 

 diriltecek..olan=ي ْحيِينِِ    sonra=ث مَِ

O, beni öldürecek 
ve sonra yeniden 
diriltecek olandır. 

Ki O, öldürür 
beni, sonra da 
O, diriltir. 

ve beni öldürecek 
olan ve sonra yeni-
den diriltecek olan 
(hep) O'dur. 

26. 
82 

الَِذي,, عِ     ve,,O’dur=و      umduğum=أ ْطم 

ِلي,,ي ْغِفرِ ,,أ نِْ =beni,,affetmesini    ِطيئ تِي     hatamı=خ 

ينِِ    günü=ي ْومِ   din,,(ceza)=الد ِ

Hesaplaşma günü 
günahlarımı affe-
deceğini umduğum 
da O´dur. 

Ve din günü gü-
nahlarımı bağış-
lamasını umdu-
ğum O´dur. 

Ve Hesap Günü'nde 
hatalarımı bağışla-
masını umduğum 
kimse de O'dur. 

26. 
83 

ب ِِ.. ِلي..ه بِْ    Rabbim=ر  =bana..ver    ْكًما     hüküm=ح 

أ ْلِحْقنِي     ve..beni..kat=و 

 Salihler..arasına=بِالَصاِلِحينِ 

Ya Rabbi, bana 
yararlı bilgi ve 
egemenlik ver ve 
beni iyi kullarının 
arasına kat. 

Rabbım, bana 
hüküm ver. Ve 
beni salihlere 
kat. 

Ey Rabbim! Bana 
(doğruyla eğrinin ne 
olduğuna) hükmede-
bilme bilgi ve yetene-
ğini bağışla ve beni 
dürüst ve erdemli in-
sanların arasına kat 

26. 
84 

,, اجِْ ع لِْو  =nasib,,eyle    ِلي=bana     ِِلس ان=dili    

    içinde=فِي    doğruluk=ِصْدقِ 

 sonra,,gelenler=اْْلِخِرينِ 

İlerdeki kuşaklar 
arasında doğrulu-
ğun sözcüsü ol-
mamı nasip eyle. 

Ve sonrakiler 
içinde bana doğ-
ru söyler bir dil 
ihsan et. 

ve gerçeği benden 
sonrakilere ulaştıra-
bilme gücü ver bana; 

26. 
85 

اْجع ْلنِي.. ث ةِِ..ِمنِْ    ve..beni..kıl=و  ر  و  =varislerinden    

نَةِِ  nimet(i..bol..olan)=النَِعيمِِ    cennetinin=ج 

Beni bol nimetli 
cennette sürekli 
kalanlardan eyle. 

Beni Naim cen-
netinin varisle-
rinden kıl. 

ve beni o nimetlerle 
dolu bahçenin varis-
lerinden biri yap! 

26. 
86 

اْغِفرِْ,,     çünkü,,o=إِنَه ِ    babamı=ِْل بِي    ve,,bağışla=و 

الَضال ِينِ ,,ِمنِ ,,ك انِ  =sapıklardandır 

Babamı affeyle. 
Çünkü o sapıklar-
dandır. 

Babamı da ba-
ğışla. Şüphesiz 
o, sapıklardan 
olmuştur. 

Ve babamı bağışla; 
çünkü, o gerçekten 
yolunu şaşıranlar 
arasında. 

26. 
87 

.. لِ  ت ْخِزنِي..و  =beni..utandırma     ِي ْوم=gün    

 diriltilecekleri=ي ْبع ث ونِ 

İnsanların yeniden 
dirilecekleri gün 
beni mahcup et-
me. 

Diriltilecekleri 
günde beni rezil 
etme. 

Ve o herkesin kaldırı-
lacağı Gün beni 
utandırma; 

26. 
88 

,, ي ْنف عِ ,,لِ     o,,gün=ي ْومِ  =yarar,,vermez     ِال     ne,,mal=م 

لِ  ب ن ونِ ,,و  =ne,,de,,oğullar 

Ki, o gün, insana 
ne malı ve ne de 
evlatları yarar sağ-
lamaz. 

O gün ki mal da 
fayda vermez, 
çocuklar da. 

o Gün ki, ne malın 
mülkün, ne de çoluk 
çocuğun bir yararı 
olmayacaktır; 

26. 
89 

نِْ    ancak..hariç=إِلَِ.. أ ت ى..م  =getiren    ِ اّلَل=Allah’a    

ِليمِ     kalb=بِق ْلبِ   sağlam..ve..temiz=س 

Yalnız temiz kalple 
Allah´ın huzuruna 
gelen kurtulur. 

Ancak Allah´a 
kalb-i selimle 
gelmiş olan baş-
ka. 

yalnızca Allah'ın hu-
zuruna kötülükten ko-
runmuş bir kalple çı-
kanlar (kurtulacaktır)! 

26. 
90 

أ ْزِلف تِِ,, نَة ِ    ve,,yaklaştırılır=و      cennet=اْلج 

تَِقينِ   muttakiler,,için=ِلْلم 

O gün, cennet, kö-
tülüklerden sakı-
nanların yakınına 
getirilir. 

Cennet, muttaki-
ler için hazır-
lanmıştır. 

Çünkü, (o Gün) cen-
net, Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci du-
yanlara yaklaştırıla-
caktır, 

26. 
91 

تِِ.. ز  ب ر ِ     ve..karşısına..çıkarılır=و 

ِحيمِ   azgınların=ِلْلغ اِوينِ     cehennem=اْلج 

Cehennem de sa-
pıkların gözleri 
önünde dikilir. 

Cehennem de 
azgınlara göste-
rilir. 

cehennemse büyük 
azgınlıklar içinde yitip 
gitmiş olanların karşı-
sına çıkarılacaktır; 

26. 
92 

,, قِيلِ  مِْ    ve,,denilir=و      ?hani,,nerede=أ ْينِ     onlara=ل ه 

ا ت ْعب د ونِ ,,ك ْنت مِْ,,م  =taptıklarınız 

Sapıklara denir ki; 
«Hani vaktiyle tap-
tığınız sözde ilah-
lar. 

Ve onlara denilir 
ki: Nerededir 
taptıklarınız? 

Ve onlara: Nerede si-
zin bütün o tapınıp 
durduklarınız? diye 
sorulacaktır, 

26. 
93 

.. د ونِِ..ِمنِْ =başkası    ِِاّلَل=Allah’tan    

ون ك مِْ..ه لِْ ي ْنص ر  =size..yardım..ediyorlar..mı?    

    yahut=أ وِْ

ونِ   ?kendilerine..yardımları..dokunuyor..mu=ي ْنت ِصر 

Allah´ı bir yana bı-
rakarak ilah edin-
diğiniz putlar? 
Şimdi size yardım 
edebiliyorlar ya da 
kendilerini kurtara-
biliyorlar mı? 

Allah´tan başka? 
Size yardım edi-
yorlar mı veya 
kendilerine yar-
dımları dokunu-
yor mu? 

(Hani), o Allah'tan 
başka (tanrı yerine 
koyduklarınız)? On-
lar, bakalım, size ya-
hut kendilerine yar-
dım edebilecekler 
mi? 

26. 
94 

ا    tepe,,taklak,,atılırlar=ف ك ْبِكب وا,,     oraya=فِيه 

ونِ     onlar=ه مِْ اْلغ او   ve,,azgınlar=و 

Düzmece ilahlar ile 
sapıklar başaşağı 
cehenneme atılır-
lar. 

Oraya; onlar ve 
azgınlar atılırlar. 

Pek tabii onlar da, 
azgınlık içinde yitip 
gidenler de, hepsi üst 
üste cehenneme tıkı-
lacaklar; 

26. 
95 

ن ود ِ.. ج      İblis’in=إِْبِليسِ     ve..askerleri=و 

ع ونِ   bütün=أ ْجم 

Şeytanın bütün 
askerleri de. 

İblis´in askerleri 
de topluca. 

ve İblis'in bütün ave-
nesi..! 

26. 
96 

ه مِْ    derler,,ki=ق ال وا,, ا    onlar=و      orada=فِيه 

ونِ   çekişerek=ي ْخت ِصم 

Orada birbirleri ile 
tartışmaya tutuşa-
rak derler ki, 

Orada birbirleriy-
le çekişerek der-
ler ki: 

O Gün orada onlar, 
birbirlerini suçlayarak 
derler ki: 

26. 
97 

    içinde=ل ِفي    imişiz=ك نَا    biz=إِنِْ    vallahi=ت اّلَلِِ..

لِ  َل  بِينِ     bir..sapıklık=ض   apaçık=م 

Vallahi bizler apa-
çık bir sapıklığa 
saplanmıştık. 

Andolsun Al-
lah´a ki; biz, 
apaçık sapıklıkta 
idik. 

Allah şahittir ki, biz 
apaçık bir sapıklık 
içindeydik, 

26. 
98 

يك مِْ    çünkü=إِذِْ,, ِ     sizi,,eşit,,tutuyorduk=ن س و 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=بِر 

Çünkü sizleri alem-
lerin Rabb´ine 
denk tutmuştuk. 

Hani biz, sizi 
alemlerin Rabbı 
ile bir tutmuştuk. 

çünkü, siz(in gibi ya-
ratılmış varlıklar)ı 
alemlerin Rabbiyle bir 
tutuyorduk; 

26. 
99 

.. ا م  لَن ا..و  أ ض  =bizi..saptıramazlar    َِإِل=bakası    

ونِ  ْجِرم   suçlulardan=اْلم 

Bizi ağır suçlular 
yoldan çıkarmış-
lardır. 

Ve bizi suçlular-
dan başka da 
saptıran olma-
mıştı. 

yine de (sizi tanrılaş-
tırarak) yoldan çık-
mamıza günah (ön-
derlerimiz) sebep ol-
du! 

26. 
100 

ا,,     bizim=ل ن ا    artık,,yoktur=ف م 

ش افِِعينِ ,,ِمنِْ =şefaatçilerimiz,, 

Şimdi bizim bir şe-
faatçimiz yok. 

Şimdi bize şe-
faat eden kimse 
yoktur. 

Ama şimdi ne bir arka 
çıkanımız var, 

26. 
101 

.. لِ  ِديقِ     ve..yoktur=و      bir..dostumuz=ص 

ِميمِ   sıcak=ح 

Cana yakın bir 
dostumuz da yok. 

Ve sıcak bir dos-
tumuz da yoktur. 

ne de candan bir dos-
tumuz. 

26. 
102 

ل ن ا,,أ نَِ    ah,,keşke=ف ل وِْ,, =bizim,,için,,olsa    

    ve,,olsak=ف ن ك ونِ     bir,,(dönüş),,daha=ك َرةًِ

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =inananlardan 

Ah keşki, bir daha 
dünyaya dönebil-
sek de 
mü´minlerden ol-
sak. 

Keşki bizim için 
geri dönüş olsa 
da, 
mü´minlerden 
olsak. 

N'olurdu, (o hayata) 
bir kere daha döne-
bilseydik de inanan-
lardan olsaydık! 

26. 
103 

ِلكِ ..فِي    muhakkak..ki=إِنَِ.. ذ َٰ =bunda..vardır    

ي ةًِ  ا    bir..ibret=ْل  م  ك انِ ..و  =ama..yine..olmazlar    

Kuşku yok ki, bu 
olaydan alınacak 
dersler vardır. On-
ların çoğunluğu 
inanmamış kimse-

Muhakkak ki 
bunda bir ayet 
vardır. Ama on-
ların çoğu 
mü´minler olma-

Şüphesiz bütün bun-
larda (insanlar için) 
bir ders vardır, onla-
rın çoğu (buna) 
inanmasa da. 
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ه مِْ ْؤِمنِِ    çokları=أ ْكث ر  ينِ م  =inananlardan 
lerdi. dı. 

26. 
104 

إِنَِ,, بَكِ     şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      O’dur=ل ه 

 merhamet,,eden=الَرِحيمِ     üstün,,olan=اْلع ِزيزِ 

Ve yine kuşku yok 
ki, senin Rabb´in 
üstün iradeli ve 
merhametlidir. 

Muhakkak ki 
Rabbın, elbette 
o; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Ve şüphesiz senin 
Rabbin çok acıyıp 
esirgeyen O yüceler 
yücesidir. 

26. 
105 

    Nuh=ن وح ِ    kavmi=ق ْومِ     yalanladı=ك ذَب تِْ..

ْرس ِلينِ   gönderilen..elçileri=اْلم 

Nuh´un soydaşları 
peygamberlerini 
yalanladılar. 

Nuh´un kavmi 
de peygamberle-
ri yalanladı. 

Nuh toplumu (da) 
peygamberlerini ya-
lanladı. 

26. 
106 

مِْ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ,,     onlara=ل ه 

وه مِْ     Nuh=ن وحِ     kardeşleri=أ خ 

ت تَق ونِ ,,أ لِ  =korunmaz,,mısınız? 

Hani kardeşleri 
Nuh, onlara dedi 
ki, Siz hiç Allah´tan 
korkmaz mısınız? 

Hani onlara kar-
deşleri Nuh de-
mişti ki: Siz sa-
kınmaz mısınız? 

Kardeşleri Nuh onla-
ra: Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci duy-
maz mısınız? dedi, 

26. 
107 

    sizin..için=ل ك مِْ    muhakkak..ben=إِن ِي..

س ولِ   güvenilir=أ ِمينِ     bir..elçiyim=ر 

Ben size gönde-
rilmiş, güvenilir bir 
Allah elçisiyim. 

Muhakkak ki 
ben, size emin 
bir peygambe-
rim. 

Bakın, ben (O'nun ta-
rafından) size (gön-
derilmiş) güvenilir bir 
elçiyim: 

26. 
108 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا,,

أ ِطيع ونِِ  ve,,bana,,itaat,,edin=و 

Öyleyse Allah´tan 
korkunuz ve çağ-
rıma uyunuz. 

Artık Allah´tan 
korkun da bana 
itaat edin. 

öyleyse artık Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyın ve benim 
izimden yürüyün! 

26. 
109 

.. ا م  أ ْسأ ل ك مِْ..و  =ve..ben..sizden..istemiyorum    

ل ْيهِِ أ ْجر ِ ..ِمنِْ    buna..karşı=ع  =bir..ücret    

أ ْجِريِ ..إِنِْ =benim..ücretim    َِإِل=yalnız    َِٰع ل ى=aittir    

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=ر 

Ben bu çağrı hiz-
metime karşılık 
sizden herhangi bir 
ücret istemiyorum, 
benim çabamın 
karşılığını verecek 
olan alemlerin 
Rabb´idir. 

Buna karşı siz-
den bir ücret is-
temiyorum. Be-
nim ücretim an-
cak alemlerin 
Rabbına aittir. 

Hem bunun için siz-
den (dünyevi) bir kar-
şılık da gözlemiyo-
rum; hak ettiğim kar-
şılığı (vermek) alem-
lerin Rabbinden baş-
kasına düşmez. 

26. 
110 

    Allah’tan=اّلَل ِ    öyle,,ise,,korkun=ف اتَق وا,,

أ ِطيع ونِِ  ve,,bana,,itaat,,edin=و 

O halde Allah´tan 
korkunuz ve çağ-
rıma uyunuz. 

O halde Al-
lah´tan korkun 
da bana itaat 
edin. 

Öyleyse artık Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyın ve benim 
izimden yürüyün! 

26. 
111 

    ?biz..sana..inanır..mıyız=أ ن ْؤِمنِ     dediler..ki=ق ال وا..

اتَب ع كِ     sana=ل كِ      uymuşken=و 

 bayağı..kimseler=اْْل ْرذ ل ونِ 

Soydaşları, «pe-
şinden gelenler 
aramızdaki ayak 
takımı iken hiç biz 
sana inanır mıyız» 
dediler. 

Sana mı inana-
cağız? Halbuki 
sana uyanlar en 
rezil kimselerdir, 
dediler. 

(Toplumun) en aşağı 
tabakasından insan-
ların senin ardına 
düştüğünü göre göre 
tutup sana mı inana-
cağız? dediler. 

26. 
112 

,, ا    dedi,,ki=ق الِ  م  ِعْلِمي,,و  =ben,,bilmem    

ا ل ونِ ,,ك ان وا,,بِم  ي ْعم  =onların,,yaptıklarını 

Nuh dedi ki; «On-
ların neler yaptık-
larını ben bile-
mem.» 

Dedi ki: Onların 
yapmakta olduk-
ları şeyler hak-
kında bir bilgim 
yoktur. 

(Nuh:) Ben onların 
(bana gelmeden ön-
ce) neler yaptıklarını 
bilmem dedi. 

26. 
113 

.. مِْ..إِنِْ ِحس اب ه  =onların..hesabı    َِإِل=ancak    

ب ِيِ رِ     aittir=ع ل ىَِٰ =Rabbime    ِْل و=eğer    

ونِ   düşünürseniz=ت ْشع ر 

Onların hesabını 
görmek, sadece 
Rabb´ime düşer. 
Keşke bu gerçeğin 
bilincinde olsanız. 

Onların hesabı 
ancak Rabbıma 
aittir. Keşki dü-
şünseniz. 

Eğer iyi düşünecek 
olursanız, onları yar-
gılamak ancak Rab-
bime düşer! 

26. 
114 

,, ا م  أ ن ا,,و  =ben,,değilim    ِِبِط اِرد=kovacak    

ْؤِمنِينِ   inananları=اْلم 

Mü´minleri yanım-
dan kovmak bana 
yakışmaz. 

Ve ben, inanan-
ları kovacak de-
ğilim. 

Bunun içindir ki, 
inandığını söyleyen-
leri yanımdan kova-
cak değilim; 

26. 
115 

.. أ ن ا..إِنِْ =ben    َِإِل=sadece     ِن ِذير=bir..uyarıcıyım    

بِينِ   apaçık=م 

Ben sadece açık 
sözlü bir uyarıcı-
yım. 

Ben, ancak apa-
çık bir uyarıcı-
yım. 

ben sadece (gerçek-
leri) apaçık dile geti-
ren bir uyarıcıyım. 

26. 
116 

ت ْنت هِِ,,ل مِْ    eğer=ل ئِنِْ    dediler=ق ال وا,, =vazgeçmezsen    

ن وحِ ,,ي ا =ey,,Nuh    َِل ت ك ون ن=mutlaka,,olacaksın    

وِمينِ ,,ِمنِ  ْرج  اْلم  =taşlananlardan 

Soydaşları; «Ey 
Nuh, eğer bu de-
diklerinden vaz-
geçmezsen taşa 
tutulup öldürülen-
lerden olacaksın» 
dediler. 

Ey Nuh, eğer 
son vermezsen, 
sen muhakkak 
taşlananlardan 
olursun, dediler 

(İnanmayanlar:) Ey 
Nuh! dediler, Eğer 
(bu iddialarına) son 
vermezsen, mutlaka 
taşlanacaksın! 

26. 
117 

.. ب ِِ    dedi..(Nuh)=ق الِ      şüphesiz=إِنَِ    Rabbim=ر 

 beni..yalanladı=ك ذَب ونِِ    kavmim=ق ْوِمي

Bunun üzerine 
Nuh dedi ki: «Ya 
Rabbi, soydaşla-
rım beni yalanladı-
lar. 

O da dedi ki: 
Rabbım, doğru-
su kavmim beni 
yalanladı. 

(Bunun üzerine Nuh:) 
Ey Rabbim! dedi, İşte 
kavmim beni yalanla-
dı; 

26. 
118 

    benimle=ب ْينِي    aç=ف اْفت حِْ,,

ب ْين ه مِْ     onların,,arasını=و 

نِي    açarak,,(kesin,,hükümle)=ف تًْحا ن ج ِ     beni,,kurtar=و 

نِْ م  ِعيِ ,,و  م  =ve,,benimle,,beraber,,bulunan    

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminleri 

Onlar ile aramdaki 
meseleyi sen kesin 
çözüme bağla; be-
ni ve yanımdaki 
mü´minleri kurtar.» 

Artık benimle 
onların arasında 
Sen, bir hüküm 
ver. Beni ve be-
raberimdeki 
mü´minleri kur-
tar. 

bunun için, benimle 
onlar arasındaki ger-
çeği bütün açıklığıyla 
ortaya koy; beni ve 
benimle beraber olan 
müminleri kurtar! 

26. 
119 

ْين اه ِ..     biz..de..onu..kurtardık=ف أ ْنج 

نِْ م  ع ه ِ    ve..bulunanları=و      onunla..beraber=م 

ونِِ    gemi=اْلف ْلكِِ    içinde=فِي ْشح   dolu=اْلم 

Bunun üzerine 
Nuh´u ve yanında-
kileri dolu bir ge-
miye bindirerek 
kurtardık. 

Bunun üzerine 
Biz de, onu ve 
beraberindekile-
ri, dolu bir gemi 
içinde kurtardık. 

Ve bunun üzerine Biz 
de, onu ve onunla be-
raber olanları dopdo-
lu bir gemi içinde kur-
tardık. 

26. 
120 

ْقن ا    sonra=ث مَِ,,     bunun,,ardından=ب ْعد ِ    boğduk=أ ْغر 

 geride,,kalanları=اْلب اقِينِ 

Bunun arkasından 
dışarda kalanları 
suda boğduk. 

Sonra geride ka-
lanları suda 
boğduk. 

Sonra da, geride ka-
lanları sulara gömü-
verdik. 

26. 
121 

ِلكِ     muhakkak..ki=إِنَِ.. ِلك ذ َٰ     bunda..vardır=فِيذ َٰ

ي ةًِ  ا    bir..ibret=ْل  م  ك انِ ..و  =ama..yine..değildir    

ه مِْ ْؤِمنِينِ     çokları=أ ْكث ر   inananlardan=م 

Kuşku yok ki, bu 
olaydan alınacak 
dersler vardır. On-
ların çoğunluğu 
inanmamış kimse-
lerdi. 

Muhakkak ki 
bunda, bir ayet 
vardır. Ama on-
ların çoğu 
mü´minler olma-
dı. 

Şüphesiz bu (kıssada 
insanlar için) bir ders 
vardır, onların çoğu 
(buna) inanmasa da. 

26. 
122 

إِنَِ,, بَكِ     şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      işte,,O’dur=ل ه 

 merhamet,,eden=الَرِحيمِ     üstün,,olan=اْلع ِزيزِ 

Ve yine kuşku yok 
ki, senin Rabb´in 
üstün iradeli ve 
merhametlidir. 

Ve muhakkak ki 
Rabbın, elbette 
o; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Ve şüphesiz senin 
Rabbin çok acıyıp 
esirgeyen O yüceler 
yücesidir! 

26. 
123 

    Ad..(kavmi)..de=ع اد ِ    yalanladı=ك ذَب تِْ..

ْرس ِلينِ   gönderilen..elçileri=اْلم 

Adoğulları da pey-
gamberlerini ya-
lanladılar. 

Ad da peygam-
berleri yalanladı. 

(Ve) Ad toplumu (da) 
gönderilen elçilerden 
(birini) yalanladı. 

26. 
124 

مِْ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ,,     onlara=ل ه 

وه مِْ     Hud=ه ود ِ    kardeşleri=أ خ 

ت تَق ونِ ,,أ لِ  =korunmaz,,mısınız? 

Hani kardeşleri 
Hud, onlara dedi 
ki, «Siz hiç Al-
lah´tan korkmaz 
mısınız?» 

Hani onlara kar-
deşleri Hud de-
mişti ki: Siz, sa-
kınmaz mısınız? 

Hani, kardeşleri Hud 
onlara: Artık, Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşımayacak mı-
sınız? demişti. 

26. 
125 

س ولِ     sizin..için=ل ك مِْ    ben=إِن ِي..     bir..elçiyim=ر 

 güvenilir=أ ِمينِ 

Ben size gönde-
rilmiş, güvenilir bir 
Allah elçisiyim. 

Muhakkak ki 
ben, size emin 
bir peygambe-
rim. 

Bakın, ben size (Al-
lah'ın gönderdiği) gü-
venilir bir elçiyim; 

26. 
126 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا,,

أ ِطيع ونِِ  ve,,bana,,itaat,,edin=و 

Öyleyse Allah´tan 
korkunuz da, çağ-
rıma uyunuz. 

Artık Allah´tan 
korkun da bana 
itaat edin. 

öyleyse, artık Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyın ve bana 
itaat edin! 

26. 
127 

.. ا م  أ ْسأ ل ك مِْ..و  =ben..sizden..istemiyorum    

ل ْيهِِ أ ْجر ِ ..ِمنِْ    buna..karşı=ع  =bir..ücret    

أ ْجِريِ ..إِنِْ =benim..ücretim    َِإِل=ancak    

ب ِِ    aittir=ع ل ىَِٰ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=ر 

Ben bu çağrı hiz-
metime karşılık 
sizden herhangi bir 
ücret istemiyorum, 
benim çabamın 
karşılığını verecek 
olan alemlerin 
Rabb´idir. 

Buna karşı siz-
den bir ücret is-
temiyorum. Be-
nim ücretim an-
cak alemlerin 
Rabbına aittir. 

Hem, ben sizden bu-
nun için (dünyevi) bir 
karşılık da beklemiyo-
rum; benim hak etti-
ğim karşılığı vermek 
alemlerin Rabbinden 
başkasına düşmez. 
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26. 
128 

,,     her=بِك ل ِِ    siz,,yapıyor=أ ت ْبن ونِ 

ي ةًِآ    tepeye,,(yol,,üzerine)=ِريع ِ =bir,,işaret,,(saraylar)    

 ?eğleniyor,,musunuz=ت ْعب ث ونِ 

Sizler her yüksek 
tepeye gösteriş 
amaçlı bir anıt di-
kerek boş işlerle 
mi oyalanıyorsu-
nuz.? 

Siz, her yüksek 
yere koca bir bi-
na kurup boş 
şeylerle mi uğ-
raşırsınız? 

Her tepede cehalet 
eseri, (putperestçe) 
anıtlar, tapınaklar mı 
yükselteceksiniz 

26. 
129 

.. ت تَِخذ ونِ      ve..ediniyorsunuz=و 

انِعِ  ص      köşkler..(ve..müstahkem..kaleler)=م 

 ebedi..yaşarsınız..diye=ت ْخل د ونِ     belki=ل ع لَك مِْ

Hiç ölmemek ümidi 
ile sağlam köşkler 
mi yapıyorsunuz? 

Temelli kalaca-
ğınızı umarak 
sağlam yapılar 
mı edinirsiniz? 

Ve sonsuza kadar 
yaşayacağınız kurun-
tusuyla, sapasağlam 
malikaneler mi edine-
ceksiniz? 

26. 
130 

إِذ ا,,     yakaladığınız=ب ط ْشت مِْ    zaman,,da=و 

بَاِرينِ     yakalıyorsunuz=ب ط ْشت مِْ  zorbalar,,gibi=ج 

Birini yakalayınca 
zorbaca yakalıyor-
sunuz. 

Ve yakaladığınız 
zaman da zor-
baca mı yaka-
larsınız? 

Ve (başkalarının hu-
kukuna) el uzattığınız 
zaman, hiçbir sınır 
tanımadan, hep böyle 
zorbalık mı yapacak-
sınız? 

26. 
131 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا..

أ ِطيع ونِِ  ve..bana..itaat..edin=و 

Allah´tan korkunuz 
da çağrıma uyu-
nuz. 

O halde Al-
lah´tan korkun 
da bana itaat 
edin. 

Öyleyse, Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci ta-
şıyın ve bana itaat 
edin, 

26. 
132 

اتَق وا”,,     korkun=و 

دَك مِْ,,الَِذي أ م  =size,,bol,,bol,,veren(Allah)dan    

ا ونِ ,,بِم  ت ْعل م  =bildiğiniz,,şeyleri,,(nimetleri)” 

Size bildiğiniz ni-
metleri bağışlayan 
Allah´tan korku-
nuz. 

Bildiğiniz şeyler-
le sizi destekle-
yenden sakının. 

düşünebileceğiniz bü-
tün (iyilikleri) size 
sağlayan (Allah'tan) 
yana duyarlı olun; 

26. 
133 

دَك مِْ..     davarlar=بِأ ْنع امِ     O..size..verdi=أ م 

ب نِينِ   oğullar=و 

O size davar sürü-
leri ile evlatlar ba-
ğışladı. 

O, desteklemiştir 
sizi, hayvanlar 
ve oğullarla; 

size sürüler ve çocuk-
lar veren, 

26. 
134 

,, نَاتِ  ج  عِ     bahçeler=و  ي ونِ و  =çeşmeler 
Bahçeler ve pınar-
lar armağan etti. 

Bahçeler ve 
çeşmelerle. 

size bahçeler ve pı-
narlar veren (Al-
lah'tan yana)... 

26. 
135 

افِ     doğrusu..ben=إِن ِي..     korkuyorum=أ خ 

ل ْيك مِْ     azabı(nın..çarpması)ndan=ع ذ ابِ     size=ع 

 büyük=ع ِظيمِ     bir..günün=ي ْومِ 

Sizin hesabınıza 
´büyük gün´ün 
azabından endişe 
ederim. 

Doğrusu hakkı-
nızda büyük bir 
günün azabın-
dan korkuyorum. 

Doğrusu, ben sizin 
için o büyük ve zorlu 
günün azabından 
korkuyorum! 

26. 
136 

اءِ     dediler,,ki=ق ال وا,, ْين اع ل ِ    aynıdır=س و  =bizce    

ع ْظتِ      öğüt,,versen,,de=أ و 

ت ك نِْ,,ل مِْ,,أ مِْ =olmasan,,da    

اِعِظينِ ,,ِمنِ  اْلو  =öğüt,,verenlerden 

Adoğulları dediler 
ki, «İster öğüt ver, 
ister öğüt veren-
lerden olma, bizim 
için birdir.» 

Dediler ki: Öğüt 
versen de, yahut 
öğüt verenlerden 
olmasan da bi-
zim için eşittir. 

(Ama bütün bu uyarı-
lara karşı onlar:) Bize 
öğüt veriyor olsan da, 
olmasan da, bizim 
için fark etmez! dedi-
ler. 

26. 
137 

.. ذ ا..إِنِْ ه َٰ =bu..(davranışımız)    َِإِل=sadece    

ل قِ   evvelkilerin=اْْل َوِلينِ     ahlakıdır=خ 

Bu uygulamaları-
mız, eski ataları-
mızdan bize gelen 
geleneklerden 
başka birşey de-
ğildir. 

Bu, öncekilerin 
adetinden başka 
bir şey değildir. 

Bu (benimsediğimiz 
tutum) atalarımızın 
tutumundan başka bir 
şey değil ki..! 

26. 
138 

,, ا م  ن ْحنِ ,,و  =biz,,değiliz    

ع ِ ذَبِينِ بِم  =azaba,,uğratılacak 

Bizim azaba çar-
pılmamız sözko-
nusu değildir. 

Hem biz, azaba 
uğratılacak da 
değiliz. 

Hem, (bu yüzden) 
azaba uğrayacak da 
değiliz! 

26. 
139 

    onu..yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ..

ْمِ      biz..de..onları..helak..ettik=ف أ ْهل ْكن اه 

نَِإِِ =muhakkak..ki    ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda..vardır    

ي ةًِ  ا    bir..ibret=ْل  م  ك انِ ..و  =ama..yine..değildir    

ه مِْ ْؤِمنِينِ     çokları=أ ْكث ر   inananlardan=م 

Böylece peygam-
berlerini yalanladı-
lar. Biz de onları 
yokettik. Kuşku 
yok ki, bu olaydan 
alınacak dersler 
vardır. Onların ço-
ğu inanmamış 
kimselerdir. 

Böylece onu ya-
lanladılar. Ve 
Biz, onları yok 
ettik. Muhakkak 
ki bunda bir ayet 
vardır. Ama on-
ların çoğu 
mü´minler olma-
dı. 

İşte o'nu böyle yalan-
ladılar; ve bunun üze-
rine Biz de onları yok 
ettik. Bu (kıssada da 
insanlar için) mutlaka, 
bir ders vardır, onlar-
dan çoğu (buna) 
inanmasa da... 

26. 
140 

إِنَِ,, بَكِ     şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      işte,,O’dur=ل ه 

 merhamet,,eden=الَرِحيمِ     üstün,,olan=اْلع ِزيزِ 

Ve yine kuşku yok 
ki, senin Rabb´in 
üstün iradeli ve 
merhametlidir. 

Ve muhakkak ki 
Rabbın, elbette 
o; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Ve şüphesiz senin 
Rabbin çok acıyıp 
esirgeyen O yüceler 
yücesidir! 

26. 
141 

ود ِ    yalanladı=ك ذَب تِْ..     Semud..(kavmi)..de=ث م 

ْرس ِلينِ   gönderilen..elçileri=اْلم 

Semudoğulları da 
peygamberlerini 
yalanladılar. 

Semud da pey-
gamberleri ya-
lanladı. 

(Ve) Semud toplumu 
(da) gönderilen elçi-
lerden (birini) yalan-
ladı. 

26. 
142 

مِْ    demişti,,ki=ق الِ     hani=إِذِْ,,     onlara=ل ه 

وه مِْ اِلحِ     kardeşleri=أ خ      Salih=ص 

ت تَق ونِ ,,أ لِ  =korunmaz,,mısınız? 

Hani kardeşleri 
Salih onlara dedi 
ki, siz hiç Allah´tan 
korkmaz mısınız? 

Hani onlara kar-
deşleri Salih 
demişti ki: Siz, 
sakınmaz mısı-
nız? 

Hani, onlara (da) kar-
deşleri Salih, Artık Al-
lah'a karşı sorumluluk 
bilinci taşımayacak 
mısınız? demişti. 

26. 
143 

س ولِ     sizin..için=ل ك مِْ    ben=إِن ِي..     bir..elçiyim=ر 

 güvenilir=أ ِمينِ 

Ben size gönde-
rilmiş güvenilir bir 
Allah elçisiyim. 

Muhakkak ki 
ben, size emin 
bir peygambe-
rim. 

Bakın ben (O'nun ta-
rafından) size gönde-
rilen güvenilir bir elçi-
yim; 

26. 
144 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا,,

أ ِطيع ونِِ  ve,,bana,,itaat,,edin=و 

Öyleyse Allah´tan 
korkunuz da çağ-
rıma uyunuz. 

Artık Allah´tan 
korkun da bana 
itaat edin. 

öyleyse, artık Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyın ve bana 
itaat edin! 

26. 
145 

.. ا م  أ ْسأ ل ك مِْ..و  =ben..sizden..istemiyorum    

ل ْيهِِ أ ْجر ِ ..ِمنِْ    buna..karşı=ع  =bir..ücret    

أ ْجِريِ ..إِنِْ =benim..ücretim    َِإِل=yalnız    َِٰع ل ى=aittir    

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=ر 

Ben bu çağrı hiz-
metime karşılık 
sizden herhangi bir 
ücret istemiyorum; 
benim çabalarımın 
karşılığını verecek 
olan, alemlerin 
Rabb´idir. 

Buna karşı siz-
den bir ücret is-
temiyorum. Be-
nim ücretim, an-
cak alemlerin 
Rabbına aittir. 

Üstelik, ben sizden 
herhangi bir karşılık 
da istiyor değilim; be-
nim hak ettiğim karşı-
lığı vermek alemlerin 
Rabbinden başkasına 
düşmez. 

26. 
146 

,, ك ونِ      ?bırakılacağınızı,,mı,,sanıyorsunuz=أ ت تْر 

ا    içinde=فِي ه اه ن ا,,م  =burada     ِآِمنِين=güven 

Siz bu dünyada 
hep güven içinde 
yaşatılacağınızı mı 
sanıyorsunuz? 

Burada emniyet 
içinde bırakılır 
mısınız? 

Bu bulunduğunuz hal 
üzere hep böyle gü-
venlik içinde bırakıla-
cağınızı mı sanıyor-
sunuz? 

26. 
147 

.. نَاتِ ..فِي ج  =bahçelerde    

ع ي ونِ   ve..çeşme..başlarında=و 

Bahçeler ve pınar-
lar arasında 

Bahçelerde, 
çeşmelerde. 

Bu bahçeler içre ve 
bu pınar başlarında; 

26. 
148 

وع ِ,, ر  ز      ve,,ekinler,,arasında=و 

ن ْخلِ  ا    ve,,hurmalıklarda=و      tomurcuklu=ط ْلع ه 

 yumuşak=ه ِضيمِ 

Ekinler ve olgun 
tomurcuklar hur-
malar arasında 

Ekinler, salkım-
ları sarkmış 
hurmalıklar ara-
sında. 

bu ekinler, bu zarif 
görünüşlü ince sür-
günlü hurmalıklar 
arasında... 

26. 
149 

.. ت ْنِحت ونِ      yontuyorsunuz=و 

اْلِجب الِِ..ِمنِ  =dağlardan    ب ي وتًا=evler    

 ustalıkla=ف اِرِهينِ 

Dağları maharetle 
oyup alımlı köşkler 
yapıyorsunuz? 

Dağlarda usta-
lıkla evler oyar 
mısınız? 

Ve dağlarda hep böy-
le ustalıkla evler yon-
tabileceğinizi (mi sa-
nıyorsunuz)? 

26. 
150 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا,,

أ ِطيع ونِِ  ve,,bana,,itaat,,edin=و 

Allah´tan korkunuz 
da çağrıma uyu-
nuz. 

O halde Al-
lah´tan korkun 
da bana itaat 
edin. 

Öyleyse, artık Al-
lah'tan yana bilinç ve 
duyarlık gösterin ve 
bana itaat edin; 

26. 
151 

.. لِ  ت ِطيع وا..و  =uymayın     ِأ ْمر=emrine    

ْسِرفِينِ   aşırıların=اْلم 

Aranızdaki azıt-
mışların emirlerine 
uymayınız. 

Müsriflerin emri-
ne itaat etmeyin. 

ölçüyü aşanların sö-
züne uymayın; 

26. 
152 

,, ي ْفِسد ونِ ,,الَِذينِ  =bozgunculuk,,yapanların    
Onlar yeryüzünde 
kargaşa çıkarırlar, 
hiçbir bozukluğu 

Onlar ki yeryü-
zünde bozgun-
culuk yaparlar 

o ölçüyü aşanlar ki, 
yeryüzünde düzen ve 
uyum sağlayacakları-
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اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

لِ  ونِ ,,و  ي ْصِلح  =ıslah,,etmeyenlerin 

düzeltmezler. da ıslah etmez-
ler. 

na bozgunculuk ya-
parlar! 

26. 
153 

ا    dediler=ق ال وا..     sen=أ ْنتِ     doğrusu=إِنَم 

س َحِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =iyice..büyülenmişlerdensin 

Semudoğulları de-
diler ki; «Sen bü-
yüye çarpılmış bi-
risin.» 

Dediler ki: Şüp-
hesiz sen, ancak 
büyülenmişler-
densin. 

(Salih'in kavmi:) Sen 
mutlaka büyülenmiş 
birisin! dediler. 

26. 
154 

ا,,     başka=إِلَِ    sen,,de=أ ْنتِ     değilsin=م 

    bizim,,gibi=ِمثْل ن ا    bir,,insandan=ب ش رِ 

    eğer=إِنِْ    bir,,mucize=بِآي ةِ     bize,,getir=ف أْتِِ

الَصاِدقِينِ ,,ِمنِ     isen=ك ْنتِ  =doğrulardansan 

Sen sadece bizler 
gibi bir insansın. 
Eğer doğru söylü-
yorsan bize bir 
mucize göster. 

Hem sen, bizim 
gibi insandan 
başka bir şey 
değilsin. Şayet 
sadıklardan isen 
o zaman bir ayet 
getir. 

Bizim gibi ölümlü bir 
insandan başka bir 
şey değilsin! Eğer 
doğru sözlü biriysen, 
bize bir alamet getir 
(de görelim)! 

26. 
155 

.. ِذهِِ    dedi..ki=ق الِ      dişi..devedir=ن اق ة ِ    işte..bu=ه َٰ

ا     su..içme..hakkı=ِشْربِ     onun..var=ل ه 

ل ك مِْ     su..içme..hakkı=ِشْربِ     ve..sizin..var=و 

ْعل ومِ     bir..gün=ي ْومِ   belli=م 

İstediğiniz mucize 
işte şu dişi deve-
dir. Su içme sırası 
bir gün onun ve 
belli bir günde si-
zindir. 

Dedi ki: İşte şu 
devedir. Su içme 
hakkı; belirli bir 
gün onun ve be-
lirli bir gün sizin-
dir. 

(Salih:) (İşte) şu dişi 
deve; su içme hakkı 
(belirli bir gün) onun, 
belirli günlerde de si-
zindir; 

26. 
156 

,, لِ  سُّوه ا,,و  ت م  =sakın,,ona,,dokundurmayın    

ذ ك مِْ    bir,,kötülük=بِس وءِ      sonra,,sizi,,yakalar=ف ي أْخ 

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,günün=ي ْومِ     azabı=ع ذ ابِ 

Ona bir kötülük 
dokundurmayınız. 
Yoksa Büyük 
Gün´ün azabına 
çarpılırsınız.´ 

Sakın ona bir 
kötülük yapma-
yın. Yoksa sizi 
büyük bir günün 
azabı yakalayı-
verir. 

öyleyse, sakın ona bir 
kötülük yapmayın, 
yoksa büyük, çetin bir 
günün azabı gelip sizi 
bulur! dedi. 

26. 
157 

ا.. وه      nihayet..onu..kestiler=ف ع ق ر 

وا  pişman=ن اِدِمينِ     ama..oldular=ف أ ْصب ح 

Buna rağmen de-
venin ayaklarını 
keserek onu can-
sız yere devirdiler. 
Fakat hemen piş-
man oldular. 

Onlar ise onu 
kestiler de piş-
man oldular. 

Bütün bu uyarılara 
rağmen onlar yine de 
o deveyi hoyratça 
boğazladılar; ama 
bunu yaptıklarına 
(çok geçmeden) piş-
man oldular; 

26. 
158 

,, ذ ه مِ      azab=اْلع ذ اب ِ     ve,,onları,,yakaladı=ف أ خ 

ِلكِ ,,فِي    muhakkak,,ki=إِنَِ ذ َٰ =bunda,,vardır    

ي ةًِ  ا    bir,,ibret=ْل  م  ك انِ ,,و  =ama,,yine,,değildir    

ه مِْ ْؤِمنِينِ     çokları=أ ْكث ر   inananlardan=م 

Arkasından azab, 
yakalarına yapıştı. 
Kuşku yok ki, bu 
olaydan alınacak 
dersler vardır. On-
ların çoğunluğu 
inanmamış kimse-
lerdi. 

Bunun üzerine 
azab onları ya-
kaladı. Muhak-
kak ki bunda bir 
ayet vardır. Ama 
onların çoğu 
mü´minler olma-
dı. 

çünkü (Salih'in önce-
den haber verdiği) 
azap onları kıskıvrak 
yakaladı. Şüphesiz 
bu (kıssada da insan-
lar için) bir ders var-
dır; onlardan çoğu 
(buna) inanmasalar 
da... 

26. 
159 

إِنَِ.. بَكِ     şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      işte..O’dur=ل ه 

 merhamet..eden=الَرِحيمِ     üstün..olan=اْلع ِزيزِ 

Ve yine kuşku yok 
ki, senin Rabb´in 
üstün iradeli ve 
merhametlidir. 

Muhakkak ki 
Rabbın, elbette 
O; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Ve şüphesiz senin 
Rabbin çok acıyıp 
esirgeyen O yüceler 
yücesidir! 

26. 
160 

    Lût=ل وطِ     kavmi,,de=ق ْومِ     yalanladı=ك ذَب تِْ,,

ْرس ِلينِ   gönderilen,,elçileri=اْلم 

Lut´un soydaşları 
da peygamberleri-
ni yalanladılar. 

Lut kavmi de 
peygamberleri 
yalanladı. 

(Ve) Lut toplumu (da) 
gönderilen elçilerden 
(birini) yalanladı; 

26. 
161 

مِْ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ..     onlara=ل ه 

وه مِْ     Lût=ل وطِ     kardeşleri=أ خ 

ت تَق ونِ ..أ لِ  =korunmaz..mısınız? 

Hani kardeşleri 
Lut, onlara dedi ki; 
«Siz hiç Allah´tan 
korkmaz mısınız? 

Hani onlara kar-
deşleri Lut de-
mişti ki: Siz, sa-
kınmaz mısınız? 

hani, kardeşleri Lut 
onlara: Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci 
duymaz mısınız? 
demişti, 

26. 
162 

س ولِ     sizin,,için=ل ك مِْ    ben=إِن ِي,,     bir,,elçiyim=ر 

 güvenilir=أ ِمينِ 

Gerçekten ben, si-
ze gönderilen gü-
venilir bir peygam-
berim. 

Muhakkak ki 
ben, size emin 
bir peygambe-
rim. 

Bakın, ben (O'nun ta-
rafından) size gönde-
rilen güvenilir bir elçi-
yim; 

26. 
163 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا..

أ ِطيع ونِِ  ve..bana..itaat..edin=و 

Öyleyse Allah´tan 
korkunuz da çağ-
rıma uyunuz. 

Artık Allah´tan 
korkun da bana 
itaat edin. 

öyleyse, artık Al-
lah'tan yana bilinç ve 
duyarlık gösterin ve 
bana itaat edin! 

26. 
164 

,, ا م  أ ْسأ ل ك مِْ,,و  =ben,,sizden,,istemiyorum    

ل ْيهِِ أ ْجر ِ ,,ِمنِْ    buna,,karşı=ع  =bir,,ücret    

أ ْجِريِ ,,إِنِْ =benim,,ücretim    َِإِل=yalnız    َِٰع ل ى=aittir    

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=ر 

Ben bu çağrı hiz-
metime karşılık 
sizden hiçbir ücret 
istemiyorum, be-
nim çabalarımın 
karşılığını verecek 
olan alemlerin 
Rabb´idir. 

Buna karşı siz-
den bir ücret is-
temiyorum. Be-
nim ücretim, an-
cak alemlerin 
Rabbına aittir. 

Üstelik ben sizden 
herhangi bir karşılık 
da istiyor değilim; be-
nim hak ettiğim karşı-
lığı vermek alemlerin 
Rabbinden başkasına 
düşmez. 

26. 
165 

.. انِ     ?mi..gidiyorsunuz-=أ ت أْت ونِ      erkeklere=الذُّْكر 

اْلع ال ِمينِ ..ِمنِ  =alemlerin..içinde 

Sizler erkekler ile 
cinsel ilişki kuru-
yorsunuz, öyle mi? 

İnsanlar arasın-
da erkeklere mi 
yaklaşıyorsu-
nuz? 

İnsanların içinden 
(tab'an ve hukuken 
meşru olan cinsi bı-
rakıp da) erkeklere mi 
yaklaşıyorsunuz? 

26. 
166 

,, ونِ  ت ذ ر      ?ve,,bırakıyor,,musunuz=و 

ا ل قِ ,,م  خ  =yarattığı    ِْل ك م=sizin,,için    

بُّك مِْ اِجك ْمِ ,,ِمنِْ    Rabbinizin=ر  أ ْزو  =eşlerinizi    

    bir,,kavimsiniz=ق ْومِ     siz=أ ْنت مِْ    bilakis=ب لِْ

 sınırı,,aşan=ع اد ونِ 

Buna karşılık 
Rabb´inizin sizin 
için eş olarak ya-
rattığı kadınları bı-
rakıyorsunuz? Siz-
ler doğal sınırları 
çiğneyen, sapık bir 
toplumsunuz. 

Ve Rabbınızın 
sizin için yarattı-
ğı eşleri bırakı-
yor musunuz? 
Hayır, siz azmış 
bir kavimsiniz. 

Hem de, Rabbinizin 
sizin için yarattığı eş-
lerinizden uzaklaşa-
rak? Yoo, siz her tür-
lü ölçüyü aşan azgın 
bir toplumsunuz! 

26. 
167 

    andolsun..eğer=ل ئِنِْ    dediler=ق ال وا..

ت ْنت هِِ..ل مِْ =vazgeçmezsen    ل وطِ ..ي ا =ey..Lût    

    mutlaka..olacaksın=ل ت ك ون نَِ

ِجينِ ..ِمنِ  ْخر  اْلم  =sürülenlerden 

Soydaşları «Ey 
Lut, eğer bu dedik-
lerinden vazgeç-
mezsen kesinlikle 
seni buradan sü-
receğiz» dediler. 

Dediler ki: Ey 
Lut, buna son 
vermezsen sen, 
elbette çıkarılan-
lardan olursun. 

Ey Lut! dediler, Eğer 
(bu sözlerinden) vaz-
geçmezsen (bu şe-
hirden) mutlaka kovu-
lacaksın! 

26. 
168 

,,     ben=إِن ِي    dedi,,ki,,(Lût)=ق الِ 

ِلك مِْ     sizin,,bu,,işinize=ِلع م 

اْلق اِلينِ ,,ِمنِ  =kızanlardanım 

Lut dedi ki; Ben si-
zin bu sapık dav-
ranışınızdan tiksi-
nenlerdenim. 

Dedi ki: Doğrusu 
ben, sizin işledi-
ğinize kızanlar-
danım. 

(Lut:) İyi bilin ki, ben 
bu sizin yaptıklarınızı 
sonuna kadar kına-
yanlardan biri olarak 
kalacağım! dedi. 

26. 
169 

ب ِِ.. نِي    Rabbim=ر      beni..kurtar=ن ج ِ

أ ْهِلي     ve..ailemi=و 

ل ونِ ..ِمَما ي ْعم  =bunların..yaptıklarından 

Ya Rabbi, beni ve 
ailemi bunların sa-
pık davranışlarının 
yaygın cezasından 
kurtar. 

Rabbım, beni ve 
ailemi bunların 
yaptıklarından 
kurtar. 

(Ve sonra şöyle dua 
etti:) Ey Rabbim, beni 
ve ailemi bunların 
yapageldikleri (kötü-
lüklerden) kurtar! 

26. 
170 

أ ْهل ه ِ    biz,,de,,onu,,kurtardık=ف ن َجْين اه ِ,,     ve,,ailesini=و 

ِعينِ   tamamen=أ ْجم 

Biz de Lut´u ve ai-
lesini kurtardık. 

Bunun üzerine 
onu ve ailesini 
topluca kurtar-
dık. 

Bunun üzerine Biz de 
o'nu ve ailesini kur-
tardık; 

26. 
171 

وًزا    yalnız..hariç=إِلَِ..     bir..koca..karı=ع ج 

اْلغ ابِِرينِ ..فِي =geride..kalanlar..arasında 

Ailesinden sadece 
yaşlı bir kadın, sa-
pıklar arasında 
kaldı. 

Sadece yaşlı bir 
kadın geride ka-
lanlardan oldu. 

yalnızca geride kal-
mayı seçen bir koca-
karı bunun dışında 
kaldı; 

26. 
172 

    yıktık,,helak,,ettik=د َمْرن ا    sonra=ث مَِ,,

ِرينِ   ötekilerini=اْْلخ 

Sonra geride ka-
lanları yokettik. 

Sonra diğerlerini 
yerle bir ettik. 

ve sonra ötekileri kı-
rıp geçirdik; 

26. 
173 

أ ْمط ْرن ا.. ل ْيِهمِْ    ve..yağdırdık=و      üzerlerine=ع 

ط ًراِ      çok..kötü..oldu=ف س اءِ     bir..yağmur=م 

ط رِ  ْنذ ِرينِ     yağmuru=م   uyarılanların=اْلم 

Onların başlarına 
müthiş bir yağmur 
yağdırdık. Uyarıcı-
ları umursamayan-
ların başlarına ya-
ğan yağmur ne fe-
nadır. 

Üzerlerine de bir 
yağmur yağdır-
dık. Uyarılanla-
rın yağmuru ne 
kötüdür. 

üzerlerine (helak edi-
ci) yağmurlar yağdır-
dık; uyarıl(dıkları hal-
de uslanmay)anların 
maruz kaldığı yağ-
mur, gerçekten, ne 
korkunçtur! 

26. 
174 

ِلكِ ,,فِي    muhakkak,,ki=إِنَِ,, ذ َٰ =bunda,,vardır    
Kuşku yok ki, bu 
olaydan alınacak 
dersler vardır. On-

Muhakkak ki 
bunda bir ayet 
vardır. Ama on-

Bu (kıssada da insan-
lar için) bir ders var-
dır; onlardan çoğu 
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ي ةًِ  ا    bir,,ibret=ْل  م  ك انِ ,,و  =ama,,yine,,değildir    

ه مِْ ْؤِمنِينِ     çokları=أ ْكث ر   inananlardan=م 

ların çoğunluğu 
inanmamış kimse-
lerdir. 

ların çoğu 
mü´minler olma-
dı. 

(buna) inanmasalar 
da... 

26. 
175 

إِنَِ.. بَكِ     şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      işte..O’dur=ل ه 

 merhamet..eden=الَرِحيمِ     üstün..olan=اْلع ِزيزِ 

Ve yine kuşku yok 
ki, senin Rabb´in 
üstün iradeli ve 
merhametlidir. 

Muhakkak ki 
Rabbın, elbette 
O; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Şüphesiz senin Rab-
bin çok acıyıp esirge-
yen O yüceler yüce-
sidir! 

26. 
176 

,, ابِ     yalanladı=ك ذَبِ      halkı,,da=أ ْصح 

ْرس ِلينِ     Eyke=اْْل ْيك ةِِ  gönderilen,,elçileri=اْلم 

Eyke halkı da pey-
gamberlerini ya-
lanladılar. 

Eyke halkı da 
peygamberleri 
yalanladı. 

(Ve) O ağaçlı vadinin 
halkı da kendilerine 
gönderilen elçiyi ya-
lanladılar. 

26. 
177 

مِْ    demişti..ki=ق الِ     hani=إِذِْ..     onlara=ل ه 

ت تَق ونِ ..أ لِ     Şu’ayb=ش ع ْيبِ  =korunmaz..mısınız? 

Hani Şuayb, onla-
ra dedi ki; «Siz hiç 
Allah´tan korkmaz 
mısınız?» 

Hani onlara Şu-
ayb demişti ki: 
Siz, sakınmaz 
mısınız? 

Hani, Şuayb onlara: 
Allah'a karşı sorumlu-
luk bilinci taşımaya-
cak mısınız? demişti, 

26. 
178 

س ولِ     sizin,,için=ل ك مِْ    ben=إِن ِي,,     bir,,elçiyim=ر 

 güvenilir=أ ِمينِ 

Ben size gönde-
rilmiş, güvenilir bir 
elçiyim. 

Muhakkak ki 
ben, size emin 
bir peygambe-
rim. 

Bakın, ben size 
(O'nun tarafından) 
gönderilmiş güvenilir 
bir elçiyim; 

26. 
179 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا..

أ ِطيع ونِِ  ve..bana..itaat..edin=و 

Öyleyse Allah´tan 
korkunuz da çağ-
rıma uyunuz. 

Artık Allah´tan 
korkun da bana 
itaat edin. 

öyleyse artık Allah'tan 
yana bilinç ve duyar-
lık gösterin ve bana 
itaat edin! 

26. 
180 

,, ا م  أ ْسأ ل ك مِْ,,و  =ben,,sizden,,istemiyorum    

ل ْيهِِ أ ْجر ِ ,,ِمنِْ    buna,,karşı=ع  =bir,,ücret    

أ ْجِريِ ,,إِنِْ =benim,,ücretim    َِإِل=yalnız    َِٰع ل ى=aittir    

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbine=ر 

Ben bu çağrı hiz-
metime karşılık 
sizden hiçbir ücret 
istemiyorum; be-
nim çabalarımın 
karşılığını verecek 
olan, alemlerin 
Rabb´idir. 

Buna karşı siz-
den bir ücret is-
temiyorum. Be-
nim ücretim, an-
cak alemlerin 
Rabbına aittir. 

Üstelik, ben sizden 
bir karşılık da bekle-
miyorum; benim hak 
ettiğim karşılığı ver-
mek alemlerin Rab-
binden başkasına 
düşmez. 

26. 
181 

    ölçüyü=اْلك ْيلِ     tam..yapın=أ ْوف وا..

لِ  ت ك ون وا..و  =ve..olmayın    

ْخِسِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =eksiltenlerden 

Ölçme işlemleri-
nizde dürüst olu-
nuz, eksik öl-
çenlerden olmayı-
nız. 

Ölçüyü tam ya-
pın da eksilten-
lerden olmayın. 

Ölçüyü (her zaman 
ve herkese karşı) tam 
tutun; (başkalarının 
hakkını düzenbazca) 
eksilten kimselerden 
olmayın; 

26. 
182 

ِزن وا,,     terazi,,ile=بِاْلِقْسط اِسِ    tartın=و 

ْست ِقيمِِ  doğru=اْلم 

Tartma işlemlerin-
de doğru ve duyar-
lı terazi kullanınız. 

Doğru ölçekle 
tartın. 

ve (tarttığınız zaman) 
şaşmaz bir teraziyle 
tartın, 

26. 
183 

.. لِ  س وا..و  ت ْبخ  =kısmayın     ِالنَاس=insanların    

ه مِْ     haklarını=أ ْشي اء 

لِ  ت ْعث ْوا..و  =karışıklık..çıkarmayın    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ْفِسِدينِ   bozgunculuk..yaparak=م 

Halkın mallarına 
düşük değer biç-
meyiniz, yeryü-
zünde kargaşa çı-
karıp dirliği boz-
mayınız. 

İnsanların eşya-
sını azaltmayın 
ve yeryüzünde 
bozgunculuk ya-
parak karışıklık 
çıkarmayın. 

insanları hak ettikleri 
şeylerden yoksun bı-
rakmayın; ve yeryü-
zünde bozgunculuk 
yaparak karışıklık çı-
karmayın; 

26. 
184 

اتَق وا”,, ل ق ك مِْ,,الَِذي    ve,,korkun=و  خ  =sizi,,yaratandan    

اْلِجبِلَة ِوِ  =ve,,nesilleri     ِاْْل َوِلين=önceki” 

Sizi ve sizden ön-
ceki kuşakları ya-
ratan Allah´tan 
korkunuz. 

Sizi ve daha ön-
ceki nesilleri ya-
ratmış olandan 
korkun. 

sizi de, sizden önceki 
nesilleri de yaratan 
Allah'a karşı sorumlu-
luk bilinci taşıyın! 

26. 
185 

ا    dediler..ki=ق ال وا.. أ ْنتِ ..إِنَم  =muhakkak..sen    

س َحِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =iyice..büyülenmişlerdensin 

Eykeliler dediler ki; 
«Sen büyüye çar-
pılmış birisin.» 

Dediler ki: Sen, 
ancak büyülen-
mişlerdensin. 

(Halkı Şuayb'a şöyle) 
dedi: Sen düpedüz 
büyülenmiş birisin; 

26. 
186 

,, ا م  أ ْنتِ ,,و  =sen,,değilsin    َِإِل=başka,,bir,,şey    

    bizim,,gibi=ِمثْل ن ا    bir,,insandan=ب ش رِ 

إِنِْ ن ظ نُّكِ ,,و  =ve,,biz,,seni,,sanıyoruz    

اْلك اِذبِينِ ,,ل ِمنِ  =mutlaka,,yalancılardan 

Sen de sadece 
bizler gibi bir in-
sansın. Senin ke-
sinlikle yalan söy-
lediğin kanısında-
yız. 

Bizim gibi bir in-
sandan başka 
bir şey değilsin. 
Doğrusu biz, se-
ni yalancılardan 
sanıyoruz. 

olup olacağın, bizim 
gibi ölümlü bir insan-
sın; doğrusunu ister-
sen, biz senin düpe-
düz bir yalancı oldu-
ğunu düşünüyoruz! 

26. 
187 

ل ْين ا    o..halde..düşür=ف أ ْسِقطِْ..     üzerimize=ع 

اءِِ..ِمنِ     parçalar=ِكس فًا الَسم  =gökten    ِْإِن=eğer    

الَصاِدقِينِ ..ِمنِ     isen=ك ْنتِ  =doğrulardan 

Eğer doğru söylü-
yorsan başımıza 
gökten parçalar 
yağdır. 

Eğer sadıklar-
dan isen bize, 
gökten bir parça 
indir. 

Eğer doğru sözlü bi-
riysen, haydi, göğü 
parça parça başımıza 
indir (de görelim)! 

26. 
188 

,, ب ِي    dedi=ق الِ      daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     Rabbim=ر 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptığınızı 

Şuayb «Rabbim 
neler yaptığınızı 
herkesten iyi bilir.» 

Dedi ki: Rabbım; 
yaptıklarınızı en 
iyi bilendir. 

(Şuayb:) Bütün (bu) 
yaptıklarınızı en iyi bi-
len Rabbimdir diye 
cevap verdi. 

26. 
189 

    onu..yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ..

ذ ه مِْ     azabı=ع ذ ابِ     nihayet..kendilerini..yakaladı=ف أ خ 

    gününün=ي ْومِِ
    gerçekten..o=إِنَه ِ    gölge=الظُّلَِةِ 

    bir..günün=ي ْومِ     azabı=ع ذ ابِ     idi=ك انِ 

 büyük=ع ِظيمِ 

Eykeliler, Şuayb´i 
yalanladılar. Bu-
nun üzerine «Ya-
kar bulut günü» 
nün azabı yakala-
rına yapıştı. O 
gerçekten müthiş 
bir günün azabı idi. 

Onu da yalanla-
dılar ve onları 
bulutlu bir günün 
azabı yakaladı. 
Doğrusu o, bü-
yük bir günün 
azabı idi. 

Böylece onu yalan-
lamış oldular; ve bu 
yüzden, (kopkoyu) 
gölgelerle kaplı bir 
günün azabı onları 
kıskıvrak yakaladı. 

26. 
190 

,,فِي    muhakkak,,ki=إِنَِ,,
ِلكِ ذ َِٰ =bunda,,vardır    

ي ةًِ  ا    bir,,ibret=ْل  م  ك انِ ,,و  =ama,,yine,,değildir    

ه مِْ ْؤِمنِينِ     çokları=أ ْكث ر   inananlardan=م 

Kuşku yok ki, bu 
olaydan alınacak 
dersler vardır. On-
ların çoğunluğu 
inanmamış kimse-
lerdi. 

Muhakkak ki 
bunda bir ayet 
vardır. Ama on-
ların çoğu 
mü´minler olma-
dı. 

Bu (kıssada da insan-
lar için) bir ders var-
dır; insanların çoğu 
(buna) inanmasalar 
da... 

26. 
191 

إِنَِ.. بَكِ     ve..şüphesiz=و  وِ     Rabbin=ر      işte..O’dur=ل ه 

 merhamet..eden=الَرِحيمِ     üstün..olan=اْلع ِزيزِ 

Ve yine kuşku yok 
ki, senin Rabb´in 
üstün iradeli ve 
merhametlidir. 

Muhakkak ki 
Rabbın, elbette 
O; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Şüphesiz senin Rab-
bin çok acıyıp esirge-
yen O yüceler yüce-
sidir! 

26. 
192 

إِنَه ِ,,     indirmesidir=ل ت ْنِزيلِ     muhakkak,,ki,,o,,(Kur’an)=و 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbinin=ر 

Hiç kuşkusuz 
Kur´an, Rabb´in 
tarafından indiril-
miştir. 

Muhakkak ki o, 
elbette alemlerin 
Rabbının indir-
mesidir. 

İmdi, şüphesiz, bu 
(ilahi mesaj) alemle-
rin Rabbi tarafından 
indirilmiştir; 

26. 
193 

.. لِ  وحِ     onu=بِهِِ    indirdi=ن ز  اْْل ِمينِ ..الرُّ =Ruhu’l-

Emin 

Onu «güvenilir 
ruh» (Cebrail) in-
dirdi. 

Onu Ruh el-
Emin indirmiştir. 

onunla, mutlak güve-
nilirlik derecesinde 
olan vahiy inmiştir 

26. 
194 

,, ق ْلبِكِ ,,ع ل ىَِٰ =senin,,kalbine     ِِلت ك ون=olman,,için    

ْنِذِرينِ اْلمِ ,,ِمنِ  =uyarıcılardan 

Senin kalbine; 
uyarıcılardan biri 
olasın diye. 

Senin kalbine ki 
uyarıcılardan 
olasın. 

senin kalbine, ki (ey 
Muhammed, onunla) 
uyaran kimselerden 
biri olasın 

26. 
195 

.. بِي  ِ    bir..dille=بِِلس انِ  بِينِ     Arapça=ع ر   apaçık=م 
Açık, yalın bir 
arapça ile 

Apaçık arab di-
liyle. 

(ve çevrendekileri) 
apaçık Arap diliyle 
(uyarasın). 

26. 
196 

إِنَه ِ,,     vardır=ل ِفي    şüphesiz,,o=و 

ب رِِ  evvelkilerin=اْْل َوِلينِ     Kitaplarında,,da=ز 

Kur´an´ın temel il-
keleri, daha önceki 
ümmetlerin kutsal 
kitaplarında da yer 
almıştı. 

O, daha önceki-
lerin kitablarında 
vardır. 

Ve bu (mesaj, temel 
çizgileriyle), hiç şüp-
hesiz, ilahi hikmetleri 
bildiren önceki kitap-
larda da yer almakta-
dır. 

26. 
197 

.. ل مِْ ي ك نِْ..أ و  =değil..mi?    ِْم     bir..delil=آي ةًِ    onlar..için=ل ه 

ه ِ..أ نِْ ي ْعل م  =onu..bilmesi     ِاء     bilginlerinin=ع ل م 

ائِيلِ ..ب نِي إِْسر  =İsrail..oğulları 

İsrailoğulları bilgin-
lerinin bu 
Kur´an´dan haber-
dar olmaları müş-
rikler için bir delil 
değil mi? 

İsrailoğullarının 
bilginlerinin bunu 
bilmesi de onlar 
için bir ayet değil 
midir? 

İsrailoğulları arasın-
daki (birçok) bilginin 
bu (gerçeği) bilmeleri 
onlar için yeterli bir 
belirti sayılmaz mı? 

26. 
198 

ل وِْ,,     biz,,onu,,indirseydik=ن َزْلن اه ِ    şayet=و 

ب ْعِضِ,,ع ل ىَِٰ =birine     ِِمين  yabancılardan=اْْل ْعج 

Eğer biz Kur´an´ı 
ana dili arapça ol-
mayan birine indir-
seydik de, 

Biz, onu arapça 
bilmeyen kimse-
lerden birine in-
dirseydik. 

Onu Arap olmayan 
birine indirseydik, 
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26. 
199 

أ ه ِ.. ل ْيِهمِْ    onu..okusaydı=ف ق ر      onlara=ع 

ا ك ان وا..م  =olmazlardı    ِِبِه=ona     ِْؤِمنِين  inanıcı=م 

Onu o müşriklere 
okusaydı ona yine 
inanmazlardı. 

Ve o, bunu onla-
ra okusaydı, yi-
ne de ona ina-
nanlardan ol-
mazlardı. 

ve bu yabancı onu 
(kendi diliyle) onlara 
okusaydı, onlar yine 
inanacak değillerdi. 

26. 
200 

,, ِلكِ  ل ْكن اه ِسِ     öylece=ك ذ َٰ =biz,,onu,,soktuk    

ق ل وبِِ,,فِي =kalblerine     ِْجِرِمين  suçluların=اْلم 

Böylece inanma-
mayı ağır suçlula-
rın kalplerine aşı-
ladık. 

İşte böylece onu 
suçluların kalbi-
ne sokarız. 

Biz bu (mesajı)n o 
günahkarların kalple-
rinden (bir yankı bul-
madan) geçip gitme-
sine yol açtık: 

26. 
201 

.. ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar    ِِبِه=ona    َِٰتَى     kadar=ح 

ا و   acı=اْْل ِليمِ     azabı=اْلع ذ ابِ     görünceye=ي ر 

Onlar acıklı azabı 
görmedikçe ona 
inanmazlar. 

Elim azabı gö-
rünceye kadar 
ona inanmazlar. 

o can yakıcı azabı 
görmedikçe ona 
inanmayacaklardır. 

26. 
202 

    ansızın=ب ْغت ةًِ    onlara,,gelir,,de,,(azab)=ف ي أْتِي ه مِْ,,

ه مِْ ونِ ,,لِ     onlar=و  ي ْشع ر  =hiç,,farkında,,olmazlar 

O azapla hiç far-
kında olmadıkları 
bir sırada, ansızın 
yüzyüze gelirler. 

O da kendilerine 
apansız, haber-
leri olmadan ge-
liverir. 

O azap ki, sonunda, 
onların hiç bekleme-
dikleri bir anda ansı-
zın gelip çatacaktır; 

26. 
203 

    biz=ن ْحنِ     ?miyiz-=ه لِْ    derler=ف ي ق ول وا..

ونِ  ْنظ ر   süre..verilenlerden=م 

O zaman «Acaba 
bize mühlet verilir 
mi?» derler. 

O zaman derler 
ki: Acaba bekle-
tilemez miyiz? 

ve o zaman onlar: 
Acaba geri bırakıla-
maz mıyız? diye fer-
yad edecekler. 

26. 
204 

    ?bizim,,azabımızı,,mı=أ ف بِع ذ ابِن ا,,

 acele,,istiyorlar=ي ْست ْعِجل ونِ 

Onlar azabımızın 
bir an önce ger-
çekleşmesini mi is-
tiyorlar? 

Bizim azabımızı 
mı çabucak isti-
yorlardı. 

O halde, azabımızın 
çarçabuk gelmesini 
mi istiyorlar? 

26. 
205 

.. أ ْيتِ      eğer=إِنِْ    ?gödün..mü=أ ف ر 

تَْعن اه مِْ  yıllarca=ِسنِينِ     biz..onları..yaşatsak=م 

Baksana, eğer on-
ları yıllarca refah 
içinde yaşatsak 
da, 

Gördün mü, şa-
yet Biz onları yıl-
larca yararlan-
dırsak; 

İmdi, düşün, (ey Mu-
hammed): onlara 
(dünya hayatının) ta-
dını çıkarmaları için 
yıllarca fırsat vermiş-
sek, 

26. 
206 

ه مِْ    sonra=ث مَِ,, اء      kendilerine,,gelse=ج 

ا ي وع د ونِ ,,ك ان وا,,م  =tehdid,,edildikleri 

Sonra tehdit edil-
dikleri azap başla-
rına gelse; 

Sonra kendileri-
ne vaadolunan 
şey başlarına 
gelse, 

ve sonra vaad edil-
dikleri (azap) başları-
na gelmişse; 

26. 
207 

.. ا أ ْغن ىَِٰ..م  =ne..yarar..sağlardı?    ِْم     kendilerine=ع ْنه 

ا تَع ونِ ..ك ان وا    şeyler=م  ي م  =yaşatıldıkları 

Vaktiyle refah için-
de geçirdikleri ha-
yat kendilerine 
hiçbir fayda sağ-
lamaz. 

Eğlendirilmiş 
olmaları onlara 
bir fayda sağla-
maz. 

kendilerine vaktiyle 
verilmiş olan fırsatın 
onlara ne yararı ola-
bilir? 

26. 
208 

,, ا م  ْهل ْكن اأ ِ,,و  =biz,,helak,,etmedik    

ق ْري ةِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,kenti    َِإِل=olmayan    ا     onun=ل ه 

ونِ  ْنِذر   uyarıcıları=م 

Yok ettiğimiz her 
ülkeye mutlaka 
uyarıcılar gönder-
dik. 

Uyarıcılar ol-
maksızın Biz, hiç 
bir kasabayı he-
lak etmedik. 

Kaldı ki, Biz hiçbir 
toplumu önceden 
uyarmadan yok et-
memişizdir 

26. 
209 

.. ىَِٰ ا    uyarırlardı=ِذْكر  م  ك نَا..و  =biz..değildik    

 zulmediciler=ظ اِلِمينِ 

Amaç başlarına 
gelecekleri kendi-
lerine önceden 
haber vermektir. 
Biz zalim değiliz. 

Öğüt olarak. Ve 
Biz, zalimler ol-
madık 

ve hatırlatıcı mesajlar 
göndermeden; çünkü 
Biz (hiç kimseye) asla 
zulmetmeyiz. 

26. 
210 

,, ا م  ت ن َزل تِْ,,و  =indirmedi    ِِبِه=O’nu,,(Kur’an’ı)    

 şeytanlar=الَشي اِطينِ 

Kur´an, şeytanlar 
tarafından indiril-
miş değildir. 

Onu şeytanlar 
indirmemiştir. 

Ve (bu ilahi mesaj öy-
lesine katıksız vahiy 
ürünüdür ki) onu asla 
şeytani güçler indir-
memiştir; 

26. 
211 

.. ا م  ي ْنب ِغي..و  =bu..yaraşmaz    ِْم     onlara=ل ه 

ا م  ي ْست ِطيع ونِ ..و  =ve..zaten..yapamazlar 

Bu onların sıfatları 
ile bağdaşmaz. 
Zaten onlar bunu 
yapamazlar da. 

Bu, onlara düş-
mez de, buna 
güçleri de yet-
mez. 

çünkü bu onların har-
cı değildir; zaten, bu-
na güçleri de yetmez. 

26. 
212 

مِْ,, الَسْمعِِ,,ع نِِ    çünkü,,onlar=إِنَه  =işitmekten    

ول ونِ  ْعز   uzaklaştırılmışlardır=ل م 

Çünkü onların 
vahyi işitmeleri 
engellenmiştir. 

Onlar, gerçekten 
işitmekten uzak 
tutuldular. 

Ayrıca, onların onu 
dinlemeleri (de) kesin 
olarak engellenmiştir! 

26. 
213 

.. ِ ت ْدع ِ..ف َل  =çağırma     ِع     Allah=اّلَلِِ    ile..beraber=م 

ًها رِ     bir..tanrı=إِل َٰ     sonra..olursun=ف ت ك ونِ     başka=آخ 

ع ذَبِينِ ..ِمنِ  اْلم  =azabedilenlerden 

Sakın Allah´ın ya-
nısıra başka bir 
ilaha yalvarma; 
yoksa azaba çarpı-
lanlardan olursun. 

O halde Allah ile 
beraber başka 
bir tanrıya yal-
varma. Yoksa 
azablandırılan-
lardan olursun. 

Bunun içindir ki, (ey 
insanoğlu,) Allah'la 
beraber başka bir ila-
ha başvurma ki ken-
dini azaba uğrayanla-
rın arasında bulma-
yasın. 

26. 
214 

أ ْنِذرِْ,, ت كِ     ve,,uyar=و      akrabanı=ع ِشير 

بِينِ   en,,yakın=اْْل ْقر 

Öncelikle en yakın 
akrabalarını uyar. 

Ve yakın akra-
balarını uyar. 

Ve en yakınları(ndan 
başlayarak erişebildi-
ğin herkesi) uyar 

26. 
215 

اْخِفضِْ.. كِ     ve..indir=و  ن اح      kanadını=ج 

نِِ اتَب ع كِ ..ِلم  =sana..uyan    

ْؤِمنِينِ ..ِمنِ  اْلم  =müminlere 

Sana uyan 
mü´minlere karşı 
alçak gönüllülük 
kanatlarını indir. 

Mü´minlerden 
sana uyanlara 
kanatlarını ger. 

ve seni izleyen mü-
minlere kol kanat ger; 

26. 
216 

ْوكِ     şayet=ف إِنِْ,,     sana,,karşı,,gelirlerse=ع ص 

    uzağım=ب ِريءِ     ben=إِن ِي    de,,ki=ف ق لِْ

ل ونِ ,,ِمَما ت ْعم  =sizin,,yaptıklarınızdan 

Eğer hemşehrilerin 
sana karşı gelirler-
se onlara «Ben si-
zin yaptıklarınız-
dan uzağım» de. 

Şayet sana is-
yan ederlerse, 
de ki: Ben sizin 
yaptıklarınızdan 
uzağım. 

buna rağmen sana 
karşı çıkarlarsa, de 
ki: Ben sizin yapıp et-
tiklerinizden sorumlu 
değilim! 

26. 
217 

َكلِْ.. ت و      ve..tevekkül..et=و 

ع ِزيزِِالِْ..ع ل ى =galib..olana    ِِالَرِحيم=ve..esirgeyene 

Üstün iradeli ve 
merhametli olan 
Allah´a dayan. 

Aziz, Rahim´e 
tevekkül et. 

Ve bu yolda, çok acı-
yıp esirgeyen O yü-
celer yücesine güven, 

26. 
218 

اكِ     ki,,O=الَِذي,,     zaman=ِحينِ     seni,,görür=ي ر 

ومِ ت ق ِ =namaza,,durduğun 

O seni namaza 
durduğunda görür. 

Görür O seni, 
kalktığında. 

O ki senin (O'nun yo-
lunda tek başına) 
ayakta kalmaya çalış-
tığını da görmektedir, 

26. 
219 

.. ت ق لُّب كِ      ve..eğilip..doğrulurken=و 

الَساِجِدينِ ..فِي =secde..edenler..içinde 

Secde edenler ile 
birlikte eğilip dikil-
diğini de görür. 

Secde edenler 
arasında bulun-
duğunda. 

(O'nun huzurunda) 
saygıyla yere kapa-
nanlar arasında yer 
aldığını da görmekte-
dir; 

26. 
220 

    işitendir=الَسِميعِ     O=ه وِ     çünkü=إِنَه ِ,,

 bilendir=اْلع ِليمِ 

Hiç kuşkusuz O, 
herşeyi işitir ve 
herşeyi görür. 

Muhakkak ki 
O´dur O; Semi, 
Alim. 

çünkü her şeyi bütün 
gerçeğiyle bilen (ve 
dolayısıyla) her şeyi 
işiten O'dur! 

26. 
221 

.. أ ن ب ِئ ك مِْ..ه لِْ =size..haber..vereyim..mi?    

نِْ..ع ل ىَِٰ م  =kime     ِت ن َزل=ineceğini    

 şeytanların=الَشي اِطينِ 

Şeytânların kime 
ineceğini size söy-
leyeyim mi? 

Şeytanların kime 
indiğini size bil-
direyim mi? 

Sana o şeytani güçle-
rin kime indiğini ha-
ber vereyim mi? 

26. 
222 

,, ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ    onlar,,inerler=ت ن َزلِ  =her    

 günahkar=أ ثِيمِ     yalancıya=أ فَاكِ 

Onlar ne kadar 
aşırı yalancı ve 
günah düşkünü 
varsa onlara iner-
ler. 

Onlar her gü-
nahkar, her müf-
teriye inerler. 

Onlar nerede kendi 
kendini aldatan gü-
nahkar biri varsa ona 
inerler 

26. 
223 

..     yalancılar=الَسْمعِ     kulak..verirler=ي ْلق ونِ 

ه مِْ أ ْكث ر   yalan..söylerler=ك اِذب ونِ     ve..çokları..da=و 

Onlar, çoğunluğu 
yalancı olan şey-
tanların söyledikle-
rine kulak verirler. 

Bunlar ona kulak 
verirler ve çoğu 
yalancılardır. 

ki, böyleleri (zaten 
hep asılsız, aldatıcı 
şeylere) kulak verir 
ve onlardan çoğu 
başkalarına da yalan 
söylerler. 

26. 
224 

,, اءِ  الشُّع ر  مِ     ve,,Şa’irler=و      onlar,,uyarlar=ي تَبِع ه 

ونِ   azgınlara=اْلغ او 

Şairlere gelince 
ancak amaçsız, 
havai insanlar on-
ların peşinden gi-
der. 

Şairlere gelince; 
onlara da azgın-
lar uyar. 

Şairlere gelince, (on-
lar da kendi kendile-
rini aldatmaya yat-
kındırlar ve bu sebep-
le) onlara (da yalnız-
ca) azgınlar uymak-
tadır. 

26. 
225 

.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmez..misin?    ِْم ك ل ِِ..فِي    onlar=أ نَه  =her    

ادِ  ونِ     vadide=و   şaşkın..şaşkın..dolaşırlar=ي ِهيم 

Görmüyormusun 
ki, onlar her vadiye 
dalarlar. 

Görmedin mi; 
onlar, her vadide 
şaşkın şaşkın 
dolaşırlar. 

Görmez misin onların 
her vadide (sözcükle-
rin, hayallerin peşin-
de) şaşkın şaşkın do-
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laştıklarını; 
26. 
226 

مِْ,, أ نَه  ا    söylerler=ي ق ول ونِ     ve,,onlar=و      şeyleri=م 

ي ْفع ل ونِ ,,لِ  =yapmayacakları 

Ve yapmadıklarını 
söylerler. 

Ve onlar, ger-
çekten yapma-
dıklarını söyler-
ler. 

ve (çoğu zaman) 
yapmadıklarını söyle-
yegeldiklerini? 

26. 
227 

ن وا..الَِذينِ     ancak..hariç=إِلَِ.. آم  =inananlar    

ع مِِ ل واو  =ve..yapanlar    ِِات     iyi..işler=الَصاِلح 

وا ذ ك ر  ثِيًرا    Allah’ı=اّلَل ِ    ve..ananlar=و      çokça=ك 

وا ر  اْنت ص      ve..üstün..gelmeğe..çalışanlar=و 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    

ا واِ ..م  ظ ِلم  =kendilerine..zulmedildikten    

ي ْعل مِ  س      ve..yakında..bileceklerdir=و 

وا..الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenler    َِأ ي=nasıl    

ْنق ل بِ   devrileceklerini=ي ْنق ِلب ونِ     bir..devrimle=م 

Yalnız iman edip 
iyi ameller işleyen-
ler, sık sık Allah´ı 
ananlar ve zulme 
uğradıklarında za-
limlere karşı ko-
yanlar böyle değil-
dirler. Zalimler ne 
acı bir akıbetle 
yüzyüze gelecek-
lerini yakında an-
layacaklardır. 

Ancak iman et-
miş, salih amel 
işlemiş, Allah´ı 
çokça zikretmiş 
ve zulme uğra-
tıldıktan sonra 
zafer kazananlar 
müstesnadır. 
Zulmedenler gö-
receklerdir nasıl 
bir yıkılışla yıkı-
lacaklarını. 

Ama inanan, dürüst 
ve erdemli davranış-
lar ortaya koyan, Al-
lah'ı sıkça anan, (sa-
dece) haksızlığa uğ-
ratıldıkdan sonra 
kendilerini savunan 
ve haksızlık yapanla-
rın, hangi devrimle 
devrileceklerini er geç 
görecekleri (konu-
sunda Allah'ın vaadi-
ne güvenen şairler) 
bu hükmün dışında-
dır! 

27. 
1 

    ayetleridir=آي اتِ     şunlar=تِْلكِ     Ta,,sin=طس ِ,,

ِكت ابِ     Kur’an’ın=اْلق ْرآنِِ     ve,,bir,,Kitabın=و 

بِينِ   apaçık=م 

Ta sin, bunlar 
Kur´an´ın, açık an-
lamlı kitabın ayet-
leridir. 

Ta, Sin. Bunlar; 
Kur´an´ın ve 
apaçık kitabın 
ayetleridir 

Ta-Sin. Bunlar Ku-
ran'ın, özünde açık 
olan ve gerçeği bütün 
açıklığıyla ortaya ko-
yan ilahi kitabın me-
sajlarıdır: 

27. 
2 

ىَِٰ    yol..gösterici=ه دًى.. ب ْشر      ve..müjdedir=و 

ْؤِمنِينِ   inananlara=ِلْلم 

Bu ayetler 
mü´minler için doğ-
ru yol kılavuzu ve 
müjde içeriklidirler. 

Mü´minlere doğ-
ruluk rehberi ve 
müjdedir. 

O kitap ki, inananlar 
için bir yol gösterici 
ve bir müjdedir; 

27. 
3 

,, ونِ     onlar,,ki=الَِذينِ      kılarlar=ي ِقيم 

ة ِ ي ْؤت ونِ     namazı=الَصَل      ve,,verirler=و 

ه مِْ    zekatı=الَزك اة ِ ةِِ    ve,,onlar=و      ahirete=بِاْْلِخر 

 kesin,,olarak,,inanırlar=ي وقِن ونِ     onlar=ه مِْ

Onlar namaz kılar-
lar, zekâtı verirler 
ve ahirete kesinlik-
le inanırlar. 

Onlar ki; namazı 
kılarlar, zekatı 
verirler ve ahire-
te de yakınen 
inanırlar. 

o inananlar ki, salatta 
devamlı ve duyarlıdır-
lar, arınmak için verir-
ler ve ahirete de yü-
rekten inanırlar! 

27. 
4 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =inanmayanların    

ةِِ يَنَا    ahirete=بِاْْلِخر      süslemişizdir=ز 

مِْ مِْ    kendilerine=ل ه  ال ه  مِْ    işlerini=أ ْعم      onlar=ف ه 

ه ونِ   körü..körüne..bocalarlar=ي ْعم 

ahirete inanma-
yanlara gelince on-
lara yaptıkları kötü 
işleri güzel gösteri-
riz de sapıklıkları 
içinde bilinçsizce 
debelenirler. 

Ahirete inanma-
yanlara gelince; 
muhakkak ki on-
lara, yaptıklarını 
güzel göstermi-
şizdir. Bu yüz-
den şaşırıp kal-
maktadırlar. 

Ahirete inanmayanla-
ra gelince, onlara ya-
pıp ettiklerini güzel 
göstermişizdir; bu 
yüzden, körcesine 
bocalayıp durmakta-
dırlar. 

27. 
5 

,, ئِكِ  الَِذينِ ,,أ ول َٰ =onlar,,öyle,,kimselerdir,,ki    

مِْ     azab=اْلع ذ ابِِ    en,,kötü=س وءِ     kendilerinindir=ل ه 

ه مِْ ةِِ,,فِي    ve,,onlar=و  اْْلِخر  =ahirette     ِه م=onlar    

ونِ   ziyana,,uğrayanlardır=اْْل ْخس ر 

Onlar azapların en 
kötüsüne çarpıla-
caklardır ve yine 
onlar ahirette en 
ağır zarara uğra-
yanlar olacaklardır. 

Bunlar öyle kim-
selerdir ki; kötü 
azap onlarındır. 
Ve onlar; ahiret-
te de en çok 
hüsrana uğra-
yanların kendile-
ridir. 

Azabın en kötüsüne 
uğrayacak olanlar iş-
te böyleleridir; ahiret-
te en büyük kayba 
uğrayacak olanlar da 
böyleleri..! 

27. 
6 

.. إِنَكِ      sana..verilmektedir=ل ت ل قَى    ve..şüphesiz=و 

ل د نِْ..ِمنِْ    Kur’an=اْلق ْرآنِ  =katından    

ِكيمِ  ِليمِ     hüküm..ve..hikmet..sahibi=ح   bilen..(herşeyi)=ع 

Bu Kur´an sana, 
her işi yerinde olan 
ve her şeyi bilen 
Allah katından in-
dirilmektedir. 

Muhakkak ki 
sen; Kur´an´ı 
Alim ve Hakim 
katından almak-
tasın. 

Fakat (sana gelince, 
ey inanan kişi,) sen 
bu Kuran'ı her şeyin 
aslını bilen (ve dola-
yısıyla) her konuda 
doğru hüküm ve hik-
metle edip eyleyen 
(Allah) katından al-
maktasın. 

27. 
7 

و    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ,, س ىَِٰم  =Musa    

    şüphesiz,,ben=إِن ِي    ailesine=ِْل ْهِلهِِ

    bir,,ateş=ن اًرا    gördüm=آن ْستِ 

ا    size,,getireyim=س آتِيك مِْ     ondan=ِمْنه 

ب رِ      size,,getireyim=آتِيك مِْ    yahut=أ وِْ    bir,,haber=بِخ 

ابِ  ِ    bir,,ateş=بِِشه  مِْل ع لَكِ     koru=ق ب س  =belki    

 ısınırsınız=ت ْصط ل ونِ 

Hani Musa ailesi-
ne: «Ben uzaklar-
da bir ateş gördüm 
gideyim de oradan 
size ya bir haber 
getiririm ya da bir 
kor parçası alıp 
gelirim de ısınırsı-
nız» dedi. 

Hani Musa, aile-
sine demişti ki: 
Ben bir ateş 
gördüm. Size 
oradan; ya bir 
haber getirece-
ğim, yahut da 
ısınasınız diye 
yanan bir ateş 
koru getirece-
ğim. 

Hani, (Çölde yolunu 
kaybeden) Musa ai-
lesine: (Uzakta) bir 
ateş görüyorum; size 
oradan (tutacağımız 
yol hakkında) belki bir 
haber getiririm, yahut 
ısınmanız için biraz 
közlenmiş odun geti-
ririm demişti. 

27. 
8 

.. ه ا..ف ل َما اء  ج  =oraya..gelince     ِن وِدي=seslenildi    

ب وِركِ ..أ نِْ =mübarek..kılındı    ِْن     bulunan=م 

نِْ    ateşin=النَارِِ    içinde=فِي م      ve..olan=و 

ا ْول ه      çevresinde=ح 

انِ  س ْبح      Allah=اّلَلِِ    eksikliklerden..münezzehtir=و 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Musa, ateş gördü-
ğü yere geldiğinde 
şöyle bir ses duy-
du: Gerek ateşin 
yanındakiler ve ge-
rekse çevresinde 
bulunanlar kut-
sanmıştır. Tüm 
varlıkların Rabb´ı 
olan Allah her türlü 
noksanlıklardan 
münezzehtir. 

Oraya geldiği 
vakit, kendisine 
şöyle seslenildi: 
Ateşin yanında 
olan ve çevre-
sinde bulunanlar 
mübarek kılın-
mıştır. Alemlerin 
Rabbı olan Al-
lah, münezzeh-
tir. 

Fakat oraya varınca, 
o'na şöyle seslenildi: 
Bu ateşin (erişme 
alanı) içinde olan 
herkes ve çevresin-
deki herkes kutlu kı-
lınmıştır! Sınırsız 
kudretiyle yüceler yü-
cesidir Allah, alemle-
rin Rabbi! 

27. 
9 

,, وس ىَِٰ,,ي ا م  =ey,,Musa    ِ إِنَه=gerçek,,şu,,ki    أ ن ا=ben    

    güçlü=اْلع ِزيزِ     Allah’ım=اّلَل ِ

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibi=اْلح 

Ya Musa, kesin 
olarak bil ki, ben 
üstün iradeli ve her 
işi yerinde olan Al-
lah´ım. 

Ey Musa; gerçek 
şu ki, Ben Hakim 
ve Aziz olan Al-
lah´ım. 

(Ve Allah Musa'ya:) 
Ey Musa! (dedi,) Her 
zaman doğru hüküm 
ve hikmetle edip ey-
leyen O yüceler yü-
cesi Allah Benim! 

27. 
10 

أ ْلقِِ.. اك ِ     at=و  آه ا..ف ل َما    asanı=ع ص  ر  =görünce    

ا    titreştiğini=ت ْهت زُِّ أ نَه  انِ     gibi=ك      bir..yılan=ج 

لَىَِٰ ْدبًِرا    dön(üp..kaç)dı=و      arkaya=م 

ل مِْ ..و 
ي ع ق ِْبِ  =ve..geri..dönmedi    وس ىَِٰ..ي ا م  =ey..Musa    

فِْ..لِ  ت خ  =korkma    إِن ِي=çünkü..ben    

افِ ..لِ  ي خ  =korkmaz(lar)    َِل د ي=benim..huzurumda    

ْرس ل ونِ   elçiler=اْلم 

«Elindeki değneği 
yere at!» Musa ye-
re düşen değneğin 
yılan gibi kıvrılıp 
yürüdüğünü gö-
rünce geriye dön-
dü ve arkasına 
bakmadan kaçma-
ya başladı. Bu sı-
rada şöyle bir ses 
duydu «Ya Musa 
korkma! Çünkü 
Peygamberler be-
nim huzurumday-
ken korkuya ka-
pılmazlar.» 

Değneğini at. 
Onun yılan gibi 
hareketler yaptı-
ğını görünce, ar-
kasına bakma-
dan dönüp kaçtı 
ve geri dönmedi. 
Ey Musa; kork-
ma. Benim ka-
tımda muhakkak 
ki peygamberler 
korkmazlar. 

Şimdi asanı yere bı-
rak! Fakat (Musa) 
asasının yılan gibi 
hızla hareket ettiğini 
görünce (korkuyla) 
arkasına bakmadan 
dönüp kaçtı. Ey Mu-
sa, korkma! (dedi, Al-
lah,) Çünkü, Benim 
Katımda mesaj taşı-
yıcılar için korku yok! 

27. 
11 

نِْ    ancak=إِلَِ,, ل مِ     kim=م      zulmeder=ظ 

ْسنًا    değiştirirse=ب دَلِ     sonra,,da=ث مَِ     iyilikle=ح 

    yaptığı,,kötülüğü=س وءِ     yerine=ب ْعد ِ

    bağışlayıcı=غ ف ورِ     şüphesiz,,ben=ف إِن ِي

ِحيمِ   esirgeyiciyim=ر 

Yalnız zalimlerin 
durumu başka. 
Fakat eğer böyle-
leri kötülük yaptık-
tan sonra tutumla-
rını değiştirip iyilik 
yapmaya koyulur-
larsa, hiç kuşkusuz 
ben affedici ve 
merhametliyim. 

Yalnız zulmeden 
bunun dışında-
dır. Sonra kötü-
lüğün ardından 
iyiliğe çevirirse 
artık Ben, şüp-
hesiz Gafur ve 
Rahim´im. 

Bir haksızlık yapıp da 
sonra kötülüğü iyiliğe 
çeviren kimse için de 
(korku yok)! Çünkü, 
çok acıyıp esirgeyen 
gerçek bağışlayıcı 
Benim, Ben! 

27. 
12 

أ ْدِخلِْ.. ْيبِكِ ..فِي    elini=ي د كِ     sok=و  ج  =koynuna    

جِْ اءِ     çıksın=ت ْخر      bembeyaz=ب ْيض 

س وء ِ ..رِِغ يِْ..ِمنِْ =kusursuz..olarak    فِي=içinde    

    mucize=آي اتِ     dokuz=تِْسعِِ

فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ =Fir’avn’a..(git)    

ق ْوِمِهِ  مِْ    ve..onun..kavmine=و      çünkü..onlar=إِنَه 

 fâsık=ف اِسِقينِ     bir..kavim=ق ْوًما    oldular=ك ان وا

Elini yenine sok: 
Dışarı çıkardığın-
da, hiçbir hastalık 
belirtisi olmaksızın, 
ak bir parıltı saça-
caktır. Bu olağa-
nüstülükler, Fira-
vun ile soydaşları-
na göstereceğin 
dokuz mucizenin 
ikisidir. Onlar ke-
sinlikle yoldan 
çıkmış bir toplum-
dur.» 

Ve elini koynuna 
sok. Firavun ve 
kavmine gönde-
rilen dokuz mu-
cizeden biri ola-
rak kusursuz, 
bembeyaz çık-
sın. Şüphesiz ki 
onlar; fasık bir 
kavim idiler. 

Şimdi elini koynuna 
sok; her türlü lekeden 
arınmış olarak bem-
beyaz, ışıl ışıl çıka-
caktır! (Ve şimdi de) 
dokuz mesaj(ımız)la 
Firavun ve onun top-
lumuna (git); çünkü 
onlar gerçekten yol-
dan çıkmış bir toplum 
haline geldiler! 

27. 
13 

,, مِْ,,ف ل َما تْه  اء  ج  =onlara,,gelince    آي ات ن ا=ayetlerimiz    
Mucizelerimiz on-
ların gözleri önüne 

Ayetlerimiz böy-
le vazıh olarak 

Fakat onlara gerçeği 
bütün açıklığıyla or-
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ةًِ ْبِصر  ذ ا    dediler=ق ال وا    açıkça,,görünen=م      bu=ه َٰ

بِينِ     bir,,büyüdür=ِسْحرِ   apaçık=م 

serilince «Bu apa-
çık bir büyüdür» 
dediler. 

onlara gelince; 
bu, apaçık bir 
büyüdür, dediler. 

taya koyan mesajla-
rımız gelince: Bu 
apaçık bir büyü! dedi-
ler; 

27. 
14 

د وا.. ح  ج  ا    ve..inkâr..ettiler=و      onları=بِه 

ا اْست ْيق ن تْه      kanaat..getirdiği..halde=و 

مِْ     haksızlıkları..yüzünden=ظ ْلًما    vicdanları=أ ْنف س ه 

اِ  ع ل وًّ     ve..böbürlenmeleri..yüzünden=و 

    oldu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ     bak..işte=ف اْنظ رِْ

ْفِسِدينِ     sonu=ع اقِب ة ِ  bozguncuların=اْلم 

Vicdanların kesin-
likle doğru kabul 
ettiği bu mucizeleri 
gerçeği çiğneyerek 
ve küstahça burun 
kıvırarak inkâr etti-
ler. Gör bakalım, o 
bozguncuların so-
nu nice oldu? 

Gönülleri kesin 
olarak kabul et-
tiği halde, zulüm 
ve kibirle bunları 
bile bile inkar et-
tiler. Bozguncu-
ların sonunun 
nasıl olduğuna 
bir bak. 

ve zihnen onların 
doğruluğuna kani ol-
dukları halde, sırf 
zulmü kendilerine yol 
edinmiş olmalarından 
ve kendilerini büyük-
lük duygusuna kap-
tırmış olmalarından 
ötürü mesajlarımıza 
karşı çıktılar; bak işte 
bozguncuların sonu 
nasıl oldu! 

27. 
15 

ل ق دِْ,, ود ِ    biz,,verdik=آت ْين ا    andolsun=و      Davud’a=د او 

انِ  س ل ْيم      bir,,ilim=ِعْلًماِ     ve,,Süleyman’a=و 

ق الِ  ْمد ِ    dediler=و  ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

ف َضل ن ا,,الَِذي =bizi,,üstün,,kılan    

ثِيرِ ,,ع ل ىَِٰ ك  =birçoğuna    ِِْعب اِدهِِ,,ِمن =kullarından    

ْؤِمنِينِ   inanan=اْلم 

Biz Davud´a ve 
Süleyman´a ilim 
verdik. Onlar da 
«Bizi birçok müs-
lüman kulundan 
daha üstün kılan 
Allah´a hamd ol-
sun» dediler. 

Andolsun ki; Biz, 
Davud´a ve Sü-
leyman´a iıim 
verdik. İkisi de: 
Bizi mü´min kul-
larının çoğundan 
üstün kılan Al-
lah´a hamdol-
sun, dediler. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
Davud'a da, Süley-
man'a da ilim verdik; 
bunun için, onların 
ikisi de Bütün övgü-
ler, bizi inanan kulla-
rının birçoğundan üs-
tün kılan Allah'a aittir! 
derlerdi. 

27. 
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.. ِرثِ  و  انِ     ve..mirasçı..oldu=و      Süleyman=س ل ْيم 

ود ِ  ق الِ     Davud’a=د او  ا..ي ا    ve..dedi..ki=و  أ يُّه  =ey    

ْنِطقِ     bize..öğretildi=ع ل ِْمن ا    insanlar=النَاسِ      dili=م 

أ وتِين ا    kuşların=الَطْيرِِ     ve..bize..verildi=و 

ش ْيء ِ ..ك ل ِِ..ِمنِْ =her..şeyden..(bir..pay)    َِإِن=şüphesiz    

ذ ا وِ     bu=ه َٰ اْلف ْضلِ ..ل ه  =bir..lütuftur     ِبِين  açık=اْلم 

Süleyman, Da-
vud´un yerine ge-
çince dedi ki: «Ey 
insanlar, bize kuş 
dili öğretildi ve her 
şey bol bol verildi, 
kuşku yok ki, bu 
apaçık bir lütuf-
tur.» 

Süleyman da 
Davud´a varis 
oldu ve dedi ki: 
Ey insanlar; bi-
ze, kuş dili öğre-
tildi. Ve bize, her 
şeyden bolca 
verildi. Doğrusu 
bu; apaçık bir lu-
tuftur. 

Ve (bu bakımdan) 
Süleyman Davud'un 
(gerçek) varisi idi; öy-
le ki, o şöyle derdi: 
Ey insanlar! Bize kuş-
ların dili öğretildi; 
(güzel ve iyi) şeylerin 
hepsinden (cömertçe) 
bahşedildi; bu (bize 
Allah'ın) apaçık bir 
lütfudur! 

27. 
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,, ِشرِ  ح  انِ     ve,,toplandı=و      Süleyman’a=ِلس ل ْيم 

ن ود ه ِ اْلِجن ِِ,,ِمنِ     ordularını=ج  =cinlerden    

ْنِسِ اْْلِ الَطْيرِِ    ve,,insanlardan=و      ve,,kuşlardan=و 

مِْ ع ونِ     onlar=ف ه   sevk,,ediliyordu=ي وز 

Süleyman´ın cin-
lerden, insanlar-
dan ve kuşlardan 
oluşan ordusu top-
lanarak disiplinli bir 
halde biraraya ge-
lerek, düzgün saf-
lar halinde ve uy-
gun adımlarla yü-
rüyüşe geçti. 

Süleyman´ın 
cinnlerden, in-
sanlardan, kuş-
lardan orduları 
toplandı. Hepsi 
topluca gidiyor-
lardı. 

İşte (bir gün) görün-
meyen varlıklardan, 
insanlardan ve kuş-
lardan oluşan ordusu 
Süleyman'ın önünde 
bir araya getirilmiş ve 
sonra düzenli sıralar 
halinde yola çıkarıl-
mıştı; 

27. 
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.. تَىَِٰ     geldikleri=أ ت ْوا    zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

ادِِ..ع ل ىَِٰ و  =vadisine    ِِالنَْمل=karınca    ِْق ال ت=dedi    

ا..ي ا    bir..karınca=ن ْمل ة ِ أ يُّه  =ey    نَْملِ ال =karıncalar    

ل وا س اِكن ك مِْ    girin=اْدخ      yuvalarınıza=م 

نَك مِْ..لِ  ي ْحِطم  =sizi..ezmesinler     ِان ل ْيم      Süleyman=س 

ن ود ه ِ ج  ه مِْ    ve..orduları=و      onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =farkında..olmayarak 

Ordu karınca vadi-
sine vardığında 
ordudaki karınca-
lardan biri «Ey ka-
rıncalar yuvalarını-
za giriniz ki, Sü-
leyman ve ordusu 
farkında olmadan 
sizi çiğnemesin» 
dedi. 

Nihayet karınca-
ların bulunduğu 
vadiye geldikle-
rinde bir karınca 
dedi ki: Ey ka-
rıncalar, yuvala-
rınıza girin. Sü-
leyman ve ordu-
ları farkına var-
madan sakın sizi 
ezmesin. 

(Nitekim,) karın-
ca(larla dolu bir) va-
diye geldiklerinde, ka-
rıncalardan biri: Ey 
karıncalar! diye ba-
ğırdı, Hemen yuvala-
rınıza girin ki Süley-
man ve ordusu, far-
kında olmadan sizi 
ezip geçmesin! 

27. 
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,, اِحًكا    tebessüm,,etti=ف ت ب َسمِ      gülümseyerek=ض 

ا,,ِمنِْ ق ْوِله  =onun,,sözüne     ِق ال     ve,,dedi=و 

ب ِِ     gönlüme,,ilham,,eyle=أ ْوِزْعنِي    Rabbim=ر 

أ ْشك رِ ,,أ نِْ =şükretmemi     ِت ك     nimetine=نِْعم 

أ ْنع ْمتِ ,,الَتِي =lütfettiğin    َِع ل ي=bana    

ع ل ىَِٰ اِلد يَِ,,و  و  =ve,,anama,,babama    

أ نِْ لِ ,,و  أ ْعم  =ve,,yapmamı    اِلًحا     faydalı,,bir,,iş=ص 

اه ِ     senin,,beğeneceğin=ت ْرض 

أ ْدِخْلنِي تِكِ     ve,,beni,,sok=و  ْحم      rahmetinle=بِر 

 iyi=الَصاِلِحينِ     kullarının=ِعب اِدكِ     arasına=فِي

Süleyman, karın-
canın dediklerini 
işitince gülümse-
yerek dedi ki; «Ya 
Rabbi gerek bana 
ve gerekse ana 
babama bağışla-
dığın nimetlere 
olanca gücümle 
şükretmemi ve 
hoşnut olacağın iyi 
işler yapmamı na-
sip eyle, rahmetin-
le beni iyi kulları-
nın arasına kat.» 

Onun bu sözü 
üzerine gülerek 
tebessüm etti ve 
dedi ki: Rabbım; 
bana ve ana ba-
bama verdiğin 
nimete şükürde 
ve hoşnud ola-
cağın şeyi yap-
makta beni mu-
vaffak kıl ve 
rahmetinle beni 
salih kullarının 
arasına kat. 

(Süleyman temsildeki 
karıncanın) bu sözü-
ne neşeyle güldü ve 
Ey Rabbim! dedi, 
İçimde öyle düşünce-
ler uyandır ki, bana 
ve ana babama bah-
şettiğin nimetler için 
sana hep şükreden 
biri olayım; ve hep 
Senin hoşnut olaca-
ğın dürüst ve erdemli 
işler yapıyor olayım; 
ve beni, rahmetinle, 
dürüst ve erdemli kul-
ların arasına sok! 

27. 
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.. ت ف قَِ د ِو  =teftiş..etti     ِالَطْير=kuşları     ِف ق ال=dedi..ki    

ا ى..لِ ..ِليِ ..م  أ ر  =neden..göremiyorum    

ْده د ِ ك انِ ..أ مِْ    hüdhüdü=اْله  =yoksa..mı..oldu?    

اْلغ ائِبِينِ ..ِمنِ  =kayıplardan 

Süleyman, ordu-
sunun kuşlardan 
oluşan birliğini de-
netleyince dedi ki 
«Hüdhüd´ü niçin 
göremiyorum, yok-
sa burada değil 
mi? 

Kuşları araştıra-
rak dedi ki: Hüd-
hüd´ü niçin gö-
remiyorum? 
Yoksa kayıplar-
dan mı oldu? 

Ve (bir gün) kuşlar 
arasında göz gezdi-
rirken: Hüthütü niçin 
göremiyorum? dedi, 
Yoksa kayıplara mı 
karıştı? 

27. 
21 

ب نَه ِ,,     bir,,azapla=ع ذ ابًا    ona,,azabedeceğim=ْل  ع ذ ِ

نَه ِ    ya,,da=أ وِْ    çetin=ش ِديدًا     onu,,keseceğim=ْل  ْذب ح 

    bana,,getirecek=ل ي أْتِي ن ِي    yahut,,da=أ وِْ

بِينِ     bir,,delil=بِس ْلط انِ   açık=م 

Onu ya ağır bir ce-
zaya çarptıraca-
ğım, ya keseceğim 
ya da bana maze-
retini belgeleyen 
açık bir kanıt geti-
recek. 

Ya bana apaçık 
bir burhan geti-
recektir, ya da 
onu şiddetli bir 
azaba uğratırım 
veya keserim. 

(Eğer böyleyse,) kar-
şıma inandırıcı bir 
mazeretle çıkmadığı 
takdirde, onu ya şid-
detli bir cezayla ceza-
landıracağım ya da 
boynunu uçuracağım! 

27. 
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.. ك ثِ  ْيرِ     geldi=ف م  ب ِعيدِ ..غ  =çok..geçmeden    

ْطتِ     dedi=ف ق الِ  ا    ben..gördüm=أ ح      bir..şey=بِم 

ت ِحطِْ..ل مِْ =senin..görmediğin    ِِبِه=onda    

ِجئْت كِ  ب إ ِ..ِمنِْ    ve..sana..getirdim=و  س  =Seba’dan    

 gerçek=ي ِقينِ     bir..haber=بِن ب إ ِ

Hüdhüd çok geç-
meden çıkagelerek 
dedi ki: «Senin 
bilmediğin bir şeyi 
öğrendim, sana 
Saba´dan çok 
önemli bir haber 
getirdim.» 

Çok geçmeden 
o geldi ve dedi 
ki: Senin bilme-
diğin bir şeyi öğ-
rendim ve sana 
Sebe´den ger-
çek bir haber ge-
tirdim. 

Fakat hüthüt çok 
sürmeden çıkageldi 
ve: Ben senin henüz 
bilmediğin bir şeyi öğ-
rendim ve sana Sebe 
hakkında doğru bir 
haber getirdim dedi. 

27. 
23 

ْدتِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي,, ج      buldum=و 

أ ةًِ مِْت ِ    bir,,kadın=اْمر  ْمِلك ه  =onlara,,hükümdarlık,,eden    

أ وتِي تِْ     kendisine,,verilmiş=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ِمنِْ =,,her,,şey    ا ل ه      ve,,vardır=و 

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,tahtı=ع ْرشِ 

Ben o yörenin hal-
kını yöneten bir 
kadınla karşılaş-
tım. Allah ona her 
şeyi vermiş, gör-
kemli bir tahtı var. 

Ora halkına 
hükmeden, her 
şeyden kendisi-
ne bolca verilmiş 
olan ve büyük 
bir tahta sahip 
bir kadın bul-
dum. 

Oranın halkına bir 
kadının hükmettiğini 
gördüm; (öyle bir ka-
dın ki,) kendisine (iyi 
ve güzel) şeylerin 
hepsinden (cömertçe) 
verilmiş; güçlü de bir 
yönetimi var. 

27. 
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ا.. ْدت ه  ج  ا    onu..buldum=و  ه  ق ْوم      ve..kavmini=و 

د ونِ      güneşe=ِللَشْمِسِ    secde..ederlerken=ي ْسج 

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp    ِِاّلَل=Allah’ı     ِيَن ز      süsledi=و 

مِ  ال ِ    şeytan=الَشْيط انِ     onlara=ل ه  مِْأ ْعم  ه  =işlerini    

دَه مِْ     ve..onları..çevirdi=ف ص 

الَسبِيلِِ..ع نِِ =doğru..yoldan    ِْم     bu..yüzden..onlar=ف ه 

ي ْهت د ونِ ..لِ  =yola..gelmiyorlar 

Onun ve soydaşla-
rının Allah´ı bir ya-
na bırakarak gü-
neşe secde ettikle-
rini gördüm. Şey-
tan, yaptıkları yan-
lış işleri onlara gü-
zel göstererek 
kendilerine doğru 
saptırmış, bu yüz-
den doğru yolu bu-
lamıyorlar. 

Onun ve kavmi-
nin, Allah´ı bıra-
kıp güneşe sec-
de eder oldukla-
rını gördüm. 
Şeytan onların 
yaptıklarını gü-
zel göstermiş ve 
onları doğru yol-
dan alıkoymuş-
tur. Bu yüzden 
onlar doğru yolu 
bulamazlar. 

(Ne var ki,) onu da, 
halkını da, Allah'ı bı-
rakıp güneşe tapın-
dıklarını gördüm; 
Şeytan onlara bu 
yaptıklarını güzel ve 
iyi gösterip kendilerini 
Allah'ın yolundan çe-
virmiş ve onlar da bu 
yüzden doğru yolu 
bulamıyorlar: 

27. 
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,, د وا,,أ لَِ ي ْسج  =secde,,etmezler,,mi?    ِِ     Allah’a=ّلِلَ

ي ْخِرجِ ,,الَِذي =açığa,,çıkaran     ِْبء     gizleneni=اْلخ 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

ي ْعل مِ  ا    ve,,bilen=و  ت ْخف ونِ ,,م  =gizlediklerini    

Şeytanın amacı, 
onları göklerdeki 
ve yeryüzündeki 
gizli şeyleri mey-
dana çıkaran ge-
rek saklı tuttukları 
ve gerekse açığa 
vurdukları tüm 

Göklerde ve 
yerde gizli olan-
ları ortaya ko-
yan, gizlediğinizi 
ve açıkladığınızı 
bilen Allah´a 
secde etmesin-
ler diye. 

Allah'ın huzurunda 
yere kapanmaktan 
kaçınmaları ge-
rek(tiğine inanıyorlar); 
(oysa, fark etmiş ol-
maları gerekirdi ki) 
göklerde ve yerde 
saklı olan ne varsa 
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ا م  ت ْعِلن ونِ ,,و  =ve,,açığa,,vurduklarını 
duygularını bilen 
Allah´a secde et-
melerini engelle-
mektir. 

ortaya çıkaran; gizli 
tuttuğunuzu da, açığa 
vurduğunuzu da bü-
tün gerçeğiyle bilen 
O'dur; 

27. 
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ه ِ    yoktur=لِ     Allah..ki=اّلَل ِ..     başka=إِلَِ    Tanrı=إِل َٰ

بُِّ    O’ndan=ه وِ      Arş’ın=اْلع ْرِشِ    Rabbidir=ر 

 büyük=اْلع ِظيمِِ

O Allah ki, kendi-
sinden başka ilah 
yoktur ve yüce 
Arş´ın Rabb´idir. 

Allah O´dur ki; 
O´ndan başka 
ilah yoktur. Yüce 
Arş´ın sahibi an-
cak ve ancak 
O´dur. 

(Ve) en yüce hüküm-
ranlığın, arşın Sahibi 
olan Allah'tan başka 
tanrı yoktur. 

27. 
27 

,, ن ْنظ رِ     dedi,,ki=ق الِ      bakacağız=س 

د ْقتِ      yoksa=أ مِْ    doğru,,mu,,söyledin=أ ص 

اْلك اِذبِينِ ,,ِمنِ     ?mı,,oldun=ك ْنتِ  =yalancılardan 

Süleyman, hüd-
hüd´e dedi ki; 
«Göreceğiz baka-
lım, doğru mu söy-
lüyorsun yoksa ya-
lancının biri mi-
sin?» 

Dedi ki: Bakalım, 
doğru mu söyle-
din, yoksa ya-
lancılardan mı 
oldun? 

(Süleyman): Doğru 
mu söylüyorsun, yok-
sa yalancılardan biri 
misin, bunu görece-
ğiz! dedi, 

27. 
28 

ذ ا    mektubumu=بِِكت ابِي    götür=اْذه بِْ..     bu=ه َٰ

    sonra=ث مَِ    onlara=إِل ْيِهمِْ    at=ف أ ْلِقهِْ

لَِ مِْ    biraz..öteye..çekil=ت و      onlardan=ع ْنه 

رِْف اْنظِ  =ve..bak    اذ ا     neye=م 

 başvuruyorlar=ي ْرِجع ونِ 

Şu mektubumu gö-
türüp onlara at, 
sonra seni göre-
meyecekleri bir ye-
re çekil de bak ba-
kalım ne gibi bir 
sonuca varacak-
lar? 

Şu yazımı götür, 
kendilerine bı-
rak. Sonra bir 
yana çekil, bak; 
neye dönecek-
ler. 

Al bu mektubumu on-
lara götür; sonra bir 
kenara çekilip onları 
kendi hallerine bırak 
ve bak bakalım, nasıl 
bir sonuca varacak-
lar. 

27. 
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ا,,ي ا    dedi,,ki=ق ال تِْ,, أ يُّه  =ey    ِ  ِل     ileri,,gelenler=اْلم 

ْلِقيِ     gerçekten=إِن ِي
    bana=إِل يَِ    bırakıldı=أ 

 çok,,önemli=ك ِريمِ     bir,,mektup=ِكت ابِ 

Sebe’ melikesi de-
di ki: “Ey ileri ge-
lenler, gerçekten 
bana çok şerefli bir 
mektup bırakıldı.” 

Dedi ki: Ey ileri 
gelenler; gerçek-
ten bana çok şe-
refli bir mektup 
bırakıldı. 

(Sebe Melikesi Sü-
leyman'ın mektubunu 
alınca,) Siz ey soylu-
lar! dedi, Bana çok 
önemli bir mektup 
gönderildi. 

27. 
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انِ ..ِمنِْ    muhakkak..o=إِنَه ِ.. س ل ْيم  =Süleyman’dandır    

إِنَه ِ     adiyle..(başlamakta)dır=بِْسمِِ    ve..o=و 

نِِ    Allah’ın=اّلَلِِ  Rahim=الَرِحيمِِ    Rahman=الَرْحم َٰ

Mektup, Süley-
man´dan geliyor, 
Rahman ve Rahim 
olan Allah´ın adı 
ile başlıyor. 

Gerçekten o; 
Süley-
man´dandır ve 
gerçekten o; 
Rahman, Rahim 
olan Allah´ın 
adıyladır. 

Mektup Süley-
man'dan geliyor ve 
çok acıyıp esirgeyen 
sınırsız rahmet sahibi 
Allah adına yazılmış. 

27. 
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,, ت ْعل وا,,أ لَِ =büyüklük,,taslamayın    َِع ل ي=bana,,karşı    

أْت ونِي     ve,,bana,,gelin,,(diye,,yazıyor)=و 

ْسِلِمينِ   teslim,,olarak=م 

İçinde «Bana karşı 
büyüklük taslama-
yınız, boyun eğe-
rek huzuruma ge-
liniz» diyor. 

Bana karşı baş-
kaldırmayasınız 
ve müslüman 
olarak gelesiniz 
diye. 

(Mektupta Allah şöyle 
diyor:) Sakın Bana 
karşı büyüklük tasla-
mayın; kendi isteği-
nizle boyun eğerek 
Bana gelin! 

27. 
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ا..ي ا    dedi=ق ال تِْ.. أ يُّه  =ey    ِ  ِل     ileri..gelenler=اْلم 

أ ْمِري..فِي    bana..bir..fikir..verin=أ ْفت ونِي =bu..işimde    

ا ك ْنتِ ..م  =ben..olmam    ًِق اِطع ة=kesip..atan    

تَىَِٰ    hiçbir..işi=أ ْمًرا     sürece=ح 

د ونِِ  siz..olmadığınız=ت ْشه 

Kraliçe «Ey devle-
tin ileri gelenleri, 
bu konuda ne 
yapmam gerektiği-
ne ilişkin görüşle-
rinizi söyleyiniz, 
ben sizin görüşü-
nüzü almadan hiç-
bir işi kesin sonuca 
bağlamam. 

Dedi ki: Ey ileri 
gelenler, vere-
ceğim emir hak-
kında bana gö-
rüşünüzü söyle-
yin. Siz, benim 
yanımda bulun-
madıkça bir iş 
hakkında kesin 
bir hüküm vere-
mem. 

Siz ey soylular! diye 
ekledi, Yüzyüze gel-
diğim bu meselede 
görüşünüz nedir, ba-
na söyleyin; siz gö-
rüşlerinizi bana açık-
lamadan benim (ke-
sin) bir karara var-
mam mümkün değil. 
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ق َوة ِ,,أ ول و    biz=ن ْحنِ     dediler,,ki=ق ال وا,, =güçlüyüz    

أ ول و ِ,,و  ب أْس  =ve,,savaşçılarız     ِش ِديد=yaman    

اْْل ْمرِ      senindir=إِل ْيكِِ    ama,,emir=و 

اذ ا    bak=ف اْنظ ِري ِرينِ ,,م  ت أْم  =ne,,buyurursan 

İleri gelen devlet 
adamları dediler ki; 
«Biz güçlüyüz, 
yaman savaşçıla-
rız, ferman senin-
dir, düşün de ne 
buyuracağına ka-
rar ver.» 

Dediler ki: Biz, 
güçlü kimseler 
ve zorlu savaş 
adamlarıyız. 
Emirse senindir, 
sen emretmene 
bak. 

(Seçkinler:) Güçlü ol-
duğumuza ve savaş-
ta yıldırıcı bir cesaret 
ve maharet sahibi ol-
duğumuza (güven), 
emir senindir; öyleyse 
artık vereceğin emri 
sen düşün diye cevap 
verdiler. 
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ل وكِ     şüphesiz=إِنَِ    dedi=ق ال تِْ..     hükümdarlar=اْلم 

ل وا    zaman=إِذ ا     bir..ülkeye=ق ْري ةًِ    girdikleri=د خ 

ا ع ل وا    orayı..bozarlar=أ ْفس د وه  ج      ve..kılarlar=و 

ا    şereflilerini=أ ِعَزة ِ     halkının=أ ْهِله 

ِلكِ     zillet..içinde=أ ِذلَةًِ  ك ذ َٰ     böyle=و 

 yaparlar=ي ْفع ل ونِ 

Kraliçe dedi ki; 
«Hükümdarlar bir 
ülkeye ayak bas-
tıklarında oranın 
düzenini alt üst 
ederler ve halkının 
seçkinlerini hor ve 
itibarsız duruma 
düşürürler. Onlar 
hep böyle yapar-
lar.» 

Dedi ki: Doğrusu 
hükümdarlar, bir 
şehre girdikleri 
zaman, orasını 
perişan ederler. 
Halkından şerefli 
olanlarını aşağı-
lık yaparlar ve 
işte böyle dav-
ranırlar. 

(Melike:) Gerçek şu 
ki, krallar bir ülkeye 
girdiklerinde orayı 
tarümar ederler; ora-
nın soylu ve onurlu 
insanlarını aşağılar-
lar. İstilacıların dav-
ranış tarzı (her za-
man) böyledir. 
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إِن ِي,, ْرِسل ة ِ    ben=و      onlara=إِل ْيِهمِْ    göndereyim=م 

ِديَةِ  ة ِ    bir,,hediye=بِه      ne,,ile=بِمِ     ve,,bakayım=ف ن اِظر 

ْرس ل ونِ     dönecekler=ي ْرِجعِ   elçiler=اْلم 

Şimdi ben onlara 
bir hediye gönde-
receğim ve elçile-
rimin nasıl bir ce-
vapla dönecekleri-
ni göreceğim. 

Ben, onlara bir 
hediyye gönde-
reyim de elçilerin 
ne ile dönecek-
lerine bakayım. 

Bunun içindir ki, bu 
(mektup sahiplerine) 
bir hediye göndere-
cek ve elçilerin nasıl 
bir tepkiyle dönecek-
lerini bekleyeceğim. 
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.. اءِ ..ف ل َما ج  =gelince     ِان     Süleyman’a=س ل ْيم 

    dedi..ki=ق الِ 

    ?bana..yardım..mı..etmek..istiyorsunuz=أ ت ِمدُّون نِِ

الِ  ا    mal..ile=بِم  آت انِيِ ..ف م  =bana..verdiği    

ْيرِ     Allah’ın=اّلَل ِ     daha..hayırlıdır=خ 

آت اك مِْ..ِمَما =size..verdiğinden    ِْب ل=bilakis    ِْأ ْنت م=siz    

ِديَتِك مِْ ونِ     hediyenizle=بِه  ح   sevinirsiniz=ت ْفر 

Kraliçenin elçisi 
gelince Süleyman 
ona dedi ki; «Beni 
mal ile mi kandıra-
caksınız? Allah´ın 
bana bağışladığı 
ayrıcalıklar size 
verdiklerinden da-
ha üstündür. Siz 
bu hediyenizle 
övünebilirsiniz?» 

Süleyman´a gel-
diklerinde dedi 
ki: Bana mal ile 
mi yardım etmek 
istiyorsunuz? 
Halbuki Allah´ın 
bana verdiği, si-
ze verdiğinden 
daha hayırlıdır. 
Belki siz, hediy-
yenizle sevinir-
siniz. 

(Sebe Melikesi'nin el-
çileri) Süleyman'a 
geldiklerinde (Süley-
man:) Benim serve-
time servet mi kat-
mak istiyorsunuz? 
Oysa, Allah'ın bana 
bahşettiği şey size 
bahşettiği her şeyden 
çok daha hayırlıdır! 
Öyleyse, sizin bu he-
diyeniz (ancak) sizi(n 
gibi insanları) sevindi-
rir. 
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    onlara=إِل ْيِهمِْ    dön,,(söyle)=اْرِجعِْ,,

مِْ ن ودِ     onlara,,gelirim=ف ل ن أْتِي نَه      ordularla=بِج 

قِب لِ ,,لِ  =asla,,karşı,,koyamayacakları    

مِْ ا    kendilerinin=ل ه      ona=بِه 

مِْ نَه  ل ن ْخِرج      ve,,onları,,sürüp,,çıkarırım=و 

ا ه مِْ    zilletle=أ ِذلَةًِ    oradan=ِمْنه      ve,,onları=و 

ونِ  اِغر   hor,,ve,,hakir,,olarak=ص 

Şimdi efendilerine 
dön. Yemin ederim 
ki, karşı koyama-
yacakları kadar 
güçlü bir ordu ile 
üzerlerine yürürüz. 
Ve onurlarını çiğ-
neyerek burunları-
nı yere sürte sürte 
onları yurtlarından 
çıkarırız. 

Geri rötür onla-
ra. Andolsun ki; 
güç yetiremeye-
cekleri bir ordu 
ile gelir onları 
oradan alçalmış 
ve küçük düş-
müş olarak çı-
kartırım. 

(Şimdi seni gönde-
renlere) dön! Çünkü, 
(Allah diyor ki:) Şüp-
hesiz, karşı durama-
yacakları güçlerle on-
ların üzerine yürüye-
cek ve onları, küçük 
düşürülmüş olarak (o 
ülkeden) mutlaka çı-
karacağız! 
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.. ا    ey=ي ا    dedi=ق الِ  ِل  ِ..أ يُّه  اْلم  =ileri..gelenler    

    bana..getirebilir=ي أْتِينِي    hanginiz=أ يُّك مِْ

ا     önce=ق ْبلِ     onun..tahtını=بِع ْرِشه 

ي أْت ونِي..أ نِْ =bana..gelmelerinden    

ْسِلِمينِ   teslim..olarak=م 

Süleyman (yanın-
dakilere dönerek) 
Ey devletin ileri ge-
lenleri, bu adamlar 
boyun eğerek hu-
zuruma gelmeden 
önce hanginiz kra-
liçenin o tahtını 
bana getirebilir? 
dedi. 

Dedi ki: Ey ileri 
gelenler; kendi-
leri bana müs-
lüman olarak 
gelmeden önce 
hanginiz onun 
tahtını bana geti-
rebilir? 

(Olayların gidişi için-
de Süleyman Sebe 
Melikesi'nin kendisine 
geleceğini öğrenince, 
çevresindekilere:) Siz 
ey seçkin görevliler! 
dedi, Hanginiz bana 
(Sebe Melikesi'nin) 
tahtını, daha o ve ona 
bağlı olanlar Allah'a 
yürekten boyun eğ-
miş kimseler olarak 
bana çıkıp gelmeden 
önce buraya getirebi-
lir? 
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,,     bir,,ifrit=ِعْفِريتِ     dedi=ق الِ 

اْلِجن ِِ,,ِمنِ  =cinlerden    أ ن ا=ben    

    önce,,ben=ق ْبلِ     onu=بِهِِ    sana,,getiririm=آتِيكِ 

ت ق ومِ ,,أ نِْ =kalkmadan    

ق اِمك ِ ,,ِمنِْ م  =sen,,makamından    

إِن ِي ل ْيهِِ    gerçekten,,benim=و      buna=ع 

 bana,,güvenilir=أ ِمينِ     gücüm,,yeter=ل ق ِويِ 

Cinlerin ele başla-
rından biri «Sen şu 
oturduğun yerden 
kalkmadan önce o 
tahtı sana getiri-
rim. Hem bu işi 
başaracak gücüm 
vardır ve hem de 
bu konuda güveni-
lir bir kişiyim» dedi. 

Cinnlerden bir if-
rit dedi ki: Sen; 
yerinden kalk-
madan, onu sa-
na getiririm, 
eminim ki buna 
gücüm yeter. 

(Süleyman'a bağlı) 
görünmeyen varlıklar 
içinden gözüpek biri: 
Daha oturduğun yer-
den kalkmadan onu 
sana getirebilirim, 
çünkü ben bu konuda 
gerçekten güvenilir 
bir güce sahibim! de-
di. 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

27. 
40 

.. ِعْند ه ِ..الَِذي    dedi..ki=ق الِ  =yanında..bulunan    

اْلِكت ابِِ..ِمنِ     bir..ilim=ِعْلمِ  =Kitaptan    أ ن ا=ben    

    önce=ق ْبلِ     onu=بِهِِ    sana..getirebilirim=آتِيكِ 

ي ْرت دَِ..أ نِْ =sen..kırpmadan     ِإِل ْيك=sana    

آه ِ..ف ل َما    gözünü=ط ْرف ك ِ  ر  =onu..görünce    

ا ْست ِقرًّ     dedi..ki=ق الِ     yanında=ِعْند ه ِ    yerleşmiş=م 

ذ ا ف ْضلِِ..ِمنِْ    bu=ه َٰ =lütfundandır    

ب ِي نِي    Rabbimin=ر      beni..sınaması..için=ِلي ْبل و 

    yoksa=أ مِْ    şükür..mü..edeceğim=أ أ ْشك رِ 

نِْ    inkâr..mı..edeceğim=أ ْكف ر ِ  م      ve..kim=و 

ا    şükrederse=ش ك رِ      şüphesiz=ف إِنَم 

ن ْفِسِهِ لِِ    şükretmiştir=ي ْشك رِ  =kendisi..için    

نِْ م      şüphesiz=ف إِنَِ    inkâr..ederse=ك ف رِ     ve..kim=و 

ب ِي  kerimdir=ك ِريمِ     zengindir=غ نِيِ     Rabbim=ر 

Kutsal Kitap kay-
naklı bilgisi olan bi-
ri ise «Gözünü 
açıp kapamadan o 
tahtı sana getire-
yim» dedi. Süley-
man tahtı önünde 
yere konmuş gö-
rünce, «Bu, şükür 
mü edeceğim yok-
sa, nankörce mi 
davranacağım diye 
beni sınavdan ge-
çirmek isteyen 
Rabbimin bana 
yönelik bir lütfudur. 
Kim şükrederse 
kendisi için şük-
retmiş olur. Nan-
körlük eden de bil-
sin ki, yüce Al-
lah´ın hiçbir şeye 
ihtiyacı yoktur ve 
bağışı karşılıksız-
dır.» dedi. 

Nezdinde kitab-
dan bir bilgi bu-
lunan da dedi ki: 
Gözünü açıp 
kapamadan ben, 
onu sana getiri-
rim. Süleyman 
tahtı yanına yer-
leşivermiş gö-
rünce dedi ki: 
Bu, Rabbımın 
lutfundandır. 
Şükür mü yoksa 
küfür mü edece-
ğim diye beni sı-
namak içindir. 
Kim şükrederse; 
ancak kendisi 
için şükretmiş 
olur. Kim de küf-
rederse; muhak-
kak ki Rabbım; 
Gani´dir, Ke-
rim´dir. 

(Buna karşılık) vahiy-
le bilgilendirilmiş olan 
kişi: Bana kalırsa de-
di, ben onu, göz açıp 
kapayıncaya kadar 
sana getireceğim! Ve 
onu gerçekten önün-
de görünce, Benim 
şükür mü edeceğim 
yoksa nankörlük mü 
göstereceğim konu-
sunda beni denemek 
üzere Rabbimin bah-
şettiği lütf(un bir belir-
tisi,) bu! Bununla bir-
likte (Allah'a) şükre-
den kişi, yalnızca 
kendi iyiliği için şük-
retmiş olur; nankörlük 
yapan kişi ise, (bilsin 
ki,) Rabbim hem sı-
nırsız cömert hem de 
mutlak manada ken-
dine yeterlidir! 
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,, وا    dedi,,ki=ق الِ  ر  ا,,ن ك ِ ل ه  =tanınmaz,,hale,,getirin    

ا     bakalım=ن ْنظ رِْ    onun,,tahtını=ع ْرش ه 

    tanıyabilecek,,mi=أ ت ْهت ِدي

ت ك ونِ ,,أ مِْ =yoksa,,olacak,,mı    

الَِذينِ ,,ِمنِ  =kimselerden     ِي ْهت د ونِ ,,ل =tanımayan 

Sonra yanındakile-
re dönerek «Tahtı 
kraliçenin tanıma-
yacağı şekilde de-
ğiştirin! bakalım 
onu tanıyabilecek 
mi, yoksa tanıma-
yacak mı?» dedi. 

Dedi ki: Onun 
tahtını değişikli-
ğe uğratın, bir 
bakalım hidayeti 
bulabilecek mi, 
yoksa bulama-
yanlardan mı 
olacak? 

(Ve) sözlerine şöyle 
devam etti: (Şimdi) 
onun tahtını tanınmaz 
hale sokun; bakalım, 
kendi başına doğru 
yolu bulacak mı, yok-
sa doğru yolu bula-
mayan kimselerden 
mi olacak. 

27. 
42 

.. اء تِْ..ف ل َما ج  =gelince     ِقِيل=dendi    

ك ذ ا     senin..tahtın=ع ْرش ِكِ     ?böyle..mi=أ ه َٰ

أ نَه ِ    dedi=ق ال تِْ     o=ه و  ِ    tıpkı=ك 

أ وتِين ا     bilgi=اْلِعْلمِ     bize..verilmişti=و 

ا..ِمنِْ ق ْبِله  =daha..önce    ك نَا     ve..biz..olmuştuk=و 

ْسِلِمينِ   Müslüman=م 

Kraliçe gelince 
kendisine: «Bu se-
nin tahtın mıdır? 
diye soruldu. O da 
dedi ki; «Sanki 
odur. Zaten bu 
mucizeden önce 
bize bilgi verilmiş 
ve biz senin çağrı-
na boyun eğmeye 
hazırlanmıştık.» 

Böylece geldi-
ğinde: Senin 
tahtın böyle 
miydi? denildi. O 
da: Sanki bu, 
odur. Ondan ön-
ce de bize bilgi 
verilmişti ve biz 
müslüman ol-
muştuk, dedi 

Ve böylece, (Süley-
man'ın yanına gelin-
ce) ona: Senin tahtın 
böyle miydi? diye so-
ruldu. (Sebe Melike-
si:) Sanki bunun gi-
biydi! dedi. (Süley-
man, bunun üzerine, 
yanındakilere:) (İlahi) 
bilgi ondan önce bize 
verilmiş olduğu ve bi-
zim de (başından be-
ri) Allah'a yürekten 
boyun eğen kimseler 
olduğumuz halde, 
(Melike'nin, bizim 
kendisine bu yolda 
herhangi bir yardı-
mımız olmadan, ken-
diliğinden hakka ulaş-
tığını) 
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دَه ا,, ص  ا    onu,,alıkoymuştu=و      şeyler=م 

د ونِِ,,ِمنِْ    tapmış=ت ْعب د ِ    olduğu=ك ان تِْ =başka    

ا    Allah’tan=اّلَلِِ      idi=ك ان تِْ    çünkü,,kendisi=إِنَه 

ق ْومِ ,,ِمنِْ =bir,,kavimden     ِك افِِرين=inkâr,,eden 

O´nu, Allah´ı bir 
yana bırakarak 
taptığı putlar doğru 
yola girmekten alı-
koymuştu. Çünkü 
kafir toplumun bir 
üyesi idi. 

Onun Allah´ı bı-
rakıp da tapma-
ya devam ettiği 
şey, kendisine 
mani olmuştu. 
Ve gerçekten o, 
küfreden bir ka-
vimdendi. 

(ve daha önce) Allah'ı 
bırakıp da tapınagel-
diği şeylerin kendisini 
(doğru yoldan) uzak-
laştırmış olduğu, üs-
telik, hakkı inkar eden 
bir toplumun üyesi 
olduğu halde, (so-
nunda doğru yolu 
bulduğunu görüyo-
ruz) dedi. 
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.. ا    dendi=قِيلِ  ِلي    ona=ل ه      gir=اْدخ 

أ تْه ِ..ف ل َما    köşke=الَصْرح ِ  ر  =(köşkü)..görünce    

ِسب تْه ِ     derin..bir..su=ل َجةًِ    sandı=ح 

ك ش ف تِْ اِ ..ع نِْ    ve..sıvadı=و  س اق ْيه  =bacaklarını    

ْرحِ     muhakkak..o=إِنَه ِ    dedi=ق الِ      köşk=ص 

َرد ِ م  اِرير ِ ..ِمنِْ    cilalı=م  ق و  =şeffaf..sırçadandır    

ب ِِ    dedi..ki..(Kraliçe)=ق ال تِْ     ben=إِن ِي    Rabbim=ر 

    kendime=ن ْفِسي    zulmetmişim=ظ ل ْمتِ 

أ ْسل ْمتِ  عِ     ve..teslim..oldum=و      beraber=م 

انِ  ِِ    Süleyman’la=س ل ْيم  ب ِِ    Allah’a=ّلِلَ     Rabbi=ر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Ona “Köşke gir” 
denildi. Salonu gö-
rünce onu derin bir 
su sandı. Ve iki 
ayağını açtı. Sü-
leyman da “Doğru-
su bu camdan ya-
pılmış mücella bir 
salondur” dedi. 
Kadın “Rabbim 
şüphesiz ben ken-
dime zulmetmiş-
tim. Süleyman’la 
beraber alemlerin 
Rabbi olan Allah’a 
teslim oldum” dedi. 

Ona: Köşke gir, 
dendi. Onu gö-
rünce; derin bir 
su sandı ve iki 
ayağını açtı. 
Doğrusu bu, 
camdan yapıl-
mış düzeltilmiş 
mücella bir açık-
lıktır, dedi. O: 
Rabbım; şüphe-
siz ben, kendime 
zulmetmişim. 
Süleyman´la be-
raber alemlerin 
Rabbı olan Al-
lah´a teslim ol-
dum, dedi. 

(Az sonra) ona: Girin 
bu saraya! dendi. Fa-
kat sarayı görünce, 
(önünde) engin, duru 
bir su (var) sandı ve 
eteğini yukarı çekti. 
(Süleyman:) Bu, ze-
mini camla döşenmiş 
bir saraydır! dedi. 
(Sebe Melikesi:) 
Rabbim! dedi, (Sen-
den başkasına kulluk 
etmekle) ben kendi-
me yazık etmişim; fa-
kat (şimdi) Süley-
man'la beraber alem-
lerin Rabbi olan Al-
lah'a yürekten boyun 
eğiyorum! 
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ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun=و      biz,,gönderdik=أ ْرس 

ود ِ,,إِل ىَِٰ ث م  =Semud(kavmin)e    ِْاه م     kardeşleri=أ خ 

اِلًحا     Salih’i=ص 

اْعب د وا,,أ نِِ =kulluk,,edin,,(demesi),,için    ِ اّلَل=Allah’a    

ه مِْ,,ف إِذ ا =onlar,,olmuşlar    ِِف ِريق ان=iki,,bölük    

ونِ   birbiriyle,,çekişen=ي ْخت ِصم 

Semudoğullarına 
da «Allah´a kulluk 
ediniz» çağrısını 
seslendirsin diye 
kardeşleri Salih´i 
peygamber olarak 
gönderdik. Fakat 
Semudoğulları, 
birbirleri ile çatışan 
iki karşı gruba ay-
rıldılar. 

Andolsun ki; 
Semud´a da 
kardeşleri Sa-
lih´i; Allah´a iba-
det edin, diye 
gönderdik. He-
men birbirleriyle 
çekişen iki grup 
oluverdiler. 

Ve gerçek şu ki, Biz 
kavmine: Yalnızca Al-
lah'a kulluk edin de-
sin diye Semud top-
lumuna (da) kardeş-
leri Salih'i göndermiş-
tik; onlar, bunun üze-
rine, hemen birbirle-
riyle çekişen iki hizbe 
ayrıldılar. 

27. 
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.. ق ْومِِ..ي ا    dedi..ki=ق الِ  =ey..kavmim     ِِلم=neden    

    kötülüğe=بِالَسي ِئ ةِِ    koşuyorsunuz=ت ْست ْعِجل ونِ 

    önce=ق ْبلِ 
ن ِةِ  س      ?gerekmez..mi=ل ْولِ     iyilikten=اْلح 

ونِ      Allah’tan=اّلَل ِ    mağfiret..dilemeniz=ت ْست ْغِفر 

ونِ     belki=ل ع لَك مِْ م   esirgenirsiniz=ت ْرح 

Salih onlara «Ey 
soydaşlarım, niye 
iyilikten önce kötü-
lüğü istiyorsunuz, 
neden çarpılaca-
ğınız cezanın bir 
an önce başınıza 
gelmesini diliyor-
sunuz? Allah´tan 
af dilesenize, ; ola 
ki O´nun merha-
metinden pay alır-
sınız.» 

Salih dedi ki: Ey 
kavmim; niçin 
iyilikten önce 
çarçabuk kötülük 
istiyorsunuz? 
Merhamet olun-
manız için Al-
lah´tan mağfiret 
dileseniz olmaz 
mı? 

(Salih ilahi mesaja 
karşı çıkanlara:) Ey 
kavmim! dedi, İyiliği 
ummak yerine, neden 
kötülüğün çarçabuk 
sizi bulmasını istiyor-
sunuz? Belki acınıp 
esirgeniriz diye niçin 
Allah'tan günahlarını-
zı bağışlamasını is-
temiyorsunuz? 

27. 
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    uğursuzluğa,,uğradık=اَطيَْرن ا    dediler=ق ال وا,,

    senin,,yüzünden=بِكِ 

نِْ بِم      ve,,bulunanların,,yüzünden=و 

ع ك ِ      dedi=ق الِ     seninle,,beraber=م 

ك مِْ     katındadır=ِعْند ِ    uğursuzluğunuz=ط ائِر 

مِْأ ْنت ِ    doğrusu=ب لِْ    Allah=اّلَلِِ  =siz    

 sınanan=ت ْفت ن ونِ     bir,,toplumsunuz=ق ْومِ 

Semudoğulları, 
Salih´e «Sen ve 
yanındakiler bize 
uğursuzluk getirdi-
niz» dediler. Salih 
dedi ki; «Sizin 
kısmetiniz Allah 
katında belirlen-
miştir. Aslında siz 
toplum olarak sı-
navdan geçiriliyor-
sunuz.» 

Dediler ki: Senin 
ve beraberinde-
kilerin yüzünden 
uğursuzluğa uğ-
radık: O da: 
Uğursuzluğunuz 
Allah katından-
dır. Belki siz, im-
tihana çekilen bir 
kavimsiniz, dedi. 

Biz sende ve seninle 
beraber olanlarda 
uğursuzluk görüyo-
ruz! diye karşılık ver-
diler. (Salih:) Uğuru-
muz ya da uğursuz-
luğumuz Allah'ın elin-
dedir! dedi, İşin ger-
çeği, sizler sınanan 
bir toplumsunuz! 

27. 
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.. ك انِ  ِدين ةِِ..فِي    vardı=و  اْلم  =şehirde    

ْهطِ     dokuz=تِْسع ة ِ     kişi=ر 

    bozgunculuk..yaparlar=ي ْفِسد ونِ 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ونِ ..لِ وِ  ي ْصِلح  =düzeltmezlerdi 

O şehirde, toplum-
da sürekli kargaşa 
çıkaran, hiç bir bo-
zukluğu düzeltme-
ye yanaşmayan 
dokuz tane elebaşı 
vardı. 

Şehirde dokuz 
kişi vardı ki; yer-
yüzünde boz-
gunculuk yapı-
yor ve ıslah et-
miyorlardı. 

İmdi, o şehirde boz-
gunculuk yapıp dü-
zen ve uyumdan ya-
na olmayan dokuz ki-
şi vardı; 

27. 
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وا    dediler=ق ال وا,,     and,,içerek,,birbirlerini=ت ق اس م 

    biz,,gece,,ona,,baskın,,yapalım=ل ن ب ي ِت نَه ِ    Allah’a=بِاّلَلِِ

أ ْهل ه ِ     diyelim=ل ن ق ول نَِ    sonra=ث مَِ    ve,,ailesine=و 

Bunlar «Bir gece 
Salih´in evini basa-
rak kendisini ve ai-
lesini öldürelim, 
sonra da güvenli-
ğini üstlenen akra-

Aralarında Al-
lah´a yemin ede-
rek: Gece, biz 
ona ve ailesine 
baskın verelim. 
Sonra da onun 

bunlar Allah adına 
yemin ederek arala-
rında andlaşıp Ona 
ve ailesine geceleyin 
baskın yapalım (ve 
onların hepsini öldü-
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ِلي ِهِِ ا    velisine=ِلو  ش ِهْدن ا,,م  =şahit,,olmadık    

ْهِلكِ  إِنَا    ailesinin=أ ْهِلهِِ    helakine=م      ve,,biz=و 

اِدق ونِ   gerçekten,,doğrulardanız=ل ص 

basını ´Onun aile-
sinin öldürülme 
olayından haberi-
miz yok, kesinlikle 
doğru söylüyoruz´ 
diyelim» diye ara-
larında Allah adına 
and içtiler. 

dostuna; ailesi-
nin yok edilişin-
de bulunmadı-
ğımızı şüphesiz 
doğru söyledi-
ğimizi bildirelim, 
dediler. 

relim); sonra da o'na 
arka çıkacak olan 
kimseye, rahatlıkla, 
'Onun ailesinin uğra-
dığı kıyıma biz katıl-
madık; çünkü biz 
haktan yana kimsele-
riz! diyelim dediler. 

27. 
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وا.. ك ر  م  ْكًرا    tuzak..kurdular=و      tuzak=م 

ك ْرن ا م  ْكًرا    biz..de..tuzak..kurduk=و      tuzak=م 

ه مِْ ونِ ..لِ     onlar=و  ي ْشع ر  =hiç..farkında..olmadan 

Böylece onlar bir 
tuzak kurdular. 
Fakat biz de onla-
ra, farkında olma-
dıkları bir tuzak 
kurduk. 

Onlar bir düzen 
kurdular. Onlar 
farketmezlerken 
Biz de bir düzen 
kurduk. 

Ve böylece bir tuzak 
kurdular; fakat, onla-
rın hiç fark edemeye-
cekleri biçimde, biz 
de bir tuzak kurduk. 

27. 
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    oldu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ     bak=ف اْنظ رِْ,,

ْكِرِهمِْ    sonucu=ع اقِب ة ِ     biz=أ نَا    tuzaklarının=م 

    onları,,yıktık,,yok,,ettik=د َمْرن اه مِْ

مِْ ه  ق ْوم  ِعينِ     ve,,kavimlerini=و   hepsini=أ ْجم 

Şimdi bak bakalım, 
onların tuzakları-
nın sonu nice ol-
du? Biz onları ve 
soydaşlarını hep 
birlikte yok ettik. 

Düzenlerinin so-
nunun nice ol-
duğuna bir bak. 
Biz; onları ve 
kavimlerini top-
tan yerle bir et-
tik. 

Ve sonra, bak onların 
kurduğu bütün tuzak-
ların sonu ne oldu: 
onları ve onların pe-
şinden giden toplu-
mu, hepsini yerle bir 
ettik; 

27. 
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.. مِْ    işte..şunlar=ف تِْلكِ      evleridir=ب ي وت ه 

اِوي ةًِ     çökmüş..ıssız..kalmış=خ 

ا واِ ..بِم  ظ ل م  =zulümleri..yüzünden    َِإِن=şüphesiz    

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda..vardır    ًِي ة     ibret=ْل 

ونِ     bir..kavim..için=ِلق ْومِ   bilen=ي ْعل م 

İşte enkaz yığınına 
dönüşmüş evleri! 
Sebep zalimlikleri-
dir. Hiç kuşkusuz 
Allah´ın değişmez 
yasasını bilenlerin 
bu olaydan alacak-
ları dersler vardır. 

İşte zulmetmele-
rinden dolayı 
çökmüş, ıpıssız 
kalmış evleri. 
Muhakkak ki 
bunda; bilen bir 
kavim için ayet 
vardır. 

ve işte onların yaşa-
dığı yerler, işledikleri 
haksızlıklardan ötürü 
(şimdi) bomboş! Bu 
(olayda), bilmek, öğ-
renmek isteyen in-
sanlar için mutlaka bir 
ders vardır; 

27. 
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ْين ا,, أ ْنج  ن وا,,الَِذينِ     ve,,kurtardık=و  آم  =inananları    

ك ان وا ي تَق ونِ ,,و  =ve,,korunanları 

Buna karşılık 
mü´minleri ve Al-
lah´ın yasalarını 
çiğnemekten sakı-
nanları yok olmak-
tan kurtardık. 

İman edip takva 
sahibi olanları 
da kurtardık. 

ve inanıp Bize karşı 
sorumluluk bilinci ta-
şıyan kimseleri kur-
tarmış olmamızda da! 

27. 
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ل وًطا..     demişti..ki=ق الِ     hani=إِذِْ    ve..Lût=و 

    ?yapıyorsunuz..ha=أ ت أْت ونِ     kavmine=ِلق ْوِمهِِ

أ ْنت مِْ    o..aşırı..kötülüğü=اْلف اِحش ة ِ     siz=و 

ونِ   göre..göre=ت ْبِصر 

Lut´u da peygam-
ber olarak gönder-
dik. Hani O, soy-
daşlarına şöyle 
demişti: «Sizler, 
normal cinsel ilişki 
düzenine ters düş-
tüğünüze göre ve 
birbirlerinizin göz-
leri önünde o iğ-
renç işi yapıyorsu-
nuz, öyle mi?» 

Lut´u da. Hani 
kavmine demişti 
ki: Göz göre gö-
re bir hayasızlık 
mı yapıyorsu-
nuz? 

Ve Lut'u da (böyle 
kurtarmıştık); hani o 
kavmine Bu çirkin ey-
lemi, (insanın yapı ve 
yaratılışına aykırı ol-
duğunu) göre göre, 
nasıl işliyorsunuz? 
demişti, 

27. 
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,, ل ت أْت ونِ ,,أ ئِنَك مِْ =-mi,,yaklaşıyorsunuz?    

الِ  ج  ةًِشِ     erkeklere=الر ِ ْهو  =şehvetle    

د ونِِ,,ِمنِْ =bırakıp     ِاِء     kadınları=الن ِس 

    bir,,toplumsunuz=ق ْومِ     siz=أ ْنت مِْ    gerçekten=ب لِْ

ل ونِ   cahil=ت ْجه 

Siz kadınları bıra-
kıp erkeklerle cin-
sel ilişkide bulunu-
yorsunuz öyle mi? 
Aslında sizler her 
türlü bilgiden yok-
sun, beyinsiz bir 
toplumsunuz. 

Kadınları bırakıp 
şehvetle erkek-
lere mi yaklaşı-
yorsunuz? Hayır 
siz, cahil bir ka-
vimsiniz. 

Gerçekten, kadınları 
bırakıp da, şehvetle 
erkeklere mi yöneli-
yorsunuz? Hayır, işin 
gerçeği, siz (hakka 
karşı körlüğü,) bilinç-
sizliği seçmiş bir top-
lumsunuz! 

27. 
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.. ا ك انِ ..ف م  =oldu     ِاب و      kavminin=ق ْوِمهِِ    cevabı=ج 

ق ال وا..أ نِْ    sadece=إِلَِ =şöyle..demek    

وا     Lût=ل وطِ     ailesini=آلِ     çıkarın=أ ْخِرج 

ق ْري تِك ْمِ ..ِمنِْ =kentinizden    ِْم     çünkü..onlar=إِنَه 

سِ أ ن ا =kimselermiş    

ونِ   ()temiz..kalmak..isteyen=ي ت ط َهر 

Soydaşlarının tek 
cevabı birbirlerine 
şöyle demeleri ol-
du: «Lut´un yakın-
larını şehrinizden 
çıkarınız, çünkü 
onlar temizliğe pek 
meraklı kimseler-
miş!» 

Kavminin ceva-
bı: Lut´un ailesi-
ni kasabanızdan 
çıkarın. Çünkü 
onlar, temiz 
kalmaya çalışan 
insanlardır, de-
mekten başka 
bir şey olmadı. 

Fakat halkının o'na 
verdiği cevap: (Lut'u) 
ve Lut'un yandaşları-
nı şehrinizden çıka-
rın! Çünkü bunlar 
kendilerini temize çı-
karmaya çalışan in-
sanlar! demekten 
başka bir şey olmadı. 

27. 
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ْين اه ِ,, أ ْهل ه ِ    biz,,de,,onu,,kurtardık=ف أ ْنج      ve,,ailesini=و 

أ ت ه ِ    yalnız=إِلَِ     karısının=اْمر 

    takdir,,ettik=ق دَْرن اه ا

اْلغ ابِِرينِ ,,ِمنِ  =kalanlardan,,olmasını 

Lût´u ve eşi dışın-
daki yakınlarını 
kurtardık. Eşinin 
ise geride kalarak 
yok olmasını ka-
rarlaştırdık. 

Bunun üzerine 
onu ve ailesini 
kurtardık. Yalnız 
karısının geride 
kalanlardan ol-
masını takdir et-
tik. 

Ve bunun üzerine Biz 
de o'nu ve ailesini 
kurtardık, yalnızca 
karısının geride ka-
lanlar arasında olma-
sını gerekli gördük. 

27. 
58 

أ ْمط ْرن ا.. ل ْيِهمِْ    ve..yağdırdık=و      üzerlerine=ع 

ط ًراِ      ne..kötü..oldu=ف س اءِ     yağmur=م 

ط رِ  ْنذ ِرينِ     yağmur=م   uyarılanlara=اْلم 

Onların başlarına 
müthiş bir yağmur 
yağdırdık. Uyarıları 
umursamayanların 
başlarına yağan 
yağmur ne fenadır! 

Onların üzerine 
bir yağmur yağ-
dırdık. Ne kötü 
idi uyarılanların 
yağmuru. 

Ve ötekilerin üzerine 
(yok edici) bir yağmur 
yağdırdık; uya-
rıl(dıkları halde aldır-
may)anların uğradığı 
bu yağmur ne kor-
kunç bir yağmurdur! 

27. 
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ْمد ِ    de,,ki=ق لِِ,, ِِ    hamd,,olsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

مِ  س َل  ِعب اِدهِِ,,ع ل ىَِٰ    ve,,selam=و  =O’nun,,kullarına    

ِ ,,الَِذينِ  اْصط ف ىَٰ =seçtiği    ِ آّلَل=Allah,,mı?    

ْيرِ      yoksa=أ َما    hayırlı=خ 

 ?ortak,,koştukları,,mı=ي ْشِرك ونِ 

Ey Muhammed de 
ki; «Allah´a hamd 
ve seçtiği kullarına 
da selâm olsun. 
Allah mı daha iyi-
dir, yoksa onların 
Allah´a ortak koş-
tukları düzmece 
ilahlar mı? 

De ki: Hamdol-
sun Allah´a, se-
lam olsun O´nun 
beğenip seçtiği 
kullarına. Allah 
mı daha iyidir, 
yoksa O´na koş-
tukları ortaklar 
mı? 

De ki: Bütün övgüler 
(gerçekte) Allah'a ya-
raşır. Selam olsun, 
O'nun (rasul olarak) 
seçtiği kullara! Zaten 
Allah, insanların tan-
rısal nitelikler yakış-
tırdıkları her şeyden 
daha üstün, daha ha-
yırlı değil mi? 

27. 
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ل قِ     ?yahut..kim=أ َمنِْ..     yarattı=خ 

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve..yeri=و 

لِ  أ ْنز      size=ل ك مِْ    ve..indirdi=و 

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten    ًِاء     bitirdik=ف أ ْنب تْن ا    su=م 

د ائِقِ     onunla=بِهِِ     bahçeler=ح 

ةِ ..ذ اتِ  ب ْهج  =gönül..açıcı    ا ك انِ ..م  =imkân..olmayan    

مِْل كِ  =sizin..için    ِْت ْنبِت وا..أ ن =bitiremeyeceğiniz    

اِ  ه  ر  ه ِ    bir..ağacını=ش ج      ?tanrı..mı..var=أ إِل َٰ

عِ      onlar=ه مِْ    hayır=ب لِْ    Allah=اّلَلِِ     ile..beraber=م 

 sapan..(haktan)=ي ْعِدل ونِ     bir..kavimdir=ق ْومِ 

(Bu düzmece ilah-
lar mı daha iyi) 
yoksa gökleri ve 
yeri yaratan, gök-
ten size su indiren 
Allah mı? Biz o su 
sayesinde bir tek 
ağacını bile bitir-
meye gücünüzün 
yetmeyeceği alımlı 
bahçeler bitirdik. 
Allah´ın yanı sıra 
başka bir ilah mı 
var? Aslında onlar 
gerçekten sapan 
bir toplumdurlar. 

Yoksa gökleri ve 
yeri yaratan, 
gökten size su 
indirip onunla bir 
ağacını dahi biti-
remeyeceğiniz 
nice güzel bah-
çeler meydana 
getiren mi? Allah 
yanında başka 
bir ilah mı? Ha-
yır, onlar sapık-
lıkta ısrar eden 
bir güruhtur. 

Peki kimdir, gökleri 
ve yeri yaratan ve si-
zin için gökten su in-
diren? Öyle bir su ki, 
onunla, sizin bir tek 
ağacını bile yetiştire-
meyeceğiniz görkemli 
bağlar, bahçeler ye-
şertiyoruz! Allah'la 
beraber başka bir 
tanrı, öyle mi? Hayır, 
hayır, (böyle düşü-
nenler) yoldan çıkmış 
kimselerdir! 

27. 
61 

ع لِ     ?yahut,,kimdir=أ َمنِْ,,     yapan=ج 

اًرا    dünyayı=اْْل ْرضِ      durulacak,,yer=ق ر 

ع لِ  ج  ا    ve,,çıkaran=و  ل ه      arasından=ِخَل 

اًرا ع لِ     ırmaklar=أ ْنه  ج      ve,,yaratan=و 

ا اِسيِ     üstünde=ل ه  و      sağlam,,dağlar=ر 

ع لِ  ج      arasına=ب ْينِ     ve,,koyan=و 

ْينِِ اِجًزاِ     iki,,deniz=اْلب ْحر      bir,,perde=ح 

ه ِ عِ     ?tanrı,,mı,,var=أ إِل َٰ     Allah=اّلَلِِ     ile,,beraber=م 

ه مِْ    hayır=ب لِْ     çokları=أ ْكث ر 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmiyorlar 

Bu düzmece ilah-
lar mı daha iyi 
yoksa dünyayı 
dengeli bir yaşama 
alanı yapan, kara 
parçaları üzerin-
deki nehirler akı-
tan, yeryüzünde 
köklü dağlar yük-
selten ve farklı yo-
ğunluktaki iki deniz 
arasına set koyan 
Allah mı? 

Yoksa, yeri yara-
tıklarının otur-
masına elverişli 
kılan ve arala-
rında ırmaklar 
akıtan, yeryüzü-
ne sabit dağlar 
yerleştiren ve iki 
denizin arasına 
engel koyan mı? 
Allah´ın yanında 
başka bir ilah 
mı? Hayır, onla-
rın çoğu bilmez-
ler. 

Peki kimdir, yeryüzü-
nü (yerleşmeye) uy-
gun bir yer haline ge-
tiren ve vadilerden 
dereler, ırmaklar akı-
tan; ve onun üzerine 
sağlam dağlar yerleş-
tiren; ve iki büyük su 
kütlesi arasına bir 
engel koyan? Allah'la 
beraber başka bir 
tanrı, öyle mi? Hayır 
hayır, (böyle düşü-
nenlerin) çoğu (ne 
söylediklerini) bilmi-
yorlar! 

27. 
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    yetişen=ي ِجيبِ     ?yahut..kimdir=أ َمنِْ..

ْضطِ  رَِاْلم  =darda..kalmışa    إِذ ا=zaman    

ي ْكِشفِ     dua..ettiği=د ع اه ِ     ve..kaldıran=و 

(Bu düzmece ilah-
lar mı daha iyi) 
yoksa sıkıntıya 
düşene, kendisine 
yalvardığı takdirde 
cevap vererek sı-

Yoksa, kendisi-
ne yakardığı 
zaman bunalmı-
şa karşılık veren 
ve başındaki sı-
kıntıyı gideren; 

Peki kimdir, kendisine 
başvurduğunda dar-
da kalmış olanın da-
rına yetişen, kötülüğü 
gideren ve sizi yeryü-
züne mirasçı kılan? 
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ي ْجع ل ك مِْ    kötülüğü=السُّوءِ      ve..sizi..yapan=و 

ل ف اءِ      yeryüzünün=اْْل ْرِض ِ    sahipleri=خ 

ه ِ عِ     ?tanrı..mı..var=أ إِل َٰ     Allah=اّلَلِِ     ile..beraber=م 

ا..ق ِليًَلِ م  =ne..de..az     ِون  düşünüyorsunuz=ت ذ َكر 

kıntısını gideren ve 
sizi ardarda gelen 
kuşaklar halinde 
yeryüzüne ege-
men kılan Allah 
mı? Allah´ın yanı 
sıra başka bir ilah 
mı var? Ne kadar 
kıt düşüncelisiniz 

sizi yeryüzünün 
halifeleri kılan 
mı? Allah´ın ya-
nında başka bir 
ilah mı? Ne de 
kıt düşünüyor-
sunuz. 

Allah'la beraber baş-
ka bir tanrı, öyle mi? 
Aklınızda ne kadar az 
tutuyorsunuz (bütün 
bu gerçekleri)! 

27. 
63 

    size,,yol,,gösteren=ي ْهِديك مِْ    ?yahut,,kimdir=أ َمنِْ,,

اتِِ    içinde=فِي     karanın=اْلب ر ِِ    karanlıkları=ظ ل م 

اْلب ْحرِِ نِْ    ve,,denizin=و  م      ?ve,,kimdir=و 

ي احِ     gönderen=ي ْرِسلِ      rüzgârları=الر ِ

ي د يِْ,,ب ْينِ     müjdeci=ب ْشًرا =önünde    

تِِهِ  ْحم  ه ِ    rahmetinin=ر      ?tanrı,,mı,,var=أ إِل َٰ

عِ      yücedir=ت ع ال ى    Allah=اّلَلِِ     ile,,beraber=م 

    şeylerden=ع َما    Allah=اّلَل ِ

 ortak,,koştukları=ي ْشِرك ونِ 

(Bu düzmece ilâh-
lar mı daha iyi) 
yoksa karaların ve 
denizlerin karanlık-
ları içinde size yo-
lunuzu bulduran, 
rahmetinin önün-
den rüzgârları 
müjde habercisi 
olarak gönderen 
Allah mı? Allah´ın 
yanı sıra başka bir 
ilah mı var? Allah, 
onların kendisine 
koştukları ortaklar-
dan münezzehtir. 

Yoksa, karanın 
ve denizin ka-
ranlıklarında si-
ze yol bolduran 
ve rahmetinin 
önünde rüzgar-
ları müjdeci ola-
rak gönderen 
mi? Allah´ın ya-
nında başka bir 
ilah mı? Allah; 
onların koştukla-
rı ortaklardan 
münezzehtir. 

Peki kimdir karanın 
ve denizin karanlıkla-
rında yolunuzu bul-
manızı sağlayan ve 
rüzgarları rahmetinin 
önünden müjdeci ola-
rak gönderen? Al-
lah'la beraber başka 
bir tanrı, öyle mi? Al-
lah, insanların tanrı-
sal nitelikler yakıştı-
rabileceği her şeyin 
ötesinde, her şeyden 
yücedir! 

27. 
64 

    başlayan=ي ْبد أ ِ    ?yahut..kimdir=أ َمنِْ..

ْلقِ      sonra=ث مَِ    yaratmağa=اْلخ 

ه ِي ِعيد ِ =onu..iade..eden    ِْن م      ?ve..kimdir=و 

ق ك مِْ اءِِ..ِمنِ     sizi..rızıklandıran=ي ْرز  الَسم  =gökten    

اْْل ْرِض ِ ه ِ    ve..yerden=و      ?tanrı..mı..var=أ إِل َٰ

عِ      de..ki=ق لِْ    Allah=اّلَلِِ     ile..beraber=م 

    eğer=إِنِْ    delilinizi=ب ْره ان ك مِْ    getirin=ه ات وا

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru=ص 

(Bu düzmece ilah-
lar mı daha iyi) 
yoksa canlıları ilk 
kez yaratan ve ölü-
leri yeniden dirilte-
cek olan, gökten 
ve yerden size be-
sin kaynakları sağ-
layan Allah mı? Al-
lah´ın yanı sıra 
başka bir ilah mı 
var? De ki; «Eğer 
doğru söylüyorsa-
nız, açık delilinizi 
getiriniz.» 

Yoksa, önce ya-
ratan, sonra da 
onu iade edecek 
olan ve sizi gök-
ten ve yerden rı-
zıklandıran mı? 
Allah´ın yanında 
başka bir ilah 
mı? De ki: Şayet 
doğru sözlü ise-
niz, delilinizi ge-
tirin. 

Peki, yaratılışı ilk de-
fa başlatan ve sonra 
da onu aralıksız de-
vam ettirip, yenileyen 
kimdir? Ve kimdir, sizi 
gökten ve yerden rı-
zıklandıran? Allah'la 
beraber başka bir 
tanrı, öyle mi? De ki: 
Eğer ileri sürdüğünüz 
iddiaya gerçekten 
inanıyorsanız getirin 
o zaman delilinizi! 

27. 
65 

ي ْعل مِ ,,لِ     de,,ki=ق لِْ,, =bilmez    ِْن     kimse=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

    Allah’tan=اّلَل ِ     başka=إِلَِ    gaybı=اْلغ ْيبِ 

ا م  ونِ ,,و  ي ْشع ر  =ve,,bilmezler     ِأ يَان=ne,,zaman    

 dirileceklerini=ي ْبع ث ونِ 

De ki; «Bilinmezi, 
gaybı ne göktekiler 
bilir ne de yerdeki-
ler. Onu sadece 
Allah bilir». Onlar 
ne zaman yeniden 
diriltileceklerini de 
bilemezler. 

De ki: Göklerde 
ve yerde gaybı 
Allah´tan başka 
kimse bilmez. 
Ne zaman dirilti-
leceklerini de 
farketmezler. 

De ki: Göklerde ve 
yerde olan hiç kimse, 
(yani) Allah'tan başka 
(hiç kimse,) yaratıl-
mışların duyu ve ta-
savvur alanı dışında 
kalan gerçekleri bile-
mez. (Yaratılmış 
olanlar) öldükten son-
ra ne zaman diriltile-
ceklerini de bilemez-
ler; 

27. 
66 

كِ     doğrusu=ب لِِ..     ardarda..geldi=ادَار 

مِْ ه      hakkındaki=فِي    onların..bilgileri=ِعْلم 

ةِِ      onlar=ه مِْ    fakat=ب لِْ    ahiret=اْْلِخر 

اِ     bir..kuşku=ش ك ِ     içindedirler=فِي     ondan=ِمْنه 

ا    onlar=ه مِْ    daha..doğrusu=ب لِْ     ondan..yana=ِمْنه 

ونِ عِ  م  =kördürler 

Onların bilgileri 
ahirete erememiş, 
o alemin berisinde 
kalmıştır. Aslında 
onlar ahiret konu-
sunda kuşku için-
dedirler. Hatta on-
dan yana kördür-
ler. 

Hayır, ahiret ile 
ilgili bilgileri de 
yetersizdir. Ha-
yır, ondan şüphe 
etmektedirler. 
Hayır, ona karşı 
kördürler. 

Hayır, onların ahiret 
konusundaki bilgileri 
gerçeğin berisinde 
kalmaktadır; zaten 
(çoğu zaman) onun 
gerçekliğinden yana 
şüphe içindedirler; 
hayır, ondan yana 
kördürler. 

27. 
67 

,, ق الِ  وا,,الَِذينِ     dediler,,ki=و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ك نَا,,أ إِذ ا =olduğumuz,,zaman,,mı?    ابًا     toprak=ت ر 

ن ا آب اؤ      ?biz,,mi=أ ئِنَا    ve,,babalarımız=و 

ونِ  ج  ْخر   çıkarılacağız,,(diriltilip)=ل م 

Kâfirler dediler ki; 
«Bizler ve ataları-
mız, toprak olduk-
tan sonra yeniden 
mi diriltileceğiz?» 

Küfredenler de-
diler ki: Biz ve 
babalarımız birer 
toprak olduktan 
sonra mı, doğru-
su biz tekrar mı 
çıkarılacağız? 

Bunun içindir ki, hak-
kı inkara şartlanmış 
olan kimseler: Nasıl 
yani, biz ve atalarımız 
toz toprak olduktan 
sonra (topraktan ye-
niden) çıkarılacağız, 
öyle mi? diyorlar. 

27. 
68 

ِعْدن ا    andolsun=ل ق دِْ..     vadedildi..(yapıldı)=و 

ذ ا     bize=ن ْحنِ     bu..(tehdid)=ه َٰ

ن ا آب اؤ  ق ْبلِ ..ِمنِْ    ve..atalarımıza=و  =önceden    

ذ ا..إِنِْ ه َٰ =bu    َِإِل=başka..bir..şey..değildir    

 öncekilerin=اْْل َوِلينِ     masallarından=أ س اِطيرِ 

Bu tehdit gerek bi-
ze ve gerekse ata-
larımıza daha ön-
ce de yapılmıştı. 
Bu, eskilerin ma-
sallarından başka 
bir şey değildir.» 

Andolsun ki; bu-
nunla biz ve da-
ha önce babala-
rımız tehdid 
edilmişlerdi. Bu, 
öncekilerin ma-
sallarından baş-
ka bir şey değil-
dir. 

Gerçek şu ki, bu bize 
ve atalarımıza daha 
önce de vaad edil-
mişti; eskilerin masal-
larından, efsanelerin-
den başka bir şey 
değil bu! 

27. 
69 

وا    de,,ki=ق لِْ,,     yürüyün,,(gezin)=ِسير 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    وا     ve,,görün=ف اْنظ ر 

ْيفِ كِ  =nasıl     ِك ان=olduğunu    ِ ع اقِب ة=sonunun    

ْجِرِمينِ   suçluların=اْلم 

Onlara de ki; 
«Yeryüzünü gezi-
niz de ağır suçlula-
rın sonunun nice 
olduğunu görü-
nüz.» 

De ki: Yeryü-
zünde gezinin 
de suçluların 
sonunun nasıl 
olduğunu görün. 

De ki: Yeryüzünde 
dolaşın da (böyle di-
yerek) günaha gömü-
lüp gitmiş olanların 
sonunu görün! 

27. 
70 

.. لِ  نِْ..و  ت ْحز  =üzülme    ِْل ْيِهم     onlar(ın..sözlerin)e=ع 

لِ  ت ك نِْ..و  =ve..olma    ْيقِ ..فِي ض  =sıkıntıda    

ونِ ..ِمَما ي ْمك ر  =tuzak..kurmalarından 

Ey Muhammed, 
onlar için üzülme 
ve sana kurdukları 
tuzaklarda canını 
sıkmasın. 

Üzülme onlara. 
Düzenlerinden 
dolayı da sıkıl-
ma. 

Fakat sen yine de on-
lar için kaygılanma; 
(Allah'ın mesajlarına 
karşı) ileri sürdükleri 
asılsız iddialardan 
ötürü de canını sık-
ma. 

27. 
71 

,, ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    ve,,diyorlar=و  ذ ا    ?ne,,zaman=م      bu=ه َٰ

ْعد ِ     eğer=إِنِْ    tehdid(ettiğiniz,,azab)=اْلو 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru=ص 

Eğer doğru söylü-
yorsanız bize yö-
nelttiğiniz tehdit ne 
zaman gerçekle-
şecek? diyorlar. 

Onlar: Doğru 
söylüyorsanız; 
bu sözünüzün 
ne zaman yerine 
geleceğini bildi-
rin, derler. 

Ve Eğer doğru sözlü 
kimselerseniz, (söy-
leyin siz ey inanan-
lar,) bu (ölümden 
sonra diriliş) vaadi ne 
zaman gerçekleşe-
cek? diye sordukları 
(zaman), 

27. 
72 

ي ك ونِ ..أ نِْ    belki..de=ع س ىَِٰ    de..ki=ق لِْ.. =olmuştur    

ِدفِ  ل ك مِْ..ر  =ardınıza..takılmıştır     ِب ْعض=bir..kısmı    

ت ْست ْعِجل ونِ ..الَِذي =acele..ettiğiniz(azab)ın 

Onlara de ki; «Bir 
an önce gerçek-
leşsin diye sabır-
sızlandığınız aza-
bın bir bölümü bel-
ki de yanı başınız-
dadır.» 

De ki: Çabucak 
istemekte oldu-
ğunuzun bir 
kısmı ensenize 
inmek üzeredir. 

de ki: O çarçabuk 
gelmesini istediğiniz 
azabın bir kısmı belki 
de peşinize düşmüş-
tür bile... 

27. 
73 

إِنَِ,, بَكِ     ve,,şüphesiz=و      sahibidir=ل ذ و    Rabbin=ر 

النَاِسِ,,ع ل ى    lütuf=ف ْضلِ  =insanlara,,karşı    

ِكنَِ ل َٰ ه مِْ    fakat=و      çokları=أ ْكث ر 

ونِ ,,لِ  ي ْشك ر  =şükretmezler 

Kuşku yok ki senin 
Rabb´in insanlara 
karşı lütufkârdır, 
ama onların ço-
ğunluğu O´na şük-
retmezler. 

Muhakkak ki 
Rabbın; insanla-
ra karşı lutuf sa-
hibidir. Ama on-
ların çoğu şük-
retmezler. 

İmdi, gerçek şu ki, 
senin Rabbin insanla-
ra karşı sınırsız lütuf 
sahibidir; ne var ki 
onlardan çoğu şük-
retmez. 

27. 
74 

إِنَِ.. بَكِ     ve..elbette=و      bilir=ل ي ْعل مِ     Rabbin=ر 

ا ت ِكنُِّ..م  =gizlediğini    

ه مِْ د ور      onların..göğüslerinin=ص 

اوِ  ي ْعِلن ونِ ..م  =açığa..vurduklarını 

Kuşku yok ki, se-
nin Rabb´in onların 
gerek içlerinde 
sakladıkları ve ge-
rekse açığa vur-
dukları tüm duygu-
ları bilir. 

Şüphesiz ki 
Rabbın; onların 
göğüslerinin giz-
lediklerini de, 
açığa vurdukla-
rını da bilir. 

Ve yine senin Rabbin 
onların kalplerinin 
gizlediği şeyleri de, 
açığa vurduğu şeyleri 
de bütünüyle bilmek-
tedir; 

27. 
75 

ا,, م      gizli=غ ائِب ةِ     hiçbir,,şey=ِمنِْ    yoktur=و 

اءِِ,,فِي الَسم  =gökte    ِاْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

ِكت ابِ ,,فِي    olmasın=إِلَِ =bir,,Kitapta     ِبِين  apaçık=م 

Göklerdeki ve yer-
yüzündeki bütün 
bilinmezler, tüm 
sırlar mutlaka apa-
çık kitapta yer alır. 

Gökte ve yerde 
gizli hiçbir şey 
yoktur ki apaçık 
bir kitabta olma-
sın. 

göklerde ve yerde 
gizli hiçbir şey yoktur 
ki (O'nun yarattığı 
alem için koyduğu) 
yasalar ve ilkeler ör-
güsünde yeri olma-
sın. 

27. 
76 

ذ ا    şüphesiz=إِنَِ..     Kur’an=اْلق ْرآنِ     bu=ه َٰ

ب نِي..ع ل ىَِٰ    anlatmaktadır=ي ق صُِّ =oğullarına    

ائِيلِ      şeylerin=الَِذي    birçoğunu=أ ْكث رِ     İsrail=إِْسر 

Kuşku yok ki, Bu 
Kur´an, İsrailoğul-
ları´na anlaşmazlı-
ğa düştükleri konu-
ların çoğunu açık 

Gerçekten bu 
Kur´an; İsrailo-
ğullarına ayrılığa 
düştükleri şeyin 
çoğunu açıkla-

Bu Kuran'ın, İsrailo-
ğulları'nın üzerinde 
anlaşmazlığa düştük-
leri pek çok meseleyi 
açıklığa kavuşturdu-
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    onda=فِيهِِ    kendilerinin=ه مِْ

 ayrılığa..düştükleri=ي ْخت ِلف ونِ 

açık anlatmaktadır. maktadır. ğu ortadadır. 

27. 
77 

إِنَه ِ,,     bir,,yol,,gösterici=ل ه دًى    ve,,elbette,,O=و 

ة ِ ْحم  ر  ْؤِمنِينِ     ve,,rahmettir=و   müminlere=ِلْلم 

Ve yine kuşku yok 
ki, Kur´an, 
mü´minler için doğ-
ru yol kılavuzu ve 
rahmettir. 

Gerçekten o; 
mutlak bir hida-
yettir ve 
mü´minler için 
de bir rahmettir. 

Çünkü o inanmak is-
teyenler için gerçek 
bir yol gösterici ve bir 
rahmettir. 

27. 
78 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ..     icra..eder=ي ْقِضي    Rabbin=ر 

ن ه مِْب يِْ =onlar..arasında     ِْكِمِه     hükmünü=بِح 

ه وِ      azizdir=اْلع ِزيزِ     ve..O=و 

 hakkiyle..bilendir=اْلع ِليمِ 

Hiç kuşkusuz 
Rabb´in İsrailoğul-
ları hakkında kesin 
hükmünü verecek-
tir. O üstün iradeli-
dir ve her şeyi bilir. 

Muhakkak ki 
RAbbın; onların 
arasında hük-
münü verecektir. 
Ve O; Aziz´dir, 
Alim´dir. 

Gerçek şu ki, (ey ina-
nan kişi), senin Rab-
bin onların arasında 
kendi yasalarıyla 
hükmedecektir; çün-
kü her şeyin aslını bi-
len en yüce iktidar 
sahibi O'dur. 

27. 
79 

َكلِْ,, اّلَلِِ ,,ع ل ى    tevekkül,,et=ف ت و  =Allah’a    

ق ِِ    üzerindesin=ع ل ى    çünkü,,sen=إِنَكِ      gerçek=اْلح 

بِينِِ  apaçık=اْلم 

Ey Muhammed, 
öyleyse sen Al-
lah´a dayan. Çün-
kü apaçık gerçeği 
savunuyorsun. 

Öyleyse sen; Al-
lah´a tevekkül 
et. Şüphesiz ki 
sen; apaçık bir 
hak üzerindesin. 

Öyleyse, (yalnızca) 
Allah'a güven; çünkü 
inandığın şey, doğru-
luğu besbelli gerçeğin 
ta kendisidir. 

27. 
80 

.. ت ْسِمعِ ..لِ     elbette..sen=إِنَكِ  =duyuramazsın    

ْوت ىَِٰ لِ     ölülere=اْلم  ت ْسِمعِ ..و  =işittiremezsin    

مَِ     çağrıyı=الدُّع اءِ     sağırlara=الصُّ

لَْوا..إِذ ا و  =kaçarlarken     ِْدبِِرين  arkalarını..dönmüş=م 

Sen ölülere söz 
işittiremezsin. Ar-
kalarını dönüp ya-
nından kaçan sa-
ğırlara da çağrını 
duyuramazsın. 

Elbette sen; ölü-
lere işittiremez-
sin, dönüp giden 
sağırlara da çağ-
rıyı duyuramaz-
sın. 

Gerçek şu ki, sen ölü-
lere de işittiremezsin, 
sırt çevirip uzaklaşan 
sağırlara da işittire-
mezsin bu çağrıyı; 

27. 
81 

,, ا م  أ ْنتِ ,,و  =ve,,sen,,değilsin    

اِدي     kör(ler)i=اْلع ْميِِ    doğru,,yola,,getirecek=بِه 

ل تِِهْمِ ,,ع نِْ َل  ض  =sapıklıklarından    

ت ْسِمعِ ,,إِنِْ =sen,,duyurabilirsin    َِإِل=ancak    

نِْ ي ْؤِمنِ ,,م  =inananlara    بِآي اتِن ا=ayetlerimize    

مِْ ونِ     ve,,onlar=ف ه  ْسِلم   derhal,,Müslüman,,olurlar=م 

Sen körleri de sa-
pıklıklarından kur-
tarıp doğru yola 
iletemezsin. Sen 
ancak ayetlerimize 
inanan ve 
Rab´lerine boyun 
eğmiş müslüman-
lara söz dinletebi-
lirsin. 

Körleri sapıklık-
larından vazge-
çirip hidayete 
erdirecek değil-
sin Sen; ancak 
ayetlerimize ina-
nanlara duyura-
bilirsin. Ve onlar 
müslümanlardır. 

ve (yine) sen (kalben) 
kör olanları saptıkları 
yoldan çevirip doğru 
yola yöneltemezsin; 
sen (sesini) ancak 
mesajlarımıza 
inan(maya istekli 
ol)anlara işittirebilir-
sin, ki onlar da zaten 
bize yürekten boyun 
eğecek olan kimse-
lerdir. 

27. 
82 

إِذ ا.. ق عِ     zaman=و      söz=اْلق ْولِ     geldiği=و 

ل ْيِهمِْ ْجن اأ ِ    başlarına=ع  ْخر  =çıkarırız    ِْم     onlara=ل ه 

اْْل ْرِضِ..ِمنِ     bir..Dabbe..(canlı)=د ابَةًِ =yerden    

مِْ ه  ل ِم      elbette=أ نَِ    o..onlara..söyler=ت ك 

    olduklarını=ك ان وا    insanların=النَاسِ 

ي وقِن ونِ ..لِ     ayetlerimize=بِآي اتِن ا =inanmadıklarını 

insanlara yöneltti-
ğimiz o tehdidin 
gerçekleşme günü 
yaklaşınca karşıla-
rına yerden bitme 
bir hayvan çıkarı-
rız. Bu hayvan dile 
gelerek insanların 
ayetlerimize inan-
madıklarını açıklar. 

Kendilerine söy-
lenmiş olan, 
başlarına geldiği 
zaman; yerden 
bir canlı çıkarılır 
ki insanların 
ayetlerimize ke-
sin olarak inan-
madıklarını söy-
leyerek konuşur. 

Ve (o kalben sağır ve 
kör olanlara gelince: 
Haktan yana kendile-
rine söylenen) söz 
bütün açıklığıyla ger-
çekleştiği zaman, on-
ların karşısına yer-
den, kendilerine in-
sanlığın mesajlarımı-
za gerçek bir imanla 
inanmadığını söyle-
yen bir yaratık çıka-
racağız. 

27. 
83 

,, ي ْومِ  ك ل ِِ,,ِمنِْ    toplarız=ن ْحش رِ     o,,gün=و  =her    

    bir,,cemaat=ف ْوًجا    ümmetten=أ َمةِ 

بِ ,,ِمَمنِْ ي ك ذ ِ =yalanlayanlardan    

مِْف ِ    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا ه  =onlar    

ع ونِ   sevk,,edilirler,,(ilahi,,huzura)=ي وز 

O gün her ümmet-
ten ayetlerimizi ya-
lanlayanları grup 
grup bir yere top-
ladıktan sonra saf 
düzeninde yürüyü-
şe geçiririz. 

Her ümmetten, 
ayetlerimizi ya-
lanlayanları top-
layacağımız 
gün; onlar, bir 
arada tutulurlar. 

Ve o Gün her ümme-
tin içinden mesajları-
mızı yalanlayanları 
ayrı bir bölük olarak 
toplayacağız; ve böy-
lece, onlar (günahla-
rının derecesine gö-
re) sınıflandırılacak-
lar; 

27. 
84 

.. تَىَِٰ وا..إِذ ا    nihayet=ح  اء  ج  =geldiklerinde    

    ?yalanladınız..mı=أ ك ذَْبت مِْ    der..ki..(Allah..onlara)=ق الِ 

    ayetlerimi=بِآي اتِي

ل مِْ ت ِحيط وا..و  =anlamadığınız..halde    ا     onları=بِه 

    ilmen=ِعْلًما

ل ونِ ..ك ْنت مِْ..أ َماذ ا ت ْعم  =yoksa..ne..yaptınız? 

Hesaplaşma yeri-
ne geldiklerinde 
Allah, onlara der 
ki; «Ayetlerimi an-
lamadığınız halde 
yalanladınız, değil 
mi? Yoksa yaptı-
ğınız, başka neydi 
ki?» 

Nihayet geldikle-
ri zaman; buyu-
rur ki: Siz, Be-
nim ayetlerimi 
anlamadığınız 
halde mi yalan-
ladınız? Yoksa 
yaptığınız ne idi. 

öyle ki, (yargı önüne) 
çıktıkları zaman, Al-
lah, onlara: (Doğru 
düşünce ve) bilgi yo-
luyla üstesinden ge-
lemeyince tutup me-
sajlarımızı yalanla-
maya kalktınız, öyle 
mi? Peki, bu yaptığı-
nız neydi öyleyse? 
diyecek. 

27. 
85 

,, ق عِ  و      karar=اْلق ْولِ     vuku,,bulmuştur=و 

ل ْيِهمِْ ا    başlarına=ع      yüzünden=بِم 

وا مِْ    zulmetmeleri=ظ ل م      onlar,,artık=ف ه 

ي ْنِطق ونِ ,,لِ  =konuşmazlar 

Zalimliklerinden 
ötürü haklarındaki 
hüküm kesinleş-
miştir. Bu yüzden 
artık konuşamaz 
olurlar. 

Zulümleri yü-
zünden, söyleni-
len söz başları-
na geldi. Artık 
konuşamaz olur-
lar. 

Ve (böylece, onlara 
vaktiyle söylenen) 
söz, onların tüm kara-
lamalarına rağmen, 
olanca gerçekliğiyle 
karşılarına çıkacak ve 
onlar da buna karşılık 
artık diyecek söz bu-
lamayacaklar; 

27. 
86 

.. ْوا..أ ل مِْ ي ر  =görmediler..mi?    أ نَا=elbette..biz    

ع ْلن  اج  =yarattık     ِاللَْيل=geceyi    

    içinde=فِيهِِ    istirahat..etmeleri..için=ِلي ْسك ن وا

ارِ  النَه  ْبِصًراِ     ve..gündüzü=و      aydınlık..yaptık=م 

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda..vardır    

ي اتِ      bir..kavim..için=ِلق ْومِ     ayetler=ْل 

ونِ ي ْؤِمن ِ =inanan 

Geceyi dinlenesi-
niz diye karanlık 
ve gündüzü de ça-
lışasınız diye ay-
dınlık olarak yarat-
tığımızı onlar gör-
müyorlar mı? Bu 
olgulardan 
mü´minlerin ala-
cakları birçok ders-
ler vardır. 

Görmediler mi 
ki; Biz, dinlene-
siniz diye size 
geceyi karanlık, 
çalışasınız diye 
de gündüzü ay-
dınlık olarak ya-
rattık. Doğrusu 
bunda inanan bir 
kavim için ayet-
ler vardır. 

öyle ya: geceyi, için-
de sükun bulsunlar 
diye (derin ve kuşatı-
cı); gündüzü de, (olup 
biteni) görsünler diye 
(aydınlık) yaptığımı-
zın farkında değiller 
miydi? Şüphesiz, 
bunda, inanmak iste-
yen insanlar için çıka-
rılacak dersler vardır! 

27. 
87 

,, ي ْومِ      üfleneceği=ي ْنف خِ     gün=و 

الصُّورِِ,,فِي =Sur’a    

نِْ    korku,,içinde,,kalırlar,,(bayılır)=ف ف ِزعِ      kimseler=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde,,bulunan    

مِ  نِْو  =ve,,kimseler    

اْْل ْرِضِ,,فِي =ve,,yerde,,bulunan    َِإِل=dışındaki    

نِْ ش اءِ ,,م  =diledikleri     ِ اّلَل=Allah’ın     ِك ل     ve,,hepsi=و 

 boyun,,bükerek=د اِخِرينِ     O’na,,gelirler=أ ت ْوه ِ

Sur´a üflendiği 
gün, Allah´ın dile-
dikleri dışında ka-
lan göklerdeki ve 
yeryüzündeki her-
kes dehşete kapı-
lır. Herkes boyun 
eğerek O´nun hu-
zuruna gelir. 

Sur´a üfürülece-
ği gün; Allah´ın 
dilediklerinden 
başka göklerde 
olanlar da, yerde 
olanlar da korku 
içinde kalırlar. 
Ve hepsi boyun-
ları bükülmüş 
olarak O´na ge-
lirler. 

Ve o Gün sura üfle-
necek ve böylece Al-
lah'ın istediği kimse-
ler dışında, göklerde 
ve yerde var olan 
herkes (tarifsiz bir) 
korkuya kapılacak; ve 
başları önlerine düş-
müş olarak herkes 
O'nun huzuruna çıka-
cak. 

27. 
88 

ى.. ت ر      dağlar=اْلِجب الِ     gördüğün=و 

ا ب ه      sandığın=ت ْحس 

اِمد ةًِ     cansız..(yerinde..duruyor)=ج 

ِهيِ  رُِّ..و  ت م  =yürümektedir    

رَِ اِبِ ..م  الَسح  =bulutun..yürümesi..gibi    

ْنعِ      Allah’ın=اّلَلِِ    yapısıdır=ص 

أ تْق نِ ..الَِذي =gayet..iyi..yapan    َِش ْيء ِ ..ك ل =her..şeyi    

بِيرِ     doğrusu..O=إِنَه ِ     haber..almaktadır=خ 

ا ت ْفع ل ونِ ..بِم  =yaptıklarınızı 

Sen dağları görün-
ce onların yerle-
rinden hiç kımıl-
damadıkları sanır-
sın. Oysa onlar bu-
lutlar gibi hareket 
ederler. Bu her şe-
yi özenerek yara-
tan Allah´ın ustalı-
ğıdır. Hiç kuşkusuz 
O, yaptığınız her 
şeyden haberdar-
dır. 

Sen; dağları gö-
rür ve yerinde 
durur sanırsın. 
Oysa onlar, bu-
lut geçer gibi 
geçip giderler. 
Bu; her şeyi sa-
pasağlam yapan 
Allah´ın 
san´atıdır. Mu-
hakkak ki O; 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Ve o kadar yerinden 
oynatılmaz sandığın 
dağların, (o Gün) bu-
lutlar gibi geçip gitti-
ğini görürsün: her şe-
yi şaşmaz bir düzene 
bağlayan Allah'ın işi-
dir bu! İşin doğrusu, 
O edip eylediğiniz her 
şeyden haberdardır! 

27. 
89 

نِْ,, اءِ     kim=م  س ن ةِِ    getirirse=ج      iyilik=بِاْلح 

ْيرِ     ona,,vardır=ف ل ه ِ ا    daha,,hayırlısı=خ      ondan=ِمْنه 

ه مِْ ع ِ,,ِمنِْ    ve,,onlar=و  ف ز  =korkudan,,uzak    

Kimler iyilikle gelir-
se karşılığında da-
ha iyisini alırlar. 
Böyleleri o gün hiç 
korkuya kapılmaz-
lar, gönülleri rahat 
olur. 

Kim, bir iyilikle 
gelirse; ona da-
ha iyisi vardır. 
Onlar, o günün 
korkusundan 
emindirler. 

Her kim ki (O'nun hu-
zuruna) iyi eylemlerle 
çıkarsa, buna karşılık 
(daha) hayırlısını elde 
edecektir; ve böyleleri 
o Gün'ün korkusun-
dan emin olacaklar-
dır. 
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ئِذِ   güven,,içindedirler=آِمن ونِ     o,,gün=ي ْوم 

27. 
90 

نِْ.. م  اءِ     ve..kim=و      kötülük=بِالَسي ِئ ةِِ    getirirse=ج 

مِْ    yıkılır=ف ك بَتِْ وه ه  ج      onların..yüzleri=و 

النَارِِ..فِي =cehenneme    ِْْونِ ..ه ل ت ْجز  =-

mi..cezalandırılıyorsunuz?    َِإِل=başka..bir..şeyle    

ا ل ونِ ت ْعمِ ..ك ْنت مِْ..م  =yaptıklarınızdan 

Kimler kötülükle 
gelirse yüzükoyun 
cehenneme atılır-
lar. Kendilerine 
«Bu sadece vaktiy-
le işledikleriniz (kö-
tülükler)in cezası 
değil midir» denir. 

Kim de bir kötü-
lükle gelirse; 
yüzleri ateşte 
sürtülür. Ya siz, 
yaptıklarınızdan 
başka bir şeyle 
mi cezalandırıla-
caksınız? 

Ama kimler ki kötü 
eylemlerle çıkıp gelir-
se, böyleleri yüzüstü 
ateşe atılacaklar; (ve 
kendilerine:) Yapıp 
ettiklerinize göre hak 
etmediğiniz bir ceza 
mı bu? (diye sorula-
caktır). 

27. 
91 

,, ا أ ِمْرتِ ,,إِنَم  =ben,,emrolundum    

أ ْعب د ِ,,أ نِْ =sadece,,kulluk,,etmekle    َِب     Rabbine=ر 

ِذهِِ     O=الَِذي    kentin=اْلب ْلد ةِِ    bu=ه َٰ

ا ه  َرم  ل ه ِ    burayı,,saygıdeğer,,kıldı=ح      ve,,O’nundur=و 

ش ْيء ِ ,,ك لُِّ =her,,şey     ِأ ِمْرت     ve,,bana,,emredildi=و 

أ ك ونِ ,,أ نِْ =olmam    

ْسِلِمينِ ,,ِمنِ  اْلم  =Müslümanlardan 

Ey Muhammed de 
ki; «Bana sırf bu 
şehrin Rabb´ine 
kulluk etmem em-
redildi. O bu şehri 
dokunulmaz kıldı. 
Her şey O´nundur. 
Bana O´nun buy-
ruğuna boyun 
eğenlerin ilki ol-
mam emredildi. 

Ben; ancak bu 
şehrin Rabbına 
kulluk etmekle 
emrolundum. O, 
burayı harem 
kılmıştır ve her 
şey O´nundur. 
Ben, müslüman-
lardan olmakla 
emrolundum. 

(Ey Muhammed, de 
ki:) Ben, yalnızca, 
kutlu kıldığı bu şehrin 
ve var olan her şeyin 
Rabbine kulluk et-
mekle emrolundum; 
yani, O'na yürekten 
boyun eğen kimse-
lerden olmakla emro-
lundum; 

27. 
92 

.. أ نِْ أ تْل وِ ..و  =ve..okumam..(emredildi)     ِ اْلق ْرآن=Kur’an    

نِِ     yola..gelirse=اْهت د ىَِٰ    şimdi..kim=ف م 

ا ي ْهت ِدي..ف إِنَم  =yola..gelmiş..olur    

نِْ    kendi..yararına=ِلن ْفِسِهِ  م      ve..kim=و 

لَِ ا    de..ki=ف ق لِْ    saparsa=ض      ben=أ ن ا    elbette=إِنَم 

ْنِذِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =ancak..uyarıcılardanım 

Bana bir de Kur´an 
okumam emredildi. 
Kim doğru yola ge-
lirse kendi iyiliği 
için doğru yola 
gelmiş olur. Kim 
eğri yola saparsa 
de ki; ben sadece 
bir uyarıcıyım. 

Ve Kur´an oku-
makla da. Kim 
hidayete ererse; 
yalnız kendisi 
için ermiş olur. 
Kim de sapıtırsa; 
de ki: Ben, sa-
dece uyaranlar-
danım. 

bir de, bu Kuran'ı (in-
sanlara) okuyup ulaş-
tırmakla. Bundan 
sonra artık kim ki, 
doğru yolu tutarsa, o 
yolu kendi iyiliği için 
tutmuş olacaktır; ve 
kim de yoldan sapar-
sa, (böylelerine) de 
ki: Ben yalnızca bir 
uyarıcıyım! 

27. 
93 

ق لِِ,, ْمد ِ    ve,,de,,ki=و  ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

ي ِريك مِْ     ayetlerini=آي اتِهِِ    O,,size,,gösterecek=س 

اِ      siz,,de,,onları,,tanıyacaksınız=ف ت ْعِرف ون ه 

ا م  بُّكِ     değildir=و      gafil=بِغ افِلِ     Rabbin=ر 

ل ونِ ,,ع َما ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

De ki; Hamd Al-
lah´a mahsustur. 
O ilerde size ayet-
lerini gösterecek, 
siz de onları tanı-
yacaksınız. 
Rabb´in onların 
yaptıkları işlerden 
kesinlikle habersiz 
değildir. 

De ki: Hamdol-
sun Allah´a. O, 
size ayetlerini 
gösterecektir. 
Siz de onları ta-
nıyacaksınız. Ve 
Rabbın; yaptık-
larınızdan ha-
bersiz değildir. 

Ve yine, de ki: Övgü-
ler olsun Allah'a! 
Alametleri(nin gerçek 
olduğunu) size gös-
terdiğinde (ne iseler) 
onları tanıyacaksınız. 
Ve Rabbin yaptıkları-
nızdan asla gafil de-
ğildir. 

28. 
1 

 Ta..sin..mim=طسم..
Ta. sin. mim. Ta, Sin, Mim. Ta-Sin-Mim. 

28. 
2 

,,     Kitabın=اْلِكت ابِِ    ayetleridir=آي اتِ     şunlar=تِْلكِ 

بِينِِ  apaçık=اْلم 

Bunlar apaçık Ki-
tab´ın ayetleridir. 

Bunlar, apaçık 
Kitab´ın ayetleri-
dir. 

Bunlar, özünde açık 
olan ve gerçeği bütün 
açıklığıyla ortaya ko-
yan ilahi kitabın me-
sajlarıdır. 

28. 
3 

ل ْيكِ     okuyacağız=ن تْل و..     bir..parçayı=ِمنِْ    sana=ع 

وس ىَِٰ    haberinden=ن ب إِِ     Musa=م 

فِِ ْرع ْونِ و  =ve..Fir’avn’ın    ِِ ق     gerçek..olarak=بِاْلح 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ 

Ey Muhammed! 
İnanan bir kavim 
için. Musa ve Fira-
vun olayının bir 
kısmını sana dos-
doğru anlatacağız. 

Sana, Musa ile 
Firavun´un ha-
berinden inana-
cak bir kavim 
için doğru olarak 
anlatacağız. 

Sana Firavun'la Musa 
arasında geçen olay-
ların bir bölümünü 
inanmaya eğilimli in-
sanlar için bütün ger-
çeğiyle anlatacağız. 

28. 
4 

    Fir’avn=فِْرع ْونِ     şüphesiz=إِنَِ,,

ِ     ululandı,,(zorbalığa,,kalktı)=ع َل 

ِضِاْْل رِْ,,فِي =yeryüzünde     ِع ل ج      böldü=و 

ا     çeşitli,,gruplara=ِشي عًا    halkını=أ ْهل ه 

    eziyordu=ي ْست ْضِعفِ 

مِْ    bir,,zümreyi,,(İsrail,,oğullarını)=ط ائِف ةًِ     onlardan=ِمْنه 

ه مِْ    kesiyordu=ي ذ ب ِحِ      oğullarını=أ ْبن اء 

ي ْست ْحيِي ْمِ     sağ,,bırakıyordu=و  ه      kadınlarını=نِس اء 

    idi=ك انِ     çünkü,,o=إِنَه ِ

ْفِسِدينِ ,,ِمنِ  اْلم  =bozgunculardan 

Firavun ülkesinde 
ululandı ve zorba-
lığa kalktı, halkını 
çeşitli sınıflara 
böldü. Onlardan 
bir topluluğu (İsrai-
loğulları´nı) zayıf-
latıyor, oğullarını 
kesiyor, kadınları 
sağ bırakıyordu. 
Çünkü o bozgun-
cunun biriydi. 

Gerçekten, Fira-
vun, yeryüzünde 
zorbalığa yönel-
di ve halkını sı-
nıflara ayırdı. İç-
lerinden bir züm-
reyi güçsüz bu-
larak oğullarını 
boğazlıyor, kız-
larını diri bırakı-
yordu. Çünkü o, 
bozguncular-
dandı. 

O ülkede Firavun 
kendini büyüklük 
duygusuna kaptırmış 
ve ülke halkını kastla-
ra, sınıflara ayırmıştı. 
(Öyle ki,) onlardan bir 
kısmını iyice hor ve 
güçsüz görmek istiyor 
(ve bunun için de) er-
kek çocuklarını öldü-
rüyor, (yalnız) kadın-
larını sağ bırakıyordu: 
çünkü o, gerçekten 
de, (yeryüzünde) 
bozgunculuk çıkar-
mak isteyen kimse-
lerdendi. 

28. 
5 

ن ِريد ِ.. نَِ..أ نِْ    biz..istiyorduk..ki=و  ن م  =lütfetmeyi    

اْست ْضِعف وا..الَِذينِ ..ع ل ى =ezilenlere    

اْْل ْرِضِ..فِي =o..yerde    

مِْ ن ْجع ل ه      önderler=أ ئَِمةًِ    ve..onları..yapmayı=و 

مِ  ن ْجع ل ه  اِرثِينِ     ve..onları=و   mirasçı..kılmayı=اْلو 

Biz istiyorduk ki o 
yerde zayıflatılan-
lara lutfedelim, on-
ları önderler yapa-
lım, onları diğerle-
rinin yerine mirasçı 
kılalım. 

Biz ise istiyorduk 
ki; güçsüz sayı-
lanlara iyilikte 
bulunalım, onları 
önderler kılalım 
ve onları varisler 
yapalım. 

Fakat Biz istiyorduk 
ki, yeryüzünde hor ve 
güçsüz görülen kim-
selerden yana çıka-
lım, onların dinde ön-
cüler olmasını sağla-
yalım, onları (Fira-
vun'un şeref ve itiba-
rına) varis kılalım 

28. 
6 

,, نِ  ك ِ ن م  مِْ    ve,,iktidara,,getirmeyi=و      onları=ل ه 

اْْل ْرِضِ,,فِي =o,,yerde     ِن ِري     ve,,göstermeyi=و 

انِ     Fir’avn’a=فِْرع ْونِ  ه ام      ve,,Haman’a=و 

ا ن ود ه م  ج  مِْ    ve,,askerlerine=و      onlardan=ِمْنه 

ا ونِ ي ْحذ ِ    oldukları=ك ان وا    şeyi=م  ر  =korkmuş 

Ve onları o ülkede 
hakim kılalım. Fi-
ravun´a Haman´a 
ve askerlerine; 
başlarına gelme-
sinden korktukları 
şeyi gösterelim. 

Ve onları mem-
leketlerine yer-
leştirelim, Fira-
vun´ a Haman´a 
ve ikisinin asker-
lerine çekinmek-
te oldukları şey-
leri gösterelim. 

ve onları güvenlik 
içinde yeryüzünde 
yerleştirelim; Fira-
vun'u, Haman'ı ve on-
ların ordularını da on-
ların (İsrailoğulla-
rı'nın) eliyle korktukla-
rı şeye uğratalım. 

28. 
7 

ْين ا.. أ ْوح  أ م ِِ..إِل ىَِٰ    ve..vahyettik=و  =annesine    

وس ىَِٰ     Musa’nın=م 

ِضِعيِهِ أ رِْ..أ نِْ =O(çocuğu)nu..emzir    

ِخْفتِِ..ف إِذ ا =korkarsan    

ل ْيهِِ     onu..bırak=ف أ ْلِقيهِِ    başına..bir..şey..gelmesinden=ع 

اْلي م ِِ..فِي =suya     ِل افِي..و  ت خ  =korkma    

لِ  نِيِ ..و  ت ْحز  =üzülme    إِنَا=elbette..biz    

ادُّوه ِ     sana=إِل ْيكِِ    onu..tekrar..geri..vereceğiz=ر 

اِعل وه ِ ج      ve..onu..yapacağız=و 

ْرس ِلينِ ..ِمنِ  اْلم  =elçilerden 

Musa´nın annesi-
ne, «Çocuğu em-
zir. Başına bir şey 
gelmesinden kor-
kuyorsan bir san-
dık içinde suya bı-
rak, korkma, üzül-
me, biz onu tekrar 
sana vereceğiz ve 
onu peygamber 
yapacağım» diye 
bildirmiştik. 

Musa´nın anne-
sine: Onu emzir. 
Başına bir şey 
gelmesinden 
korktuğun za-
man onu suya 
bırak. Korkma, 
üzülme, şüphe-
siz onu, Biz; sa-
na döndürecek 
ve peygamber 
yapacağız, diye 
vahyettik. 

Ve bunun içindir ki, 
(Musa doğduğu za-
man,) annesine: Onu 
(bir süre) emzir diye 
ilham ettik, ama o'nun 
başına bir şey gel-
mesinden korktuğun 
zaman o'nu nehrin 
sularına bırak; ve 
(o'nun için) korkma, 
üzülme; çünkü Biz 
o'nu sana geri getire-
ceğiz ve kendisini el-
çilerimizden bir elçi 
yapacağız! 

28. 
8 

    ailesi=آلِ     nihayet,,onu,,aldı=ف اْلت ق ط ه ِ,,

    olması,,için=ِلي ك ونِ     Fir’avn=فِْرع ْونِ 

مِْ ا    kendilerine=ل ه      bir,,düşman=ع د وًّ

نًاِ  ز  ح      gerçekten=إِنَِ    ve,,başlarına,,derd=و 

انِ     Fir’avn=فِْرع ْونِ  ه ام      ve,,Haman=و 

ن ود ِ ج  او  ه م  =,,ve,,askerleri    

اِطئِينِ ,,ك ان وا خ  =yanılıyorlardı 

Nihayet Firavun ai-
lesi onu buldu ve 
aldı. Çünkü o, so-
nunda kendileri 
için bir düşman ve 
dert olacaktı. Şüp-
hesiz Firavun, 
Haman ve askerle-
ri suçlu oldukları 
için yanılıyorlardı. 

Firavun´un 
adamları bunun 
üzerine onu aldı-
lar. Çünkü o, 
sonunda kendi-
leri için bir düş-
man ve bir tasa 
olacaktı. Zira Fi-
ravun, Haman 
ve askerleri ger-
çekten suçlu idi-
ler. 

Ve (sonunda) Firavun 
ailesi(nden biri) o'nu 
buldu (ve kurtardı): 
çünkü (Biz) o'nun ile-
ride, Firavun'un, Ha-
man'ın ve onların ma-
iyetindekilerin gerçek-
ten yanlış yolda ol-
duklarını görerek kar-
şılarına bir düşman 
ve bir üzüntü (kayna-
ğı) olarak çıkmasını 
(dilemiştik)! 

28. 
9 

ق ال تِِ.. أ تِ     ve..dedi..ki=و      karısı=اْمر 

    göz=ع ْينِ     aydınlığı=ق َرتِ     Fir’avn’ın=فِْرع ْونِ 

Firavun´un karısı; 
«İkimizin de gözü 
aydın! Onu öldür-
meyin, belki bize 
faydası dokunur ya 

Firavun´un karısı 
dedi ki: Benim 
de, senin de gö-
zün aydın olsun. 
Onu öldürmeyin. 

Ve Firavun'un karısı, 
(Firavun'a): (Bu ço-
cuk) hem benim hem 
de senin için neşe 
kaynağı (olabilir)! de-
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ل ك ِ     bana..da=ِلي     sana..da=و 

ت ْقت ل وه ِ..لِ  =onu..öldürmeyin    َِٰع س ى=belki    

ي ْنف ع ن ا..أ نِْ =bize..yararı..dokunur    ِْأ و=ya..da    

ل دًا    onu..ediniriz=ن تَِخذ ه ِ ه مِْ    evlad=و      onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =anlamıyorlardı 

da onu evlat edini-
riz» dedi. Onu al-
makla hata ettikle-
rini bilmiyorlardı. 

Belki bize fayda-
sı dokunur veya 
onu oğul edini-
riz. Ve onlar, 
farkında değil-
lerdi. 

di, Onu öldürmeyin; 
belki bize faydası do-
kunur; yahut o'nu ev-
lat edinebiliriz! Ve 
(pek tabii, bunları ko-
nuşurken, olacak 
olanlardan) haberleri 
yoktu. 

28. 
10 

,, أ ْصب حِ  اد ِ    sabahladı=و      annesinin=أ م ِِ    gönlü=ف ؤ 

وس ىَِٰ     bomboş=ف اِرًغاِ     Musa’nın=م 

ك اد تِْ,,إِنِْ =neredeyse    ل ت ْبِدي=açığa,,vuracaktı    

    eğer,,olmasaydık=ل ْولِ     onu=بِهِِ

ب ْطن ا,,أ نِْ ر  =biz,,iyice,,pekiştirmiş    

ا,,ع ل ىَِٰ ق ْلبِه  =onun,,kalbini     ِِلت ك ون=olması,,için    

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =inananlardan 

Musa´nın annesi, 
gönlü bomboş, sa-
baha kadar oğlunu 
düşündü. Eğer biz, 
vaadimize inanan-
lardan olması için 
kalbini iyice pekiş-
tirmemiş olsaydık, 
saraya alınan ço-
cuğun oğlu oldu-
ğunu açığa vura-
caktı. 

Musa´nın anne-
si, yüreği bom-
boş sabah etti. 
Şayet inananlar-
dan olması için 
kalbini pekiştir-
memiş olsaydık; 
neredeyse onu 
açığa vuracaktı. 

Bu arada, Musa'nın 
annesi yüreği acıyla 
dolup taşarak sabahı 
etti; öyle ki, eğer (sö-
zümüze olan) inancı-
nı sonuna kadar canlı 
tutması için yüreğini 
iyice güçlendirmemiş 
olsaydık o'nun kim 
olduğunu az kalsın 
açığa vuracaktı. 

28. 
11 

ق ال تِْ..     kız..kardeşine=ِْل ْختِهِِ    dedi..ki=و 

يِهِ  تِْ    onu..takip..et=ق ص ِ     o..da..gözetledi=ف ب ص ر 

ن بِ ..ع نِْ    onu=بِهِِ ج  =uzaktan    ِْه م     onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =farkına..varmadan 

Annesi Musa´nın 
ablasına; «Onun 
izini takip et» dedi. 
O da kimse farkına 
varmadan, Mu-
sa´yı gözetledi. 

Onun kızkarde-
şine dedi ki: Onu 
izle, o da kimse 
farkına varma-
dan onu uzaktan 
gözetledi. 

İşte bu haldeyken 
(Musa'nın) kız karde-
şine: Onu izle! dedi. 
Ve (kız da), (Firavun 
ailesinden) kimseye 
fark ettirmeden o'nu 
uzaktan gözetledi. 

28. 
12 

َرْمن ا,, ح      ona=ع ل ْيهِِ    biz,,haram,,etmiştik=و 

اِضعِ  ر  ق ْبلِ ,,ِمنِْ    süt,,anneleri=اْلم  =daha,,önce    

أ د لُّك مِْ,,ه لِْ    dedi,,ki=ف ق ال تِْ =size,,göstereyim,,mi?    

ب ْيتِ ,,أ ْهلِِ,,ع ل ىَِٰ =bir,,aileyi    

    sizin,,için=ل ك مِْ    onun,,bakımını,,üstlenecek=ي ْكف ل ون ه ِ

ه مِْ ونِ     ona=ل ه ِ    ve,,onlar=و   öğüt,,verecek=ن اِصح 

Önceden, süt an-
nelerinin memesini 
kabul etmemesini 
sağladık. Musa´nın 
ablası; «Sizin için 
onun bakımını üst-
lenecek ve ona 
öğüt verip onu gü-
zelce eğitecek bir 
aileyi göstereyim 
mi?» dedi 

Önceden Biz, 
onun süt annele-
rin memesini 
kabul etmeme-
sini sağladık. 
Bunun üzerine 
hemşiresi: Size, 
sizin adınıza ona 
bakacak ve iyi 
davranacak bir 
ev halkını tavsi-
ye edeyim mi? 
dedi. 

Ve Biz daha ilk gün-
den o'nun (Mısırlı) süt 
annelerin memesini 
yadırgamasını sağla-
dık; ve (kız kardeşi 
bu durumu öğrenin-
ce, onlara:) Size 
o'nun bakımını sizin 
adınıza üzerine alabi-
lecek ve o'nu güzelce 
eğitip yetiştirecek bir 
aile göstereyim mi? 
dedi. 

28. 
13 

د ْدن اه ِ..     böylece..onu..geri..verdik=ف ر 

هِِ..إِل ىَِٰ أ م ِ =annesine    ِْك ي=için    َِت ق ر=aydın..olması    

ا ْين ه  لِ     gözü=ع  نِ ..و  ت ْحز  =ve..üzülmesin    

ِلت ْعل مِ      şüphesiz=أ نَِ    ve..bilmesi..için=و 

ْعد ِ     Allah’ın=اّلَلِِ    vaadinin=و 

قِ  ِكنَِ    hak..(gerçek)..olduğunu=ح  ل َٰ     ve..fakat=و 

ه مِْ ونِ ..لِ     çokları=أ ْكث ر  ي ْعل م  =bilmezler 

Böylece biz onu 
annesine geri ver-
dik ki gözü aydın 
olsun, üzülmesin 
ve Allah´ın vaadi-
nin gerçek olduğu-
nu bilsin. Fakat 
çoğu bunu bilmez. 

Böylece onun 
gözü aydın ol-
sun, tasalanma-
sın ve Allah´ın 
vaadinin mutlak 
gerçek olduğunu 
bilsin diye, an-
nesine geri ver-
dik. Ama onların 
çoğu bilmezler. 

İşte böylece, o'nu an-
nesine kavuşturduk ki 
gözü gönlü aydınlan-
sın, artık üzülmesin 
ve onların çoğu bunu 
bilmeseler bile o, Al-
lah'ın verdiği sözün 
mutlaka gerçekleşe-
ceğini bilsin! 

28. 
14 

,, ل َما ب ل غِ ,,و  =(Musa),,erince    ِ أ ش دَه=güçlü,,çağına    

ىَِٰ اْست و      biz,,ona,,verdik=آت ْين اه ِ    ve,,olgunlaşınca=و 

ْكًما ِعْلًماِ     hüküm=ح  ِلكِ     ve,,ilim=و  ك ذ َٰ     işte,,böyle=و 

    mükâfatlandırırız=ن ْجِزي

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananları=اْلم 

Musa, yiğitlik çağı-
na gelip olgunla-
şınca, biz ona 
hikmet ve ilim ver-
dik. İşte güzel dav-
rananları böyle 
mükâfatlandırırız. 

Erginlik çağına 
erişip olgunla-
şınca, Biz ona 
ilim ve hikmet 
verdik. İyi dav-
rananları işte 
böylece müka-
fatlandırırız. 

Derken, (Musa) er-
ginlik çağına ulaşıp 
(zihnen) iyice olgun-
laşınca, kendisine 
(doğruyla eğriyi birbi-
rinden ayırmaya ya-
rayan) güçlü bir mu-
hakeme yeteneği ve 
ilim verdik; iyiliğe yat-
kın olanları Biz işte 
böyle mükafatlandırı-
rız. 

28. 
15 

.. لِ  د خ  ِدين ة ِ    ve..girdi=و      şehre=اْلم 

ِحينِِ..ل ىَِٰعِ  =bir..sırada    

ْفل ةِ      habersiz..olduğu..(kendisinden)=غ 

ا..ِمنِْ أ ْهِله  =halkının    ِ د ج  ا    buldu=ف و      orada=فِيه 

ل ْينِِ ج      iki..adamı=ر 

نِِ ذ ا    öldüresiye..dövüşürlerken=ي ْقت تَِل      biri=ه َٰ

ِشيع تِهِِ..ِمنِْ =kendi..taraftarlarından    ذ ا ه َٰ     öbürü..de=و 

ِهِ ..ِمنِْ ِ ع د و  =düşmanlarından    

    yardım..istedi..(Musa’dan)=ف اْست غ اث ه ِ

ِشيع تِهِِ..ِمنِْ..الَِذي =kendi..taraftarlarından..olan    

    karşı=ع ل ى

هِِ..ِمنِْ..الَِذي ِ ع د و  =düşmanlarından..olana    

ه ِ ك ز  وس ىَِٰ    bir..yumruk..indirdi=ف و      Musa=م 

ىَِٰ ل ْيِهِ     işini..bitirdi=ف ق ض      onun=ع 

ذ ا    dedi..ki..(sonra)=ق الِ      bu=ه َٰ

لِِ..ِمنِْ ع م  =işindendir     ِالَشْيط اِن=şeytanın    

    bir..düşmandır=ع د وِ     o..gerçekten=إِنَه ِ

ِضلِ  بِينِ     şaşırtıcı=م   apaçık=م 

Musa, halkının ha-
beri olmadığı bir 
zamanda şehre 
girdi. Orada, biri 
kendi tarafından 
diğeri düşman ta-
rafından olan iki 
adamın birbiriyle 
dövüştüklerini gör-
dü. Kendi tarafın-
dan olan, düşman 
olana karşı Mu-
sa´dan yardım is-
tedi. Musa´da 
onun düşmanına 
bir yumruk vurdu, 
ölümüne sebep ol-
du. Sonrada; «Bu 
şeytanın işidir; 
çünkü o apaçık 
saptıran bir düş-
mandır.» dedi. 

O, halkının ha-
beri olmadığı bir 
sırada şehre gir-
di ve birbiriyle 
dövüşen iki 
adam gördü. Şu, 
kendi adamla-
rından, bu da 
düşmanların-
dandı. Kendi ta-
rafından olan, 
düşmanına karşı 
ondan yardım is-
tedi. Bunun üze-
rine Musa düş-
manına bir yum-
ruk indirdi ve 
ölümüne sebep 
oldu. Bu, şeyta-
nın işidir. Zira o, 
apaçık saptıran 
bir düşmandır, 
dedi. 

Ve (Musa), halkının 
(şehirde olup biten-
den) habersiz (evle-
rinde oturdukları bir 
gün) şehre indi; ve bi-
ri kendi halkından, 
ötekisi düşmanların-
dan olan iki adamın 
birbiriyle kavga ettiği-
ni gördü. Kendi hal-
kından olan kişi düş-
man tarafından olan 
kişiye karşı o'nu yar-
dıma çağırdı; bunun 
üzerine Musa onu 
yumrukla devirip işini 
bitirdi. (Ama hemen 
sonra kendi kendine:) 
Bu düpedüz Şey-
tan'ın işi! dedi, Doğ-
rusu o (insanı) yoldan 
çıkaran apaçık bir 
düşmandır! 

28. 
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,, ب ِِ    dedi=ق الِ      gerçekten,,ben=إِن ِي    Rabbim=ر 

    nefsime=ن ْفِسي    zulmettim=ظ ل ْمتِ 

    bağışladı,,(Allah)=ف غ ف رِ     beni=ِلي    bağışla=ف اْغِفرِْ

    O=ه وِ     çünkü,,O=إِنَه ِ    onu=ل ه ِ 

    çok,,bağışlayandır=اْلغ ف ورِ 

 çok,,esirgeyendir=الَرِحيمِ 

Musa; «Rabb´im! 
Ben nefsime zul-
mettim, beni ba-
ğışla» dedi. Allah 
onu bağışladı. 
Çünkü O, çok ba-
ğışlayan ve çok 
esirgeyendir. 

Dedi ki: Rabbım; 
doğrusu kendi-
me zulmettim. 
Bağışla beni. 
Bunun üzerine 
onu bağışladık. 
Muhakkak ki 
O´dur O; Gafur, 
Rahim. 

(Ve) Ey Rabbim! diye 
dua etti, Ben kendime 
yazık ettim! Beni ba-
ğışla. Ve (Allah) da 
o'nu bağışladı. Çünkü 
O çok acıyıp esirge-
yen gerçek bağışlayı-
cıdır. 

28. 
17 

.. ب ِِ    dedi=ق الِ  ا    Rabbim=ر      hakkı..için=بِم 

    bana=ع ل يَِ    lütfettiğin..nimetler=أ ْنع ْمتِ 

    olmayacağım=أ ك ونِ     artık..bir..daha=ف ل نِْ

ْجِرِمينِ     arka..çıkan=ظ ِهيًرا  suçlulara=ِلْلم 

Musa; «Rabb´im! 
Bana verdiğin ni-
mete andolsun ki, 
suçlulara asla yar-
dımcı olmayaca-
ğım» dedi. 

Dedi ki: Rabbım, 
bana verdiğin 
nimet hakkı için, 
artık suçlulara 
asla yardımcı 
olmayacağım. 

Ey Rabbim! dedi 
(Musa,) Bana bahşet-
tiğin nimetler hakkı 
için bir daha asla suç-
lulara arka çıkmaya-
cağım! 

28. 
18 

,, ِدين ةِِ,,فِي    sabahladı=ف أ ْصب حِ  اْلم  =şehirde    

ائِفًا قَبِ     korku,,içinde=خ      gözetleyerek=ي ت ر 

    bir,,de,,baktı,,ki=ف إِذ ا

ه ِ,,الَِذي ر  اْست ْنص  =kendisinden,,yardım,,isteyen    

    dün=بِاْْل ْمِسِ
ه ِ      yine,,feryadediyor=ي ْست ْصِرخ 

وس ىَِٰ    ona=ل ه ِ    dedi=ق الِ      Musa=م 

    bir,,azgınsın=ل غ ِويِ     gerçekten,,sen=إِنَكِ 

بِينِ   belli,,ki=م 

Şehirde korku 
içinde etrafı gözet-
leyerek sabahladı. 
Dün kendisinden 
yardım isteyen kişi 
bağırarak yine on-
dan yardım istiyor-
du. Musa ona; 
«Besbelli sen bir 
azgınsın.» dedi. 

Şehirde korku 
içinde etrafı gö-
zetleyerek sa-
bahladı. Bir de 
baktı ki dün, 
kendisinden 
yardım isteyen 
kimse bağırarak 
ondan yine yar-
dım istiyordu. 
Musa ona dedi 
ki: Doğrusu sen, 
besbelli bir az-
gınsın. 

Böylece, ertesi sa-
bah, korku içinde 
çevresini gözetleye-
rek yine şehirde do-
laşıyordu; bir de ne 
görsün, dün kendi-
sinden yardım iste-
yen adam (yine) o'nu 
(yardımına) çağırmı-
yor mu! Musa, (bu 
sefer) ona: Sen ger-
çekten apaçık bir az-
gınmışsın! dedi. 

28. 
19 

اد ِ..أ نِْ    nihayet=ف ل َما.. أ ر  =isteyince    
Nihayet Musa iki-
sininde düşmanı 
olan adamı yaka-

Derken ikisinin 
de düşmanı ola-
nı yakalamak is-

Bununla birlikte, yine 
de ikisinin de (ortak) 
düşmanı durumunda-
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ي ْبِطشِ ..أ نِْ =yakalamak    بِالَِذي=olanı     ِه و=o    

ا    düşman=ع د وِ      dedi..ki=ق الِ     ikisine..de=ل ه م 

وس ىَِٰ..ي ا م  =ey..Musa    ِ أ ت ِريد=-mi..istiyorsun?    

ت ْقت ل نِي..أ نِْ =beni..öldürmek    ا     gibi=ك م 

ت ْلتِ ق ِ =öldürdüğün    ن ْفًسا=bir..canı    ِ بِاْْل ْمِس=dün    

ت ِريد ِ..إِنِْ =sen..istiyorsun    َِإِل=ancak    

ت ك ونِ ..أ نِْ =olmak    بَاًرا     bir..zorba=ج 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ا م  ت ِريد ِ..و  =istemiyorsun    ِْت ك ونِ ..أ ن =olmak    

ْصلِِ..ِمنِ  ِحينِ اْلم  =arabuluculardan 

lamak isteyince; 
«Ey Musa! Dün bir 
canı öldürdüğün 
gibi beni de mi öl-
dürmek istiyorsun? 
Sen yeryüzünde 
islah edenlerden 
değil de zorba ol-
mak istiyorsun.» 
dedi. 

teyince: Ey Mu-
sa, dün bir cana 
kıydığın gibi ba-
na da mı kıymak 
istiyorsun? Sen 
ıslah edenlerden 
olmayı değil, 
yeryüzünde bir 
zorba olmayı is-
tiyorsun, dedi. 

ki kişiyi tam yakala-
mak üzereyken, bu 
sonraki: Ey Musa! 
dedi, Dün öldürdüğün 
adam gibi beni de öl-
dürmek mi istiyor-
sun? Senin tek ama-
cın, haksızlıkları dü-
zelten biri olmak de-
ğil, ülkenin başına 
zorba kesilmek! 

28. 
20 

,, اءِ  ج  لِ     geldi=و  ج      bir,,adam=ر 

أ ْقص ى,,ِمنِْ =öbür,,ucundan    ِِِدين ة     şehrin=اْلم 

    dedi=ق الِ     koşarak=ي ْسع ىَِٰ

وس ىَِٰ م  وس ىَٰ ِل  ِ,,إِنَِ    ey,,Musa=ي ام  اْلم  =ileri,,gelenler    

ونِ      seni=بِكِ     aralarında,,konuşuyorlar=ي أْت ِمر 

جِْ    seni,,öldürmek,,için=ِلي ْقت ل وكِ      sen,,çık,,(git)=ف اْخر 

    sana=ل كِ     elbette,,ben=إِن ِي

النَاِصِحينِ ,,ِمنِ  =öğüt,,verenlerdenim 

Şehrin öbür ucun-
dan bir adam ko-
şarak geldi; «Ey 
Musa, ileri gelenler 
seni öldürmek için 
aralarında görüşü-
yorlar. Hemen 
uzaklaş. Doğrusu 
ben sana öğüt ve-
riyorum» dedi. 

Şehrin öte ba-
şından koşarak 
bir adam geldi 
ve dedi ki: Ey 
Musa; ileri ge-
lenler, seni öl-
dürmek için ara-
larında görüşü-
yorlar. Hemen 
çık git, doğrusu 
ben, sana öğüt 
verenlerdenim. 

Tam o sırada şehrin 
öteki ucundan bir 
adam koşarak geldi 
ve Ey Musa! dedi, 
(Ülkenin) ileri gelenle-
ri seni öldürmek üze-
re hakkında görüşü-
yorlar; hemen çık git; 
şüphesiz ben senin 
iyiliğini isteyen kimse-
lerdenim! 

28. 
21 

.. جِ  ر  ا    çıktı..(Musa)=ف خ      oradan=ِمْنه 

ائِفًا قَب ِ     korka..korka=خ      dedi=ق الِ     kollayarak=ي ت ر 

ب ِِ نِي    Rabbim=ر      beni..kurtar=ن ج ِ

اْلق ْومِِ..ِمنِ  =kavimden     ِالَظاِلِمين=zalim 

Musa, korku içinde 
çevresini gözetle-
yerek şehirden çık-
tı. «Rabb´im! Beni 
şu zalim kavimden 
kurtar.» dedi. 

Bunun üzerine 
korku içinde gö-
zetleyerek ora-
dan çıktı ve: 
Rabbım; beni, o 
zalimler güru-
hundan kurtar, 
dedi. 

Bunun üzerine (Mu-
sa) korku içinde çev-
resine bakınarak ve 
Ey Rabbim, zalimlere 
karşı beni koru! diye 
dua ederek oradan 
uzaklaştı. 

28. 
22 

,, ل َما َجه ِ,,و  ت و  =yönelince     ِتِْلق اء=tarafına    

ْدي نِ      umarım,,ki=ع س ىَِٰ    dedi=ق الِ     Medyen=م 

ب ِي ي ْهِدي نِي,,أ نِْ    Rabbim=ر  =beni,,iletir    

اءِ   yola=الَسبِيلِِ    doğru=س و 

Medyen´e doğru 
yönelince; «Ümit 
ederim ki Rabb´im 
doğru yola iletir.» 
dedi. 

Medyen tarafına 
yöneldiğinde 
dedi ki: Umarım 
ki Rabbım, beni 
yolun doğrusuna 
hidayet eder. 

Ve Medyen'e doğru 
yola çıkarken (kendi 
kendine): Umarım, 
Rabbim beni (böyle-
ce) doğru yola yönel-
tir! dedi. 

28. 
23 

.. ل َما د ِ..و  ر  و  =varınca     ِاء     suyuna=م 

ْدي نِ  د ِ    Medyen=م  ج  ل ْيهِِ    buldu=و      onun..başında=ع 

النَاِسِ..ِمنِ     bir..grubu=أ َمةًِ =insanlardan    

د ِ    sularken..(hayvanlarını)=ي ْسق ونِ  ج  و      ve..buldu=و 

د ونِِهمِ ..ِمنِْ =onların..gerisinde    ِِأ ت ْين     iki..kız=اْمر 

    dedi..(Musa)=ق الِ     sudan..meneden=ت ذ ود اِنِ 

ا اِ ..م  ْطب ك م  خ  =sizin..işiniz..ne?    ِ ت اق ال =dediler..ki    

ن ْسِقي..لِ  =biz..sulayamayız    

تَىَِٰ ي ْصِدرِ ..ح  =sulayıp..çekilmeden    

ع اء ِ  أ ب ون ا    çobanlar=الر ِ     ve..babamız..da=و 

بِيرِ     bir..ihtiyardır=ش ْيخِ   büyük=ك 

Medyen suyuna 
geldiğinde, kuyu-
nun başında in-
sanların hayvanla-
rını suladıklarını 
gördü. Onlardan 
başka, hayvanları-
nı sudan alıkoyan 
iki kız gördü. Onla-
ra; «Derdiniz ne-
dir?» dedi. Dediler 
ki; «Çobanlar su-
layıp çekilmeden 
biz onların içine 
sokulup hayvanla-
rımızı sulamayız. 
Babamız çok yaş-
lıdır, onun için bu 
işi biz yapıyoruz.» 

Medyen suyuna 
varınca; davarla-
rını sulayan bir 
insan topluluğu 
gördü. Ve onlar-
dan başka sürü-
lerini gözetleyen 
iki kadın buldu. 
Onlara: İşiniz 
nedir? dedi. On-
lar da: Çobanlar 
ayrılana kadar 
biz sulamayız. 
Babamız çok 
yaşlıdır da on-
dan, dediler. 

Derken, Medyen'in su 
kuyularına vardı ve 
orada (hayvanlarını) 
suvaran kalabalık bir 
grup insanla karşılaş-
tı; ve onlardan biraz 
ötede kendi hayvan-
larını uzakta tutmaya 
çalışan iki kadın gör-
dü. (Onlara:) Arzunuz 
nedir? diye sordu. Bu 
çobanlar işlerini bitirip 
uzaklaşmadıkça biz 
(hayvanlarımızı) su-
varamıyoruz; çünkü 
(biz kadınız ve) ba-
bamız da pek yaşlı 
diye cevap verdiler. 

28. 
24 

,, ا    hemen,,suladı,,(Musa)=ف س ق ىَِٰ     onlarınkini=ل ه م 

لَىَِٰ    sonra=ث مَِ ل ِِ,,إِل ى    çekildi=ت و  الظ ِ =gölgeye    

ب ِِ    dedi=ف ق الِ      doğrusu=إِن ِي    Rabbim=ر 

ا ْلتِ ,,ِلم  أ ْنز  =indireceğin    َِإِل ي=bana    

ْيرِ ,,ِمنِْ خ  =bir,,hayra     ِف ِقير=muhtacım 

Musa onların hay-
vanlarını suladı, 
sonra gölgeye çe-
kildi; «Rabb´im, 
doğrusu bana indi-
receğin her hayra 
muhtacım» dedi. 

Bunun üzerine 
onlarınkini sula-
dı. Sonra gölge-
ye çekildi ve de-
di ki: Rabbım; 
doğrusu bana 
indireceğin hay-
ra muhtacım. 

Bunun üzerine, (Mu-
sa) onların (hayvanla-
rını) suvardı; sonra 
gölgeye çekilip, Ey 
Rabbim, bana bah-
şedeceğin her hayra 
öylesine muhtacım ki! 
diye niyazda bulundu. 

28. 
25 

تْه ِ.. اء      derken..ona..geldi=ف ج 

ا     yürüyerek=ت ْمِشي    o..iki..kızdan..biri=إِْحد اه م 

اْستِْحي اءِ ..ع ل ى =utana..utana    ِْق ال ت=dedi    

أ بِي..إِنَِ =babam     ِي ْدع وك=seni..çağırıyor    

    ücretini=أ ْجرِ     ödemek..için=ِلي ْجِزي كِ 

ا س ق ْيتِ ..م  =sulamanın     ِل ن ا=bizim..için    

ه ِ..ف ل َما اء  ج  =(Musa)..ona..gelince    

ق صَِ ل ْيهِِ    ve..anlatınca=و      ona=ع 

    dedi=ق الِ     hikayeyi=اْلق ص صِ 

ْف ِ..لِ  ت خ  =korkma     ِْوت     kurtuldun=ن ج 

اْلق ْومِِ..ِمنِ  =o..kavimden    ِِِمينِ الَظال =zalim 

O sırada iki kızdan 
biri utana utana 
Musa´nın yanına 
geldi; «Babam su-
lama ücretini öde-
mek için seni çağı-
rıyor» dedi. Musa 
kızların babaları-
nın yanına gelerek 
başından geçen 
olayları anlatınca 
O; «Korkma, o za-
lim kavimden kur-
tuldun» dedi. 

Derken, o kadın-
lardan biri, utana 
utana yürüyüp 
ona geldi: Ba-
bam, dedi, sana 
sulama ücretini 
ödemek için seni 
çağırıyor. Ona 
gelince, başın-
dan geçeni an-
lattı. O da: 
Korkma; artık 
zalimler güru-
hundan kurtul-
dun, dedi. 

Az sonra o iki 
(kız)dan biri, utana 
sıkıla çıkageldi ve 
(Hayvanlarımızı) su-
lamana karşılık ücret 
ödemek için babam 
seni çağırıyor dedi. 
(Musa) onun yanına 
varınca, başından 
geçenleri ona anlattı. 
Beriki: Korkma! dedi, 
Artık o zalim halkın 
elinden kurtulmuş bu-
lunuyorsun! 

28. 
26 

اإِْحد ِ    dedi=ق ال تِْ,, اه م  =o,,(kız)lardan,,biri    

أ ب تِِ,,ي ا =babacığım     ِ اْست أِْجْره=bunu,,(çoban),,tut    

ْيرِ     muhakkak=إِنَِ     en,,hayırlısıdır=خ 

نِِ ْرتِ ,,م  اْست أْج  =ücretle,,tuttuklarının    

 en,,güveniliri=اْْل ِمينِ     en,,güçlüsü=اْلق ِويُِّ

Kızlardan biri; 
«Babacığım, bunu 
çoban olarak tut, 
ücretle tuttukları-
nın en hayırlısı 
budur. Çünkü hem 
güçlü hem de gü-
venilir.» 

O ikiden biri dedi 
ki: Babacığım, 
onu ücretle tut. 
Çünkü ücretle 
tuttuklarının en 
iyisi bu güçlü ve 
emin kişidir. 

O iki (kız)dan biri: 
Babacığım, dedi, o'nu 
ücretli olarak yanında 
tut; çünkü ücretli ola-
rak yanında tutabile-
ceğin en güçlü ve gü-
venilir kişi bu olacak! 

28. 
27 

.. أ ِريد ِ..إِن ِي    dedi..ki=ق الِ  =istiyorum    

كِ ..أ نِْ أ ْنِكح  =sana..nikahlamak    إِْحد ى=birini    

ات ْينِِهِ     kızımdan=اْبن ت يَِ =şu..iki    َِٰع ل ى=karşılığında    

نِي..أ نِْ ر  ت أْج  =bana..hizmet..etmen     ِانِي     sekiz=ث م 

ج ِ  ْمتِ     eğer=ف إِنِْ    yıl=ِحج      tamamlarsan=أ تْم 

    on(yıl)a=ع ْشًرا

ِعْنِدك ِ ..ف ِمنِْ =artık..o..senin..tarafındandır    

ا م  أ ِريد ِ..و  =ben..istemem    

أ ش قَِ..أ نِْ =zahmet..vermek     ِ ل ْيك     sana=ع 

ت ِجد نِي اّلَل ِ..ش اءِ ..إِنِْ    beni..bulacaksın=س  =İnşallah    

الَصاِلِحينِ ..ِمنِ  =iyilerden 

Kızların babası; 
«Bana sekiz yıl ça-
lışmana karşılık bu 
iki kızımdan birini 
sana nikahlamak 
istiyorum. Eğer bu 
süreyi on yıla ta-
mamlarsan o senin 
tarafından bir iyilik-
tir. Ben sana zah-
met vermek iste-
mem. İnşallah, be-
ni iyi kimselerden 
bulacaksın» dedi. 

O da dedi ki: 
Bana sekiz yıl 
çalışmana karşı-
lık, bu iki kızım-
dan birini sana 
nıkahlamak isti-
yorum. Şayet on 
yıla tamamlar-
san o, senden 
bir lutuf olur. 
Ama sana zorluk 
çektirmek iste-
mem. İnşaallah 
beni salihlerden 
bulacaksın. 

(Bir süre sonra, kızla-
rın babası, Musa'ya:) 
Bak, dedi, seni, sekiz 
yıl yanımda çalışma-
na karşılık bu iki kı-
zımdan biriyle evlen-
dirmek istiyorum; bu 
süreyi on (yıl)a ta-
mamlarsan artık bu 
senin bileceğin bir iş; 
sana fazladan yük 
yüklemek istemem; 
(tersine), eğer Allah 
dilerse, beni hep dü-
rüst davranan biri ola-
rak bulacaksın. 

28. 
28 

,, ِلكِ     dedi,,(Musa)=ق الِ      bu=ذ َٰ

ب ْين ك ِ     benim,,aramızdadır=ب ْينِي     seninle=و 

ا ل ْينِِ    hangi=أ يَم      süreyi=اْْل ج 

ْيتِ  ِ    yerine,,getirsem=ق ض      yok=ف َل 

Musa; «Bu seninle 
benim aramda bir 
sözleşmedir. Han-
gi süreyi yerine ge-
tirirsem bana 
düşmanlık yoktur. 
Konuştuklarımıza 
Allah vekildir.» de-

Dedi ki: Bu, se-
ninle benim 
aramdadır. Bu 
süreden hangi-
sini doldurursam 
doldurayım, bir 
kötülüğe uğra-
mam. Söyledik-

(Musa:) Bu seninle 
benim aramızda kal-
sın dedi, artık hangi 
süreyi doldurursam 
doldurayım bana kar-
şı bir husumet olma-
sın. Bu söyledikleri-
mize Allah da şahit 
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انِ  ل َيِ     düşmanlık=ع ْدو  اّلَل ِ    bana=ع      Allah=و 

ا,,ع ل ىَِٰ ن ق ولِ ,,م  =dediğimize     ِِكيل  vekildir=و 

di. lerimize Allah 
Vekil´dir. 

olsun! 

28. 
29 

.. ىَِٰ..ف ل َما ق ض  =bitirince    وس ى     Musa=م 

لِ  س ارِ     süreyi=اْْل ج      ve..yola..çıkınca=و 

    gördü=آن سِ     ailesiyle=بِأ ْهِلهِِ

انِبِِ..ِمنِْ ج  =(sağ)..yanında    ِِالطُّور=Tur’un    

    ailesine=ِْل ْهِلهِِ    dedi..ki=ق الِ     bir..ateş=ن اًرا

    gördüm=آن ْستِ     ben=إِن ِي    siz..durun=اْمك ث وا

    size..getiririm=آتِيك مِْ    belki=ل ع ل ِي    bir..ateş=ن اًرا

ا ب رِ     ondan=ِمْنه      yahut=أ وِْ    bir..haber=بِخ 

ةِ  ْذو  النَارِِ..ِمنِ     bir..kor..(getiririm)=ج  =ateşten    

 ısınırsınız=ت ْصط ل ونِ     böylece=ل ع لَك مِْ

Musa süreyi biti-
rince ailesi ile be-
raber yola çıktı. 
Tur tarafında bir 
ateş gördü. Ailesi-
ne «Siz durun, ben 
bir ateş gördüm; 
belki oradan size 
bir haber yada bir 
ateş koru getiririm 
de ısınırsınız.» 
dedi. 

Musa süreyi 
doldurunca; ai-
lesi ile birlikte 
yola çıktı. Tur 
yanında bir ateş 
gördü. Ailesine 
dedi ki: Durun, 
ben bir ateş gör-
düm. Olur ki size 
ondan bir haber, 
yahut ısınmanız 
için ateşten bir 
kor getiririm. 

Ve Musa, sonunda, 
bu süreyi doldurup da 
ailesiyle birlikte (çöl-
de) yola çıktığında 
Sina Dağı'nın yama-
cında bir ateş gördü; 
(ve) yanındakilere: 
Siz durun, dedi, ben 
(orada) bir ateş gör-
düm; size oradan 
belki bir haber, yahut 
(en azından) ısınma-
nız için (bir tutam) tu-
tuşmuş odun getiri-
rim. 

28. 
30 

,, أ ت اه ا,,ف ل َما =oraya,,gelince     ِن وِدي=şöyle,,seslenildi    

ش اِطئِِ,,ِمنِْ =kıyısındaki    ِِاد     vadinin=اْلو 

نِِ اْلب ْقع ةِِ,,فِي    sağ=اْْل ْيم  =yerdeki    

ك ةِِ ب ار  ةِِ,,ِمنِ     mübarek=اْلم  ر  الَشج  =ağaçtan    

وس ىَِٰ,,ي ا,,أ نِْ م  =ey,,Musa    إِن ِي=muhakkak,,ben    

بُِّ    Allah=اّلَل ِ    benim=أ ن ا     Rabbi=ر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Oraya gelince, o 
mübarek yerdeki 
vadinin sağ kıyı-
sındaki, ağaçtan 
kendisine şöyle 
seslenildi: «Ey 
Musa, muhakkak 
ki alemlerin Rabb´i 
olan Allah benim 
ben!» 

Oraya geldiğin-
de, feyizli yerde-
ki vadinin sağ 
yanındaki ağaç-
tan: Ey Musa; 
şüphesiz Ben, 
alemlerin Rabbı 
olan Allah´ım. 

Fakat oraya yakla-
şınca, o kutlu yerde, 
vadinin sağ yamacın-
daki (yanan) ağaç 
yönünden kendisine: 
Ey Musa, Benim Ben, 
Allah: Alemlerin Rab-
bi! diye seslendi. 

28. 
31 

.. أ نِْ أ ْلقِِ..و  =at     ِ اك     asanı=ع ص 

آه ا..ف ل َما ر  =görünce    ُِّت ْهت ز=(asa’sının)..titreştiğini    

ا أ نَه  انِ     gibi=ك  لَىَِٰ    küçük..bir..yılan=ج      kaçtı=و 

ْدبًِرا     dönüp=م 

ل مِْ ..و 
ي ع ق ِْبِ  =ve..arkasına..bile..bakmadı    

وس ىَِٰ..ي ا م  =ey..Musa    ِْأ ْقبِل=dön    

لِ  ْف ِ..و  ت خ  =ve..korkma     ِإِنَك=elbette..sen    

اْْلِمنِينِ ..ِمنِ  =güvende..olanlardansın 

«Asanı at Musa!» 
Attığı kocaman 
asasının küçük bir 
yılan gibi hareket 
ettiğini görünce, 
dönüp arkasına 
bakmadan kaçtı. 
«Ey Musa, dön 
gel, korkma, sen 
güvende olanlar-
dansın.» 

Asanı bırak, diye 
seslenildi. Onun 
bir yılan gibi 
deprendiğini gö-
rünce, dönüp ar-
kasına bakma-
dan kaçtı. Ey 
Musa, beri gel, 
korkma. Çünkü 
sen emniyyette 
olanlardansın, 
denildi. 

Ve (sonra Allah, 
o'na:) Asanı yere bı-
rak! (dedi). Fakat, 
Musa, asasının yılan 
gibi hızla hareket et-
tiğini görünce arkası-
na bakmadan dönüp 
kaçtı. (Ve Allah, 
o'na:) Ey Musa! (de-
di,) (Geri dön), yak-
laş, korkma! Çünkü 
sen (bu dünyada da, 
öte dünyada da) gü-
venlik içinde olan 
kimselerdensin! 

28. 
32 

ْيبِكِ ,,فِي    elini=ي د كِ     sok=اْسل كِْ,, ج  =koynuna    

جِْ اءِ     çıksın=ت ْخر      bembeyaz=ب ْيض 

س وءِ ,,غ ْيرِِ,,ِمنِْ =kusursuz,,olarak    

مِْ اْضم      kendine=إِل ْيكِ     ve,,çek=و 

كِ  ن اح  الَرْهِبِ ,,ِمنِ     kanadını=ج  =korkudan    

    iki,,delildir=ب ْره ان انِِ    işte,,bunlar=ف ذ انِكِ 

ب ِكِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    َِٰفِْرع ْونِ ,,إِل ى =Fir’avn’a    

ل ئِِهِ  م  مِْ    ve,,onun,,adamlarına=و      çünkü,,onlar=إِنَه 

    bir,,kavim=ق ْوًما    olmuşlardır=ك ان وا

 yoldan,,çıkan=ف اِسِقينِ 

«Elini koynuna 
sok, kusursuz ola-
rak bembeyaz çık-
sın. Korkudan açı-
lan kollarını kendi-
ne çek. İşte bunlar, 
Firavun´a ve onun 
adamlarına karşı 
Rabb´inin verdiği 
iki delildir. Çünkü 
onlar yoldan çık-
mış bir kavimdir-
ler» denildi. 

Elini koynuna 
sok, lekesiz 
bembeyaz çık-
sın. Ellerini ken-
dine çek, korkun 
kalmasın. Bu iki-
si, Firavun ve 
erkanına karşı 
Rabbından iki 
burhandır. Doğ-
rusu onlar, fasık-
lar güruhudur, 
denildi. 

(Ve şimdi) elini koy-
nuna sok; lekesiz ola-
rak bembeyaz (ışıl 
ışıl) çıksın! Ve bütün 
korkulardan sıyrılmış 
olarak (artık) kolunu 
kanadını indir! Bu iki 
şey, senin, Rabbin ta-
rafından Firavun ve 
onun seçkinler çevre-
sine (gönderilen bir 
elçi) olduğunu göste-
ren alametlerdir. 
Çünkü onlar yoldan 
çıkmış, yozlaşmış bir 
topluluk haline gelmiş 
bulunuyorlar. 

28. 
33 

.. ب ِِ    dedi=ق الِ      ben=إِن ِي    Rabbim=ر 

مِْ    öldürmüştüm=ق ت ْلتِ      bir..kişi=ن ْفًسا    onlardan=ِمْنه 

افِ      korkuyorum=ف أ خ 

ي ْقت ل ونِِ..أ نِْ =beni..öldüreceklerinden 

Musa; «Rabb´im! 
Ben onlardan bir 
cana kıydım, beni 
öldürmelerinden 
korkuyorum.» de-
di. 

Dedi ki: Rabbım; 
doğrusu ben, 
onlardan bir ca-
na kıydım, beni 
öldürmelerinden 
korkarım. 

(Musa:) Ey Rabbim! 
dedi, Ben onlardan 
birini öldürdüm ve bu 
yüzden onların da 
beni öldürmelerinden 
korkuyorum... 

28. 
34 

أ ِخي,, ونِ     kardeşim=و      o=ه وِ     Harun=ه ار 

حِ      benden=ِمن ِي    daha,,fasihtir,,(güzel,,konuşur)=أ ْفص 

    onu,,gönder=ف أ ْرِسْله ِ    dil,,bakımından=ِلس انًا

ِعيِ  ْدًءارِِ    benimle,,beraber=م  =bir,,yardımcı,,olarak    

ق نِيِ  د ِ     zira,,ben=إِن ِي    beni,,doğrulayan=ي ص 

افِ      korkuyorum=أ خ 

ب ونِِ,,أ نِْ ي ك ذ ِ =beni,,yalanlayacaklarından 

«Kardeşim Ha-
run´un dili benim-
kinden daha düz-
gündür onu da be-
ni destekleyen bir 
yardımcı olarak 
benimle gönder, 
çünkü beni yalan-
layacaklarından 
korkarım.» dedi. 

Kardeşim Ha-
run´un dili be-
nimkinden daha 
düzgündür. Onu 
benimle beraber 
yardımcı olarak 
gönder ki beni 
tasdik etsin. 
Çünkü ben, tek-
zib etmelerinden 
endişe duyuyo-
rum. 

Ayrıca, kardeşim Ha-
run'un konuşma tarzı 
benimkinden daha 
açık, daha düzgün-
dür; öyleyse benim 
söylediklerimi (daha 
akıcı bir şekilde) doğ-
rulayan bir yardımcı 
olarak o'nu da benim-
le birlikte gönder; 
çünkü, gerçek şu ki, 
beni yalanlayacakla-
rından korkuyorum. 

28. 
35 

..     kuvvetlendireceğiz..=س ن ش دُِّ    dedi..ki..(Allah)=ق الِ 

د كِ      kardeşinle=بِأ ِخيكِ     senin..pazunu=ع ض 

ن ْجع لِ  ا    ve..vereceğiz=و      size=ل ك م 

    bir..yetki=س ْلط انًا

ِ ي ِصل ونِ ..ف َل  =onlar..asla..erişemeyecekler    

اِ      ayetlerimiz..sayesinde=بِآي اتِن ا    size=إِل ْيك م 

ا نِِ    ikiniz=أ ْنت م  م  ا..و  اتَب ع ك م  =ve..size..uyanlar    

 üstün..geleceksiniz=اْلغ اِلب ونِ 

Allah; «Seni kar-
deşinle destekle-
yeceğiz; ikinize bir 
kudret vereceğiz 
ki, onlar size el 
uzatamayacaklar. 
Ayetlerim sayesin-
de onlar size eri-
şemeyecekler. İki-
niz ve size uyanlar 
üstün geleceksi-
niz.» dedi. 

Buyurdu ki: Se-
nin gücünü kar-
deşinle artıraca-
ğız. İkinize de 
öyle bir güç ve-
receğiz ki onlar, 
size erişemeye-
cekler. Ayetleri-
mizle ikiniz de, 
ikinize uyanlar 
da üstün gele-
ceklerdir. 

(Allah:) Senin pazunu 
kardeşinle güçlendi-
receğiz ve ikinize öy-
le bir güç ve nüfuz 
vereceğiz ki size do-
kunamayacaklar ve 
mesajlarımız saye-
sinde siz ikiniz ve sizi 
izleyenler üstün gele-
cekler! dedi. 

28. 
36 

,, ه مِْ,,ف ل َما اء  ج  =onlara,,gelince    َِٰوس ى     Musa=م 

    açık,,açık=ب ي ِن اتِ     ayetlerimizle=بِآي اتِن ا

ا    dediler=ق ال وا ذ ا    değildir=م      bu=ه َٰ

    bir,,büyüden=ِسْحرِ     başka,,bir,,şey=إِلَِ

ْفت ًرى ا    uydurulmuş=م  م  س ِمْعن ا,,و  =ve,,işitmedik    

ذ ا     arasında=فِي    böyle,,bir,,şey=بِه َٰ

 ilk=اْْل َوِلينِ     atalarımız=آب ائِن ا

Musa onlara apa-
çık ayetlerimizle 
gelince uydurul-
muş büyüden baş-
ka bir şey değildir. 
Bizden önceki ata-
larımızdan böyle-
sini işitmedik dedi-
ler. 

Musa onlara 
apaçık ayetleri-
mizle gelince: 
bu, uydurulmuş 
bir sihirden baş-
ka bir şey değil-
dir. Biz, önceki 
atalarımızdan 
böylesini işit-
memiştik, dedi-
ler. 

Fakat Musa apaçık 
mesajlarımızla (Fira-
vun'un ve onun seç-
kinler çevresinin) kar-
şısına çıkınca, beriki-
ler hemen: Bu (bir 
ölümlü beşer tarafın-
dan) uydurulmuş par-
lak bir büyüden baş-
ka bir şey değil; biz 
atalarımızdan böyle 
bir şey işitmemiştik! 
dediler. 

28. 
37 

.. ق الِ  وس ىَِٰ    ve..dedi..ki=و  ب ِي    Musa=م      Rabbim=ر 

نِْ    daha..iyi..biliyor=أ ْعل مِ  اءِ     kimin=بِم      getirdiğini=ج 

د ىَِٰ ِعْنِدهِِ..ِمنِْ    hidayet=بِاْله  =kendisinin..yanından    

نِْ م  ل ه ِ..ت ك ونِ     ve..kime=و  =ait..olacağını    

    bu..(dünya)..evin(in)=الدَاِرِ     sonunun=ع اقِب ة ِ

ي ْفِلحِ ..لِ     muhakkak..ki=إِنَه ِ =iflah..olmaz    

ونِ   zalimler=الَظاِلم 

Musa; «Rabb´im, 
katında bir doğru-
luk rehberini kimin 
getirdiğini ve bu 
dünyâ hayatının 
sonunda güzel so-
nucun kime nasip 
olacağını daha iyi 
biliyor. Muhakkak 
ki, zalimler iflah 
olmaz» dedi. 

Musa dedi ki: 
Rabbım, kimin 
hidayetle katın-
dan geldiğini ve 
bu yurdun sonu-
nun kimin olaca-
ğını daha iyi bilir. 
Doğrusu zalim-
ler, asla felah 
bulmazlar. 

(Musa:) Kimin O'nun 
katından bahşedilmiş 
doğru yol bilgisiyle 
geldiğini, bu (geçici 
dünya) yurdu(nu)n 
sonunda kime kala-
cağını en iyi bilen be-
nim Rabbimdir. Mu-
hakkak olan şu ki, za-
limler asla kurtuluşa, 
esenliğe erişemezler! 
diye karşılık verdi. 

28. 
38 

,, ق الِ  ا,,ي ا    Fir’avn=فِْرع ْونِ     dedi,,ki=و  أ يُّه  =ey    

ِل  ِ ا    ileri,,gelenler=اْلم  ع ِلْمتِ ,,م  =bilmiyorum    

Firavun; «Ey ileri 
gelenler! Sizin için 
benden başka bir 
ilah tanımıyorum. 

Firavun da dedi 
ki: Ey ileri gelen-
ler; sizin, ben-
den başka bir 

Bunun üzerine Fira-
vun: Soylular! dedi, 
Ben sizin için benden 
başka tanrı tanımıyo-
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هِ ,,ِمنِْ    sizin,,için=ل ك مِْ إِل َٰ =bir,,tanrı    

    ateş,,yak=ف أ ْوقِدِْ    benden,,başka=غ ْيِري

انِ ,,ي ا    benim,,için=ِلي ه ام  =ey,,Haman    

ينِِ    üzerinde=ع ل ى     yap=ف اْجع لِْ    çamurun=الط ِ

ْرًحا    bana=ِلي     belki=ل ع ل ِي    bir,,kule=ص 

هِِ,,إِل ىَِٰ    çıkarım=أ َطِلعِ  إِل َٰ =tanrısına    

وس ىَِٰ إِن ِي    Musa’nın=م      çünkü,,ben=و 

    onu,,(Musa’yı),,sanıyorum=ْل  ظ نُّه ِ

اْلك اِذبِينِ ,,ِمنِ  =yalancılardan 

Ey Haman, haydi, 
benim için çamur 
üzerinde ateş yak 
ve tuğla imal et, 
bana bir kule yap 
ki, Musa´nın tanrı-
sına çıkayım; an-
cak sanıyorum ki, 
O mutlak yalan 
söyleyenlerdendir» 
dedi. 

tanrınız olduğu-
nu bilmiyorum. 
Ey Haman; hay-
di, benim için 
çamurun üzerin-
de ateş yak da, 
bana büyük bir 
kule yap. Çıkar 
da belki Mu-
sa´nın tanrısını 
görürüm. Doğru-
su onu yalancı-
lardan sanıyo-
rum. 

rum! Bunun içindir ki, 
sen ey Haman, be-
nim için (tuğla) oca-
ğını tutuştur, balçığı 
pişir ve bana öyle 
yüksek bir kule yap 
ki, çıkıp Musa'nın şu 
tanrısını bir göreyim! 
Çünkü ben o'nun şu 
onmaz yalancılardan 
biri olduğunu sanıyo-
rum! 

28. 
39 

.. اْست ْكب رِ      O..(Fir’avn)=ه وِ     büyüklük..tasladılar=و 

ن ود ه ِ ج  اْْل ْرِضِ..فِي    ve..askerleri=و  =yeryüzünde    

ق ِِ..بِغ ْيرِِ اْلح  =haksız..yere    ظ نُّوا     ve..sandılar=و 

مِْ     bize=إِل ْين ا    kendilerinin=أ نَه 

ع ونِ ..لِ  ي ْرج  =döndürülmeyeceklerini 

Firavun ve asker-
leri yeryüzünde 
haksız yere büyük-
lük tasladılar ve 
gerçekte Bize 
döndürülmeyecek-
lerini sandılar. 

O da, askerleri 
de memlekette 
haksız yere bü-
yüklük tasladılar 
ve gerçekten Bi-
ze döndürülme-
yeceklerini san-
dılar. 

İşte böylece, o ve 
onun buyruğunda 
olanlar, hiçbir haklılık 
kaygısı taşımaksızın 
(yargı için) Bize dön-
meyeceklerinden 
eminmişçesine yer-
yüzünde büyüklük 
tasladılar! 

28. 
40 

ْذن اه ِ,, ن ود ه ِ    biz,,de,,onu,,tuttuk=ف أ خ  ج      ve,,askerlerini=و 

اْلي م ِِ ,,فِي    ve,,attık=ف ن ب ْذن اه مِْ =suya    ِْف اْنظ ر=bak    

    sonu=ع اقِب ة ِ    oldu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ 

 ,,zalimlerin=الَظاِلِمينِ 

Biz de onu ve as-
kerlerini yakalayıp 
suya attık. Bir bak, 
o zalimlerin sonu 
nasıl oldu. 

Biz de onu ve 
askerlerini yaka-
layıp suya attık. 
Zalimlerin sonu-
nun nasıl oldu-
ğuna bir bak. 

Ve bu yüzden onu ve 
onun buyruğunda 
olanları kıskıvrak ya-
kalayıp denize göm-
dük. Bak işte, zalim-
lerin sonu nasıl oldu! 

28. 
41 

.. ع ِ ج  ْلن اه مِْو  =biz..onları..yaptık    ًِأ ئَِمة=önderler    

النَاِرِ ..إِل ى    çağıran=ي ْدع ونِ  =ateşe     ِي ْوم     günü=و 

ةِِ     kıyamet=اْلِقي ام 

ونِ ..لِ  ر  ي ْنص  =asla..yardım..olunmazlar 

Biz onları ateşe 
çağıran önderler 
yaptık. Kıyamet 
günü onlar yardım 
görmeyeceklerdir. 

Onları, ateşe 
çağıran önderler 
kıldık. Kıyamet 
günü de yardım 
görmezler. 

(Yeryüzünde onların 
işini bitirdik) ve böy-
lece kendilerini (ce-
hennem) ateşinin yo-
lunu gösteren (kötü-
lüğün) sembol tipleri 
olarak (insanlığın 
karşısına) çıkardık; 
öyle ki, Kıyamet Gü-
nü'nde böylelerine 
asla yardım edilme-
yecektir; 

28. 
42 

أ تْب ْعن اه مِْ,, ِذهِِ,,فِي    onların,,ardına,,taktık=و  ه َٰ =bu    

    dünyada=الدُّْني ا
ي ْومِ     bir,,lanet=ل ْعن ةًِ      günü,,ise=و 

ةِِ     onlar=ه مِْ    kıyamet=اْلِقي ام 

ْقب و,,ِمنِ  ِحينِ اْلم  =çirkinleştirilenlerdendir 

Bu dünya hayatın-
da biz onların pe-
şine bir lânet tak-
tık. Kıyamet günü 
de iğrenç kimse-
lerden olacaklar. 

Bu dünyada ar-
kalarına la´neti 
taktık. Kıyamet 
günü de onlar 
çirkinleştirilmiş 
olanlardır. 

çünkü Biz bu dünya-
da bir horlanma, aşa-
ğılanma taktık onların 
peşine; Kıyamet Gü-
nü'nde ise onlar iyice 
küçük düşmüş, baya-
ğılaşmış kişiler ara-
sında yer alacaklar-
dır. 

28. 
43 

ل ق دِْ..     biz..verdik=آت ْين ا    andolsun=و 

وس ى     Kitabı=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ا ل ْكن اأ هِْ..م  =helak..ettikten    

ونِ      ilk=اْْل ول ىَِٰ    nesilleri=اْلق ر 

ائِرِ      gönül..gözlerini..aydınlatacak..nur=ب ص 

ه دًى    insanlar..için=ِللنَاِسِ     ve..hidayet..olarak=و 

ةًِ ْحم  ر  مِْ    ve..rahmet..olarak=و      belki=ل ع لَه 

ونِ   düşünür..öğüt..alırlar=ي ت ذ َكر 

Andolsun biz, ilk 
nesilleri helak et-
tikten sonra Mu-
sa´ya, insanların 
kalp gözlerini ay-
dınlatacak nur ve 
onlara yol gösterici 
olarak Kitab´ı ver-
dik. Belki düşünür, 
öğüt alırlar diye. 

Andolsun ki; Biz, 
önceki nesilleri 
yok ettikten son-
ra Musa´ya in-
sanlar için basi-
retler, hidayet ve 
rahmet olmak 
üzere kitabı ver-
dik. Olur ki dü-
şünürler diye. 

Ve gerçek şu (ki), 
daha önceki (günah-
kar) nesilleri ortadan 
kaldırdıktan sonra, 
insanlar için bir ay-
dınlanma kaynağı, bir 
doğru yol bilgisi ve bir 
rahmet olarak Mu-
sa'ya (vahyedilmiş) 
kitabı verdik ki, (Bizi) 
anıp düşünsünler. 

28. 
44 

,, ا م  ك ْنتِ ,,و  =sen,,değildin    ِِانِب     tarafında=بِج 

ِِ ْين ا    vakit=إِذِْ    batı=اْلغ ْربِي      yaptığımız=ق ض 

وس ى,,إِل ىَِٰ م  =Musa’ya     ِاْْل ْمر=o,,işi    

ا م  ك ْنتِ ,,و  =ve,,değildin    

الَشاِهِدينِ ,,ِمنِ  =görenlerden,,de 

Ey Muhammed! 
Musa´ya emrimizi 
vahyettiğimiz za-
man sen mukad-
des vadinin batı ta-
rafında değildin, 
onu görenlerden 
de değildin. 

Musa´ya buyru-
ğumuzu bildirdi-
ğimiz vakit, batı 
yönünde değil-
din sen. Gören-
lerden de olma-
mıştın. 

İmdi, (sana gelince, 
ey Muhammed,) Biz 
Musa'ya Yasamızı 
bildirirken sen o kutlu 
vadinin batı yama-
cında değildin; (o'nun 
devrinde olup bitenle-
re) şahit olan kimse-
ler arasında da bu-
lunmuyordun; 
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ِكنَا.. ل َٰ أْن ا    fakat..biz=و      yarattık=أ ْنش 

ونًا لِ     birçok..nesiller=ق ر      geçti=ف ت ط او 

ل ْيِهمِ  ر ِ     onların..üzerinden=ع      uzun..zamanlar=اْلع م 

ا م  ك ْنتِ ..و  =sen..değildin    ث اِويًا=oturmuş    

ْدي نِ     halkı=أ ْهلِِ    arasında=فِي     Medyen=م 

ل ْيِهمِْ    okuyasın=ت تْل و     bunlara=ع 

ِكنَا    ayetlerimizi=آي اتِن ا ل َٰ     biziz=ك نَا    lakin=و 

ْرِسِلينِ   elçi..olarak..gönderen=م 

Biz nice nesiller 
var etmiştik de on-
ların üzerinden 
uzun zamanlar 
geçti. Ey Muham-
med! Sen Medyen 
halkı arasında bu-
lunup onlara ayet-
lerimizi okumuyor-
dun. Fakat o ha-
berleri sana gön-
deren biziz. 

Ama Biz; daha 
nice nesiller ya-
rattık. Ömürleri 
uzadıkça uzadı 
onların. Sen, 
Medyen halkı 
arasında bulu-
nup da onlara 
ayetlerimizi 
okumuyordun. O 
haberleri sana 
gönderen Biziz. 

tersine, Biz (onlarla 
senin aranda) nice 
nesiller yarattık ve 
onlardan sonra nice 
çağlar geçip gitti. Ve 
Sen, mesajlarımızı 
kendilerine okuyup 
açıklamak üzere, 
Medyen halkı arasın-
da da yaşamadın; fa-
kat Biz (elçilerimizi 
insanlara her zaman) 
gönderiyoruz. 
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,, ا م  ك ْنتِ ,,و  =sen,,değildin    ِِانِب     yanında=بِج 

    seslendiğimiz=ن اد ْين ا    zaman=إِذِْ    Tur’un=الطُّورِِ

ِكنِْ ل َٰ ةًِ    fakat=و  ْحم      bir,,rahmet,,olarak=ر 

ب ِكِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden     ِِلت ْنِذر=uyarasın,,diye    

    toplumu=ق ْوًما

ا أ ت اه مِْ,,م  =kendilerine,,gelmemiş,,olan    

ن ِذيرِ ,,نِْمِِ =bir,,uyarıcı    ِْق ْبِلكِ ,,ِمن =senden,,önce    

مِْ ونِ     belki=ل ع لَه   düşünüp,,öğüt,,alırlar=ي ت ذ َكر 

Sen Musa´ya hitab 
ettiğimiz zaman 
Tur´un yanında da 
değildin. Fakat 
Rabb´inden bir 
rahmet olarak ora-
da geçenleri sana 
bildirdik ki senden 
önce bir uyarıcı 
peygamber gel-
memiş olan kavmi 
uyarasın; belki dü-
şünüp öğüt alırlar. 

Biz seslendiği-
miz vakit; sen 
Tur´un yanında 
da değildin. Fa-
kat sen, kendin-
den önce onlara 
uyarıcı gelme-
yen bir kavmi 
uyarman için, 
Rabbından bir 
rahmet olarak 
gönderildin. Olur 
ki onlar, düşü-
nürler diye. 

Evet, Biz (Musa'ya) 
seslendiğimiz zaman 
sen Sina Dağı'nın 
yamacında değildin; 
fakat (sen de, öteki 
elçiler gibi,) senden 
önce kendilerine uya-
rıcı gelmemiş bir top-
lumu uyarasın diye 
Rabbinden bir rahmet 
aracı olarak (gönde-
rildin) ki böylece belki 
(geçmişte olup biten-
leri) düşünür (de Bizi) 
anarlar. 
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.. ل ْولِ      keşke..olmasalardı=و 

مِْ..أ نِْ ت ِصيب ه  =başlarına..geldiği..zaman    

ِصيب ة ِ     bir..felaket=م 

ا تِْ..بِم  ق دَم  =yaptıkları..(günahları)..yüzünden    

    diyecek=ف ي ق ول وا    kendi..elleriyle=أ ْيِديِهمِْ

بَن ا     keşke=ل ْولِ     Rabbimiz=ر 

    bize=إِل ْين ا    gönderseydin=أ ْرس ْلتِ 

س ولًِ     ayetlerine=آي اتِكِ     uyup=ف ن تَبِعِ     bir..elçi=ر 

ن ك ونِ  ْؤِمنِينِ ..ِمنِ     olsaydık=و  اْلم  =müminlerden 

Kendi elleriyle yap-
tıkları günahlar yü-
zünden başlarına 
bir felaket geldiği 
zaman; «Rabbimiz 
ne olurdu bize bir 
peygamber gön-
derseydin de ayet-
lerine uysak ve 
mü´minlerden ol-
saydık» demesin-
ler diye peygam-
ber gönderdik. 

Yaptıklarından 
ötürü başlarına 
bir musibet gel-
diği zaman: 
Rabbımız, bize 
bir peygamber 
gönderseydin de 
ayetlerine uysak 
ve mü´minlerden 
olsak olmaz 
mıydı? derler. 

Ve (ayrıca, Biz seni, 
Yargı Günü'nde) 
kendi elleriyle yapıp 
ettiklerinden ötürü 
başlarına bir musibet 
geldiği zaman: Ey 
Rabbimiz, bize bir el-
çi göndermiş olsaydın 
senin mesajlarına 
uyar ve inanan kim-
selerden olurduk! 
demesinler diye 
(gönderdik). 
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,, ه مِ ,,ف ل َما اء  ج  =onlara,,gelince    ُِّق     hak=اْلح 

ِعْنِدن ا,,ِمنِْ =katımızdan    ق ال وا=dediler    

وتِيِ     ?değil,,miydi=ل ْولِ 
    eşi=ِمثْلِ     verilmeli=أ 

ا وتِيِ ,,م 
أ  =verilenin     ِ وس ىَٰ     Musa’ya=م 

وا واي ْكف ر  ل ْمي ْكف ر      ?inkâr,,etmemişler,,miydi=أ و 

ا وتِيِ ,,بِم 
أ  =verileni,,de    َِٰوس ى     Musa’ya=م 

Fakat onlara katı-
mızdan gerçek ge-
lince; «Musa´ya 
verildiği gibi buna 
da mucize veril-
mesi gerekmez 
mi? derler. Daha 
önce Musa´ya ve-
rileni de inkar et-
memişler miydi? 
«Yardımlaşan iki 
sihirbaz»; «Hepsini 

Ama onlara ka-
tımızdan gerçek 
gelince: Mu-
sa´ya verilenler 
gibi ona da ve-
rilmeli değil miy-
di? derler. Daha 
önce Musa´ya 
verileni de inkar 
etmemişler miy-
di? Birbirine des-
tek olan iki bü-

Buna rağmen, yine 
de kendilerine katı-
mızdan hakikat geldi-
ği zaman Niçin ona 
da Musa'ya verilenin 
bir benzeri verilmedi? 
derler. Fakat böylele-
ri, bundan önce, Mu-
sa'ya verileni de inkar 
etmemişler miydi? 
(Nitekim) Birbirini 
destekleyen iki al-
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,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha,,önce    ق ال وا=dediler    

انِِ ات ظ اه رِ     iki,,büyü=ِسْحر  =birbirine,,destek,,olan    

ق ال وا     hepsini=بِك ل ِ     biz=إِنَا    ve,,dediler=و 

ونِ   inkâr,,ederiz=ك افِر 

inkâr edenleriz» 
demişlerdi. 

yücü, demişlerdi 
ve biz, hepsini 
inkar edenleriz, 
demişlerdi. 

datmaca örneği! di-
yorlar ve ekliyorlar: 
Biz topunu birden 
reddediyoruz! 
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    bir..Kitap=بِِكت ابِ     getirin=ف أْت وا    de..ki=ق لِْ..

ِعْندِِ..ِمنِْ =katından    ِِاّلَل=Allah     ِه و=o    

ىَِٰأ ْهد ِ =daha..doğru    ا     bu..ikisinden=ِمْنه م 

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    ben..ona..uyayım=أ تَبِْعه ِ

اِدقِينِ   doğru=ص 

De ki; «Eğer doğru 
iseniz, Allah katın-
dan bu ikisinden, 
Musa´ya ve bana 
inen kitaplardan 
daha doğru bir ki-
tap getirinde ben 
ona uyayım.» 

De ki: Şayet 
doğru sözlüyse-
niz; Allah katın-
dan bu ikisinden 
daha doğru bir 
kitab getirin de 
ona uyalım. 

De ki: Eğer doğru 
sözlü kimselerseniz, 
haydi, Allah katından, 
doğru olana bu iki-
sinden daha yakın bir 
yol gösteren bir baş-
ka kitap getirin, ona 
ben de uyayım! 
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ي ْست ِجيب وا,,ل مِْ    eğer=ف إِنِْ,, =cevap,,veremezlerse    

ا    bil,,ki=ف اْعل مِْ    sana=ل كِ      kesinlikle=أ نَم 

ْمِ     onlar,,uyuyorlar=ي تَبِع ونِ  ه  اء      keyiflerine=أ ْهو 

نِْ م  لُِّ    ?kim,,olabilir=و      daha,,sapık=أ ض 

نِِِممَِ =kimseden     ِاتَب ع=uyan    ِ اه     kendi,,keyfine=ه و 

    bir,,yol,,gösterici=ه دًى    olmadan=بِغ ْيرِِ

اّلَلِِ ,,ِمنِ  =Allah’tan    َِإِن=muhakkak,,ki    ِ اّلَل=Allah    

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmez     ِاْلق ْوم=kavmi    

 zalim=الَظاِلِمينِ 

Eğer sana cevap 
vermezlerse bil ki 
onlar, keyiflerine 
uyuyorlar. Al-
lah´dan bir yol 
gösterici olmaksı-
zın kendi hevesine 
uyandan daha sa-
pık kim olabilir? 
Elbette Allah, za-
lim kavmi doğru 
yola iletmez. 

Şayet sana ce-
vab vermezler-
se, bil ki; onlar, 
sırf kendi heves-
lerine uymakta-
dırlar. Halbuki 
Allah´tan bir hi-
dayet olmaksızın 
kendi hevesine 
uyandan daha 
sapık kim vardır. 
Muhakkak ki Al-
lah; zalimler gü-
ruhunu hidayete 
erdirmez. 

Ve eğer senin bu 
çağrına da karşılık 
veremiyorlarsa, artık 
bil ki, onlar sadece 
geçici doyumlara tut-
sak, bencil ve çıkarcı 
isteklerinin peşinde-
dirler. Allah'tan bir 
doğru yol bilgisi ol-
maksızın, geçici alda-
tıcı doyumlar, bencil 
ve çıkarcı istekler pe-
şinde kendine yol 
arayan kişiden daha 
sapık kim olabilir ki? 
Gerçek şu ki, Allah 
zulmü kendine yol 
edinen toplumu doğru 
yola eriştirmez! 
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ل ق دِْ.. َصْلن ا    andolsun=و      biz..birbirine..bitiştirdik=و 

مِ      sözü(müzü)=اْلق ْولِ     onlar..için=ل ه 

مِْ ونِ     belki..diye=ل ع لَه   düşünüp..öğüt..alırlar=ي ت ذ َكر 

Andolsun biz, dü-
şünüp öğüt alsınlar 
diye vahyi birbirine 
bitiştirdik. 

Andolsun ki; Biz, 
onlar için sözü 
birbirine bitiştir-
dik. Belki düşü-
nürler diye. 

Gerçek şu ki, Biz 
vahyi onlara adım 
adım ulaştırdık ki 
böylece belki (üzerin-
de düşünür), akılla-
rında tutarlar. 
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,, ه مِ آت ْين ا,,الَِذينِ  =kendilerine,,verdiklerimiz    

ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ    Kitap=اْلِكت ابِ  =bundan,,önce    ِْه م=onlar    

 inanırlar=ي ْؤِمن ونِ     bu(Kur’a)n’a=بِهِِ

Bundan önce ken-
dilerine kitap ver-
diklerimiz de 
Kur´an´a inanırlar. 

Kendilerine daha 
çnceden kitab 
verdiklerimiz de 
buna inanırlar. 

Kendilerine bundan 
önce de kitap vermiş 
bulunduğumuz kim-
seler buna (da) 
inan(mak zorun-
dad)ırlar. 
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إِذ ا..     okunduğu..(Kur’an)=ي تْل ىَِٰ    zaman=و 

ل ْيِهمِْ نَا    derler=ق ال وا    onlara=ع      inandık=آم 

قُِّ    kesinlikle..o=إِنَه ِ    Ona=بِهِِ     bir..haktır=اْلح 

ب ِن ا..ِمنِْ ر  =Rabbimizden    إِنَا=zaten..biz    ك نَا=idik    

ق ْبِلهِِ..ِمنِْ =ondan..önce..de     ِْسِلِمين  Müslümanlar=م 

Kur´an onlara 
okunduğu zaman; 
«Ona inandık, 
doğrusu O 
Rabb´imizden ge-
len gerçektir, zaten 
biz ondan önce de 
müslüman idik» 
derler. 

Onlara Kur´an 
okunduğu za-
man; derler ki: 
Ona inandık, 
doğrusu o, Rab-
bımızdan gelen 
gerçektir. Şüp-
hesiz biz, ondan 
önce de müslü-
manlar olmuş-
tuk. 

Bu kimseler (değiş-
meyen gerçek) kendi-
lerine ulaştırıldığında, 
hemen, Buna inan-
dık! derler, Çünkü bu 
bize Rabbimizin ka-
tından ulaşan bir ger-
çek; bu bize ulaşma-
dan önce de, biz za-
ten O'na yürekten 
boyun eğen kimse-
lerdik! 
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,, ئِكِ      verilir=ي ْؤت ْونِ     işte,,onlara=أ ول َٰ

ه مِْ َرت ْينِِ    mükâfatları=أ ْجر  ا    iki,,kez=م      ötürü=بِم 

وا ب ر      sabretmelerinden=ص 

ء ونِ  ي ْدر  ن ةِِ    onlar,,savarlar=و  س      iyilikle=بِاْلح 

    kötülüğü=الَسي ِئ ة ِ

ِمَما ْقن اه مِْ,,و  ز  ر  =ve,,kendilerine,,verdiğimiz,,rızıktan    

 infak,,ederler=ي ْنِفق ونِ 

İşte onlara sab-
retmelerinden do-
layı mükafatları iki 
defa verilir. Onlar 
kötülüğü iyilikle 
savarlar ve kendi-
lerine verdiğimiz 
rızıktan hayır yo-
lunda harcarlar. 

İşte onlara sab-
rettiklerinden 
ötürü ecirleri iki 
defa verilir. Kö-
tülüğü iyilikle sa-
var onlar. Ve 
kendilerine ver-
diğimiz rızıktan 
da infak ederler. 

Güçlüklere göğüs 
germelerine, kötülüğü 
iyilikle savmalarına, 
kendilerine rızık ola-
rak bahşettiğimiz şey-
lerden başkaları için 
de harcamalarına 
karşılık kendilerine iki 
kat ecir verecek ol-
duğumuz kimseler iş-
te böyleleridir; 

28. 
55 

إِذ ا..     boş..söz=اللَْغوِ     işittikleri=س ِمع وا    zaman=و 

وا ض      ondan=ع ْنه ِ    yüz..çevirirler=أ ْعر 

ق ال وا     bize=ل ن ا    ve..derler=و 

ال ن ا ل ك مِْ    bizim..işlerimiz=أ ْعم      ve..size=و 

ال ك مِْ مِ     sizin..işleriniz=أ ْعم      selam=س َل 

ل ْيك مِْ ن ْبت ِغي..لِ     size..olsun=ع  =biz..istemeyiz    

اِهِلينِ   cahilleri=اْلج 

Boş söz işittikleri 
zaman ondan yüz 
çevirirler. «Bizim 
işlerimiz bize, sizin 
işleriniz sizedir. Si-
ze selâm olsun, 
biz cahillerle soh-
bet etmeyi isteme-
yiz.» derler. 

Ve boş söz işit-
tikleri zaman 
ondan yüz çevi-
rirdiler. Bizim iş-
lediklerimiz bize, 
sizin işledikleri-
niz sizedir. Se-
lam olsun size, 
biz cahilleri ara-
mayız derler. 

onlar ki, boş ve an-
lamsız sözler işittikleri 
zaman ondan hemen 
yüz çevirip, Bizim ya-
pıp ettiklerimizin he-
sabını biz vereceğiz, 
sizin yapıp ettiklerini-
zin hesabını da siz 
vereceksiniz. Size se-
lam olsun; bizim, 
(doğru ile yanlışın an-
lamından) habersiz 
kimselerle işimiz yok 
derler. 
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,, ت ْهِدي,,لِ     sen=إِنَكِ  =doğru,,yola,,iletemezsin    

نِْ ِكنَِ    sevdiğin=أ ْحب ْبتِ     kimseyi=م  ل َٰ     fakat=و 

    doğru,,yola,,iletir=ي ْهِدي    Allah=اّلَل ِ

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini     ِه و     ve,,O=و 

    daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ 

ْهت ِدينِ   yola,,gelecek,,olanları=بِاْلم 

Ey Muhammed! 
Sen sevdiğini doğ-
ru yola eriştire-
mezsin, ancak Al-
lah dilediğini doğru 
yola eriştirir. Doğru 
yola girecekleri en 
iyi O bilir. 

Muhakkak ki 
sen; her sevdi-
ğini hidayete er-
diremezsin. Ama 
Allah; dilediğini 
hidayete erdirir. 
Ve hidayete ere-
cekleri en iyi O, 
bilir. 

Gerçek şu ki, sen her 
sevdiğini doğru yola 
yöneltemezsin; fakat 
Allah'tır, (yönelmek) 
isteyeni doğru yola 
yönelten; ve yine 
O'dur, doğru yola gi-
recek olanları en iyi 
bilen. 
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ق ال وا.. ن تَبِعِِ..إِنِْ    dediler..ki=و  =biz..uyarsak    

د ىَِٰ ع كِ     doğru..yola=اْله      seninle..beraber=م 

َطفِْ أ ْرِضن اِ ..ِمنِْ    atılırız=ن ت خ  =yurdumuzdan    

ل مِْ نِْ..أ و  ك ِ ن م  =biz..bir..mekan..vermedik..mi?    

مِْ ًما    onlara=ل ه  ر      güvenli=آِمنًا    dokunulmaz=ح 

    ona=إِل ْيهِِ    toplanıp..getirildiği=ي ْجب ىَِٰ

اتِ  ر  ش ْيءِ ..ك ل ِِ    ürünlerinin=ث م  =her..şeyin    

قًاِرزِْ =bir..rızık..olarak    ِْل د نَا..ِمن =kendi..katımızdan    

ِكنَِ ل َٰ ه مِْ    fakat=و      çokları=أ ْكث ر 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Dediler ki; «Biz 
seninle beraber 
doğru yola gelirsek 
yurdumuzdan atılı-
rız.» Onları katım-
dan bir rızık olarak 
her şeyin ürünleri-
nin toplanıp getiril-
diği, kutlu bir yere 
yerleştirmedik mi? 
Fakat onların çoğu 
bilmezler. 

Dediler ki: Se-
ninle beraber hi-
dayete uyacak 
olursak, yerimiz-
den oluruz. Hal-
buki onları katı-
mızdan bir rızık 
olarak her şeyin 
mahsulünün top-
landığı emin bir 
haremde yerleş-
tirmedik mi? 
Ama onların ço-
ğu bilmezler. 

Seninle aynı yolu iz-
leyecek olursak kendi 
toprağımızdan kopa-
rıp atarlar bizi diyor-
lar. Oysa, Katımızdan 
rızık olarak her türlü 
ürünün getirilip top-
landığı, koruyucu örf 
altında güvenli bir ye-
re yerleştirmedik mi 
onları? Ne var ki, 
çokları (bunun) far-
kında değil. 
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ك مِْ,,     biz,,helak,,ettik=أ ْهل ْكن ا    nice=و 

ق ْري ةِ ,,ِمنِْ =kenti    ِْت     şımarmış=ب ِطر 

اِ  ت ه  ِعيش      İşte,,şunlar=ف تِْلكِ     refah,,içinde=م 

مِْ س اِكن ه      onların,,meskenleri=م 

ت ْسك نِْ,,ل مِْ =oralarda,,oturulmadı    

ب ْعِدِهمِْ,,ِمنِْ =onlardan,,sonra    َِإِل=ancak    

ك نَا    pek,,az=ق ِليًَلِ      biz=ن ْحنِ     biz,,olduk=و 

اِرثِينِ   varis=اْلو 

Biz refah içinde 
şımarmış nice şe-
hirleri helak ettik. 
İşte yerleri! Kendi-
lerinden sonra pek 
az kimse oturabil-
miştir. Onlara hep 
biz varis olmuşuz-
dur. 

Biz; nimet ve re-
fahıyla şımarmış 
nice kasabaları 
yok etmişizdir. 
İşte kendilerin-
den sonra çok 
az kimselerin 
oturabileceği 
yerleri. Ve orala-
ra varis olanlar 
Biz´dik, Biz. 

Oysa, Biz, varlık ve 
refahtan ötürü azgın-
laşan nice toplumları 
yok etmişizdir; işte, 
(gözönünde) onların 
yaşadıkları yerler: 
pek azı dışında, on-
lardan sonra oralarda 
kimse yerleşmemiştir; 
çünkü herkes göçüp 
gittikten sonra, ebe-
diyyen kalacak olan 
yalnızca Biziz! 

28. 
59 

.. ا م  نِ ك ا..و  =değildir     ِبُّك     Rabbin=ر 

ْهِلكِ  ىَِٰ    helak..edici=م  تَىَِٰ    ülkeleri=اْلق ر      kadar=ح 

    gönderinceye=ي ْبع ثِ 

Rabb´in memleket-
lerin ana merkez-
lerinin halkına 
ayetlerimizi okuya-
cak bir elçi gön-
dermedikçe ülkele-
ri helâk edici de-

Anasına, ayetle-
rimizi okuyacak 
bir peygamber 
göndermedikçe 
Rabbın kasaba-
ları helak etmiş 
değildir. Ve Biz; 

Bununla birlikte, yine 
de senin Rabbin hiç-
bir toplumu, kendi iç-
lerinden onlara me-
sajlarımızı okuyup 
açıklayacak bir elçi 
göndermedikçe yok 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

ا..فِي ه  أ م ِ =Anakent(olan..Mekke)de    ًِس ول     bir..elçi=ر 

ل ْيِهمِْ    okuyan=ي تْل و     ayetlerimizi=آي اتِن اِ     onlara=ع 

ا م  ك نَا..و  =ve..biz..değiliz    ْهِلِكي     helak..edici=م 

ىَِٰ ا    olmadan=إِلَِ    ülkeleri=اْلق ر  أ ْهل ه      halkı=و 

ونِ   zalim=ظ اِلم 

ğildir. Zaten biz 
halkı zalim olan 
memleketleri helak 
etmişizdir. 

halkı zalim olan 
kasabalardan 
başkasını helak 
edici değiliz. 

etmez; ve yine Biz 
hiçbir toplumu, üyele-
ri birbirlerine zulmet-
meyi yol olarak be-
nimsemedikçe, yok 
etmiş değiliz. 

28. 
60 

,, ا م  أ وتِيت مِْ,,و  =size,,verilen    ِْش ْيءِ ,,ِمن =her,,şey    

ت اعِ  ي اةِِ    geçimi=ف م      dünya=الدُّْني ا    hayatının=اْلح 

اِ  ِزين ت ه  ا    ve,,süsüdür=و  م      olan,,ise=و 

ْيرِ     Allah’ın=اّلَلِِ    yanında=ِعْند ِ     daha,,hayırlıdır=خ 

 ِ أ ْبق ىَٰ     ve,,daha,,kalıcıdır=و 

ِ ت ْعِقل ونِ ,,أ ف َل  =aklınızı,,kullanmıyor,,musunuz? 

Size verilen her 
şey, dünya hayatı-
nın geçimi ve sü-
südür. Allah´ın ka-
tında olan ise daha 
hayırlı ve kalıcıdır. 
Aklınızı kullanmı-
yor musunuz? 

Size verilen her-
hangi bir şey; 
dünya hayatının 
bir geçimliği ve 
süsüdür. Allah 
katında olan ise 
daha hayırlı ve 
devamlıdır. Hala 
akletmez misiniz 

Size verilen şeyler 
dünya hayatına ilişkin 
geçici doyumlardan 
ve yine dünyada ka-
lan süs ve eğlence-
den ibarettir; oysa, 
Allah katında kazanı-
lanlar daha hayırlı, 
daha kalıcıdır. (Buna 
rağmen,) aklınızı kul-
lanmayacak mısınız? 

28. 
61 

نِْ..     ?kimse..midir=أ ف م 

ع ْدن اه ِ ْعدًا    kendisine..vadettiğimiz=و      bir..söz=و 

نًا س  وِ     güzel=ح      ve..o=ف ه 

قِيهِِ     muhakkak..ona..kavuşacak..olan=ل 

نِْ تَْعن اه ِ    kimse..gibi=ك م      kendisine..yaşattığımız=م 

ت اعِ  ي اةِِ    geçici..zevkini=م      hayatının=اْلح 

    günü=ي ْومِ     o=ه وِ     sonra=ث مَِ    dünya=الدُّْني ا

ةِِ     kıyamet=اْلِقي ام 

ِرينِ ..ِمنِ  ْحض  اْلم  =getirileceklerden..olan 

Şu halde kendisine 
güzel bir söz ver-
diğimiz ve ardın-
dan o söze kavu-
şan kimse; dünya 
hayatında kendisi-
ne bir geçimlik 
verdiğimiz, sonra 
kıyamet günü azap 
içinde getirilen 
kimse gibi midir? 

Şimdi kendisine 
güzel bir vaadde 
bulunduğumuz 
ve ona kavuşan 
kimse; dünya 
hayatında ken-
disine bir geçim-
lik verdiğimiz, 
sonra kıyamet 
gününde huzu-
rumuza getiril-
mişlerden olan 
kimse gibi midir? 

Öyleyse, kendisine, 
(yeniden dirileceği 
gün) gerçekleştiğini 
göreceği güzel bir 
vaadde bulunduğu-
muz kimsenin hali, 
kendisine dünya ha-
yatında geçici do-
yumlar sağladığımız, 
ama Kıyamet Günü 
kendisini yargı karşı-
sına çıkarılanlar ara-
sında bulacak olan 
kimsenin hali gibi mi-
dir? 

28. 
62 

,, ي ْومِ      onlara,,seslenerek,,(Allah)=ي ن اِديِهمِْ    o,,gün=و 

    ?nerede=أ ْينِ     der,,ki=ف ي ق ولِ 

ك ائِيِ      benim,,ortaklarım=ش ر 

ك ْنت مِْ,,الَِذينِ  =olduklarını    

ونِ   sandığınız,,şeyler=ت ْزع م 

Allah, o gün onlara 
seslenir: «Benim 
ortağım olduğunu 
iddia ettikleriniz 
nerededirler?» 

O gün Allah; on-
lara seslenip: 
Benim ortağım 
olduklarını ileri 
sürdükleriniz ne-
rededirler? der. 

Çünkü, o Gün böyle-
lerine seslenilip, Tan-
rılıkta Bana ortak ol-
duğunu sandığınız 
(varlıklar ya da güç-
ler) şimdi neredeler? 
diye sorulacak. 

28. 
63 

.. قَِ..الَِذينِ     derler=ق الِ  ح  =hak..olanlar    

ل ْيِهمِ  بَن ا    söz=اْلق ْولِ     üzerlerine=ع      Rabbimiz=ر 

ءِِ ل  ؤ  ْين ا..ينِ الَذِِ    şunlardır=ه َٰ أ ْغو  =azdırdıklarımız    

ْين اه مِْ ا    onları..da..azdırdık=أ ْغو      gibi=ك م 

ْين اِ      kendimiz..azdığımız=غ و 

    sana..arz..ederiz=إِل ْيك ِ     uzak..olduğumuzu=ت ب َرأْن ا

ا ك ان وا..م  =zaten..onlar..değildi    إِيَان ا=bize    

 tapanlardan=ي ْعب د ونِ 

O gün azab üzer-
lerine hak olanlar: 
«Rabb´imiz, azdır-
dıklarımız şunlar. 
Kendimiz azdığı-
mız gibi onları da 
azdırdık. Onlardan 
uzaklaşıp sana 
geldik, zaten, as-
lında bize tapmı-
yorlardı» derler. 

Aleyhlerine hü-
küm gerçekle-
şen kimseler: 
Rabbımız; işte 
bunlar azdırdı-
ğımız kimseler-
dir. Kendimiz 
nasıl azmışsak 
onları da öylece 
biz azdırdık. On-
lardan uzaklaşıp 
sana geldik, za-
ten onlar bize 
tapmıyorlardı, 
derler. 

(Bunun üzerine, vak-
tiyle yapılan) uyarının 
apaçık aleyhlerine te-
celli ettiğini gören 
kimseler: Ey Rabbi-
miz! diyecekler, Bun-
lar bizim azdırdığımız 
kimselerdir; (evet,) 
biz kendimiz azdığı-
mız gibi, onları da 
azdırdık (Ama şimdi) 
onları Senin hükmü-
ne bırakıyoruz; zaten 
onların tapındığı ger-
çekte biz değildik. 

28. 
64 

,, قِيلِ      çağırın=اْدع وا    denir,,ki=و 

ك مِْ ك اء      koştuğunuz,,ortakları=ش ر 

    onları,,çağırırlar=ف د ع ْوه مِْ

ي ْست ِجيب وا,,ف ل مِْ =fakat,,çağrısına,,cevap,,vermezler    

مِْ ا    bunların=ل ه  أ و  ر      ve,,karşılarında,,görürler=و 

مِْ    ne,,olurdu=ل وِْ    azabı=اْلع ذ اب ِ      onlar=أ نَه 

ي ْهت د ونِ ,,ك ان وا =yola,,gelselerdi 

Koştuğunuz ortak-
larınızı çağırın de-
nir; onlar da çağı-
rırlar. Ancak kendi-
lerine cevap vere-
mezler; cehennem 
azabını görünce 
doğru yolda olma-
dıklarına yanarlar. 

Denir ki: Koştu-
ğunuz ortakları-
nızı çağırın. On-
lar çağırırlar, 
ama kendilerine 
cevap veremez-
ler. Cehennem 
azabını görünce 
de doğru yolda 
olmadıklarına 
yanarlar. 

Sonra onlara: Çağı-
rın, bakalım denecek, 
tanrısal nitelikler ya-
kıştırarak (Allah'a) or-
tak koştuğunuz (var-
lıkları ya da güçleri)! 
Ve onlar da bu sözü 
geçen (varlıkları ya 
da güçleri) yardıma 
çağıracaklar, ama be-
rikiler kendilerine 
herhangi bir karşılık 
vermeyecekler; ve 
sonunda, göre göre 
sadece azabı göre-
cekler karşılarında; 
(oysa, bu umutsuz, 
çaresiz duruma dü-
şeceklerine) vaktiyle 
doğru yolu tutsalardı 
ya! 

28. 
65 

.. ي ْومِ      onlara..seslenerek=ي ن اِديِهمِْ    ve..gün=و 

اذ ا    dediği=ف ي ق ولِ  ْبت مِ ..م  أ ج  =ne..cevap..verdiniz?    

ْرس ِلينِ   elçilere=اْلم 

Allah onlara sesle-
nerek; «Peygam-
berlere ne cevap 
verdiniz» der. 

O gün, Allah; on-
lara seslenip: 
Peygamberlere 
ne cevab verdi-
niz? der. 

Nitekim, o Gün böyle-
lerine seslenilip, Size 
gönderilen elçilere 
nasıl bir tepki göster-
diniz? diye sorulacak. 

28. 
66 

ل ْيِهمِ     kör,,olmuştur=ف ع ِمي تِْ,,     onlara=ع 

ئِذِ     haberler=اْْل ْنب اءِ  مِْ    o,,gün=ي ْوم      onlar=ف ه 

ل ونِ ,,لِ  ي ت س اء  =birbirlerine,,de,,soramazlar 

O gün haberlere 
karşı körleşirler, 
verilecek cevapları 
kalmaz, birbirlerine 
de soramazlar. 

Ama o gün, on-
lara karşı bütün 
haberler kör ol-
muştur. Birbirle-
rine de soramaz-
lar. 

Ne var ki, o Gün, 
geçmişte olup biten-
ler için bir mazeret, 
bir açıklama getirmek 
yönünde önlerinde 
bütün yolların ka-
panmış olduğunu gö-
recekler; ve bu konu-
da birbirlerine de 
herhangi bir şey so-
ramayacaklar. 

28. 
67 

نِْ    ama=ف أ َما..     tevbe..ederse=ت ابِ     kim=م 

نِ  آم  ع ِملِ     ve..inanırsa=و      ve..yaparsa=و 

اِلًحا     umulur=ف ع س ىَِٰ    iyi..iş=ص 

ي ك ونِ ..أ نِْ =olması    

ْفِلِحينِ ..ِمنِ  اْلم  =kurtuluşa..erenlerden 

Fakat tevbe eden, 
inanıp yararlı iş iş-
leyen kimsenin, 
kurtuluşa erenler-
den olması umu-
lur. 

Ama tevbe edip 
inanan ve salih 
amel işleyen 
kimsenin, kurtu-
luşa erenlerden 
olması ümid edi-
lir. 

Ama buna karşılık, 
pişman olup doğru 
yola dönen ve dolayı-
sıyla, inanıp dürüst 
ve erdemli davranış-
lar ortaya koyan kişi-
ye gelince, böyle biri-
nin (öte dünyada) 
kendini kurtulan, 
esenliğe erişen kim-
seler arasında bul-
ması (elbette) umula-
bilir. 

28. 
68 

,, بُّكِ  ر      yaratır=ي ْخل قِ     ve,,Rabbin=و 

ا ي ش اءِ ,,م  =dilediğini     ِ ي ْخت ار     ve,,seçer=و 

ا ك انِ ,,م  =değildir     ِم     onların=ل ه 
ة ِ      seçim=اْلِخي ر 

انِ      Allah=اّلَلِِ    münezzehtir=س ْبح 

ت ع ال ىَِٰ     ve,,yücedir=و 

ي ْشِرك ونِ ,,ع َما =ortak,,koştuklarından 

Rabbin dilediğini 
yaratır, seçer. Se-
çim onlara ait de-
ğildir. Allah onların 
ortak koştuğu şey-
lerden uzaktır, yü-
cedir. 

Rabbın; dilediği-
ni yaratır ve se-
çer. Onlar için 
seçim hakkı yok-
tur. Onların koş-
tukları ortaklar-
dan Allah mü-
nezzehtir ve yü-
cedir. 

Ve (gerçek şudur:) di-
lediğini yaratan ve 
(insanlar için) en iyi 
olanı seçen senin 
Rabbindir. Sınırsız 
kudret ve yüceliğiyle 
Allah onların tanrısal 
nitelikler yakıştırarak 
ortak koştukları her 
şeyin, herkesin mut-
lak olarak üstündedir! 

28. 
69 

.. بُّكِ  ر      bilir=ي ْعل مِ     ve..Rabbin=و 

ا ت ِكنُِّ..م  =neyi..gizlediğini    ِْه م د ور      göğüslerinin=ص 

ا م  ي ْعِلن ونِ ..و  =ve..neyi..açığa..vurduğunu 

Rabbin, gönülleri-
nin gizlediklerini ve 
açığa vurduklarını 
bilir. 

Rabbın; göğüs-
lerinin gizledikle-
rini de, açığa 
vurduklarını da 
bilir. 

Ve yine senin Rab-
bindir, onların içlerin-
de gizli tuttuklarını 
da, açığa vurduklarını 
da künhüyle bilen! 

28. 
70 

,, ه وِ  ه ِ    olmayan=لِ     Allah’tır=اّلَل ِ    ve,,O=و      tanrı=إِل َٰ

    O’na,,mahsustur=ل ه ِ    O’ndan=ه و ِ     başka=إِلَِ

ْمد ِ اْْل ول ىَِٰ,,فِي    hamd=اْلح  =ilkte,,de    

ِةِ  اْْلِخر  ل ه ِ    ve,,sonda,,da=و      ve,,O’nundur=و 

ْكمِ  إِل ْيهِِ    Hüküm=اْلح      ve,,O’na=و 

Allah odur ki; 
O´ndan başka ilah 
yoktur. Hamd dün-
ya ve ahirette 
O´nun içindir. Hü-
küm de O´nundur. 
Yalnız O´na dön-
dürüleceksiniz. 

O, öyle bir Al-
lah´tır ki; ken-
dinden başka 
ilah yoktur. 
Önünde de, so-
nunda da hamd 
O´nadır. Hüküm 
O´nundur ve 
O´na döndürüle-

Çünkü O, kendisin-
den başka tanrı ol-
mayan Allah'tır. (Ha-
yatın) başında da so-
nunda da tüm gerçek 
övgüler yalnızca O'na 
yaraşır; nihai hüküm 
O'nundur; çünkü O'na 
döndürüleceksiniz. 
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ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 
ceksiniz. 

28. 
71 

أ ْيت مِْ    de..ki=ق لِْ..     eğer=إِنِْ    baksanıza=أ ر 

ع لِ  ل ْيك مِ     Allah=اّلَل ِ    kılsa=ج      üzerinize=ع 

دًا    geceyi=اللَْيلِ      sürekli=س ْرم 

ي ْومِِ..إِل ىَِٰ =gününe..kadar    ِِة     kıyamet=اْلِقي ام 

نِْ ه ِ    ?kimdir=م  ْيرِ     tanrı=إِل َٰ     başka=غ 

    ışık=بِِضي اء ِ     size..getirecek=ي أْتِيك مِْ    Allah’tan=اّلَلِِ

ِ ع ونِ ت ِ..أ ف َل  ْسم  =işitmiyor..musunuz? 

Ey Muhammed! 
De ki; «söyleyin 
bakalım; Allah, 
üzerinize geceyi 
Kıyamet gününe 
kadar sürekli kılsa, 
Allah´dan başka 
size ışık getirecek 
ilah kimdir. İşitmi-
yormusunuz?» 

De ki: Şayet Al-
lah; geceyi kı-
yamete kadar 
üzerinizde sü-
rekli kılsaydı; Al-
lah´tan başka si-
ze ışık getirecek 
tanrı kimdir? Ha-
la dinlemeyecek 
misiniz? 

De ki: Hiç düşündü-
nüz mü: Allah geceyi 
üzerinizde Kıyamet 
Günü'ne kadar sürekli 
kılacak olsa, söyleyin, 
Allah dışında size ışık 
getirebilecek başka 
bir tanrı var mı? O 
halde, artık (gerçeğin 
sesine) kulak verme-
yecek misiniz? 

28. 
72 

أ ْيت مِْ    de,,ki=ق لِْ,,     eğer=إِنِْ    baksanıza=أ ر 

ع لِ  ل ْيك مِ     Allah=اّلَل ِ    kılsa=ج      üzerinize=ع 

ارِ  دًا    gündüzü=النَه      sürekli=س ْرم 

ي ْومِِ,,إِل ىَِٰ =gününe,,kadar    ِْةِِال ِقي ام  =kıyamet    

نِْ ه ِ    ?kimdir=م  ْيرِ     tanrı=إِل َٰ     başka=غ 

    geceyi=بِل ْيلِ     size,,getirecek=ي أْتِيك مِْ    Allah’tan=اّلَلِِ

    onda=فِيِهِ     dinleneceğiniz=ت ْسك ن ونِ 

ِ ونِ ,,أ ف َل  ت ْبِصر  =görmüyor,,musunuz? 

De ki; «Allah gün-
düzü kıyamete ka-
dar üzerinizden 
kaldırmasa, Al-
lah´dan başka 
hangi tanrı, dinle-
neceğiniz geceyi 
getirebilir? Görmez 
misiniz?» 

De ki: Şayet Al-
lah gündüzü kı-
yamet gününe 
kadar üzerinizde 
sürekli kılsaydı; 
size içinde din-
leneceğiniz bir 
geceyi getirecek 
Allah´tan başka 
tanrı kimdir? Ha-
la görmeyecek 
misiniz? 

De ki: Hiç düşündü-
nüz mü: Allah gündü-
zü üzerinize Kıyamet 
Günü'ne kadar sürekli 
kılacak olsa, söyleyin, 
Allah dışında, bağ-
rında dinlendiğiniz 
geceyi size (geri) ge-
tirebilecek başka bir 
tanrı var mı? Peki, ar-
tık (gerçeği) görme-
yecek misiniz? 

28. 
73 

.. ِمنِْ تِهِِ..و  ْحم  ر  =rahmetinden..dolayı     ِع ل     var..etti=ج 

    geceyi=اللَْيلِ     sizin..için=ل ك مِ 

ارِ  النَه      dinlenmeniz..için=ِلت ْسك ن وا    ve..gündüzü=و 

ِلت ْبت غ وا    onda=فِيهِِ     ve..aramanız..için=و 

ْضِلهِِف ِ..ِمنِْ =O’nun..lütfunu    ِْل ع لَك م     ve..umulur..ki=و 

ونِ   şükredersiniz=ت ْشك ر 

Allah dinlenmeniz 
için geceyi ve lüt-
fedip verdiği rızkı 
aramanız için gün-
düzü yaratmıştır. 
Bunlar O´nun 
rahmetidir. Belki 
artık şükredersiniz. 

O´nun rahmetin-
dendir ki; din-
lenmeniz için 
geceyi, lutfedip 
verdiği rızkı 
aramanız için 
gündüzü yarat-
mıştır. Ta ki şük-
redesiniz. 

Çünkü rahmetinden 
sizin için geceyi ve 
gündüzü O yarattı ki 
birinde dinlenesiniz, 
ötekinde de O'nun 
cömertliğinden (nasi-
binizi) arayasınız da 
belki böylece şükre-
desiniz. 
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,, ي ْومِ      onlara,,seslenerek=ي ن اِديِهمِْ    o,,gün=و 

    ?nerede=أ ْينِ     der,,ki=ف ي ق ولِ 

ك ائِيِ  ك ْنت مِْ,,الَِذينِ     ortaklarım=ش ر  =olduklarını    

ونِ   sandığınız,,şeyler=ت ْزع م 

O gün onlara ses-
lenerek; «Benim 
ortağım olduğunu 
iddia ettikleriniz 
nerede?» der. 

O gün onlara 
seslenip: Nere-
dedir Bana ortak 
olduklarını iddia 
ettikleriniz? der. 

Evet, o gün onlara 
seslenip, Bana ortak 
olduğunu düşündü-
ğünüz (varlıklar ya da 
güçler) neredeler? di-
ye sorulacak. 
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ْعن ا.. ن ز  ك ل ِِ..ِمنِْ    çıkarırız=و  =her     ِأ َمة=ümmetten    

    getirin=ه ات وا    deriz=ف ق ْلن ا    bir..şahid=ش ِهيدًا

وا    delilinizi=ب ْره ان ك مِْ     bilirler..ki=ف ع ِلم 

قَِ    kesinlikle=أ نَِ ِِ    gerçek=اْلح      Allah’a..aittir=ّلِلَ

لَِ ض      kendilerinden=ع ْنه مِْ    ve..sapıp..gider=و 

ا ونِ ..ك ان وا    şeyler=م  ي ْفت ر  =uydurdukları 

Her ümmetten bir 
şahit çıkarırız. 
«Delillerinizi geti-
rin» deriz. O za-
man, gerçeğin Al-
lah´a ait olduğunu 
bilirler ve uydur-
dukları şeylerin 
kendilerini bırakıp 
kaçtığını anlarlar. 

Her ümmetten 
bir şahid çekip 
çıkarmışızdır. Ve 
kesin delilinizi 
getirin, demişiz-
dir. O zaman 
gerçeğin Al-
lah´tan olduğunu 
ve uydurdukları-
nın kendilerini 
bırakıp kaçtığını 
anlarlar. 

Ve (bu soru cevapsız 
kalacak, çünkü) Biz 
(o sırada) her ümmet-
ten bir şahit çıkarmış 
olacağız ve (günah-
karlara:) Geçmişteki 
iddialarınızı doğrula-
yan bir delil getirin! 
diyeceğiz. Ve böylece 
görecekler ki, gerçek 
bütünüyle Allah'tan 
yana ve kendi çarpık 
muhayyilelerinin ürü-
nü bütün o düzmece 
tanrılar onları terk 
etmiş. 
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ونِ     elbette=إِنَِ,,     idi=ك انِ     Karun=ق ار 

ق ْومِِ,,ِمنِْ =kavminden    َِٰوس ى     Musa’nın=م 

ل ْيِهْمِ     azgınlık,,etti=ف ب غ ىَِٰ     onlara,,karşı=ع 

آت ْين اه ِ     ona,,vermiştik=و 

ا,,ِمنِ  ام  اْلك ن وِزم  =hazineler    َِإِن=muhakkak    

ه ِ ف اتِح      ağır,,geliyordu=ل ت ن وءِ     onun,,anahtarları=م 

اْلق َوةِِ,,أ وِلي    bir,,topluluğa=بِاْلع ْصب ةِِ =güçlü    

ه ِ    ona=ل ه ِ    demişti,,ki=ق الِ     hani=إِذِْ     kavmi=ق ْوم 

ْحِ ,,لِ  ت ْفر  =şımarma    َِإِن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

ي ِحبُِّ,,لِ  =sevmez     ِاْلف ِرِحين=şımarıkları 

Karun, Musa´nın 
kavmindendi. On-
lara karşı azgınlık 
etmişti. Biz ona öy-
le hazineler ver-
miştik ki, anahtar-
larını güçlü kuvvet-
li bir topluluk zor 
taşırdı. Kavmi ona 
demişti ki; «Şı-
marma, Allah şı-
maranları sev-
mez.» 

Gerçekten Ka-
run; Musa´nın 
kavminden biriy-
di. Ama onlara 
karşı azgınlık et-
ti. Biz, ona; 
anahtarlarını 
güçlü bir toplu-
luğun zor taşıdı-
ğı hazineler 
vermiştik. Kavmi 
ona şöyle de-
mişti: Şımarma, 
çünkü Allah; şı-
marıkları sev-
mez. 

(İmdi,) Hesap Gü-
nü'nde bu duruma 
düşmek istemeyenler 
bilsinler ki şu ünlü 
Karun da Musa'nın 
kavmindendi ve ken-
dini büyük görüp on-
lara zulmediyordu; 
çünkü Biz kendisine 
öyle hazineler ver-
miştik ki, sadece 
anahtarlarını taşımak 
bile bir manga ada-
ma, hatta daha fazla-
sına zor gelirdi. Soy-
daşları ona: (Serve-
tinden ötürü) böyle 
böbürlenme, çünkü 
Allah böbürlenenleri 
sevmez! 
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اْبت غِِ.. ا    iste..(ara)=و      sana..verdiği=آت اكِ     içinde=فِيم 

ة ِ     yurdunu=الدَارِ     Allah’ın=اّلَل ِ     ahiret=اْْلِخر 

لِ  ت ْنسِ ..و  =ve..unutma     ِن ِصيب ك=nasibini    

الدُّْني اِ ..ِمنِ  =dünyadan..da    ِْأ ْحِسن     ve..iyilik..et=و 

ا     Allah’ın=اّلَل ِ    iyilik..ettiği=أ ْحس نِ     gibi=ك م 

لِ     sana=إِل ْيك ِ  ت ْبغِِ..و  =ve..isteme    

اْْل ْرِض ِ..فِي    bozgunculuk=اْلف س اد ِ =yeryüzünde    

ي ِحبُِّ..لِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ =sevmez    

ْفِسِدينِ   bozguncuları=اْلم 

Allah´ın sana ver-
diği bu servet için-
de ahiret yurdunu 
ara, dünyadan da 
nasibini unutma, 
Allah sana nasıl 
iyilik ettiyse, sen 
de öyle iyilik et, 
yeryüzünde boz-
gunculuk isteme, 
çünkü Allah boz-
guncuları sevmez. 

Allah´ın sana 
verdiği şeylerde 
ahiret yurdunu 
gözet. Dünyada-
ki nasibini de 
unutma. Allah´ın 
sana ihsan ettiği 
gibi sen de ihsan 
da bulun. Yeryü-
zünde bozgun-
culuk arama. 
Doğrusu Allah; 
bozguncuları 
sevmez. 

Öyleyse, Allah'ın sa-
na verdiklerinden ya-
rarlanarak yalnızca 
ahiret yurdunda (iyi 
bir yer tutmanın) yo-
lunu ara; bu arada, 
pek tabii, bu dünya-
daki nasibini de 
unutma; ve Allah na-
sıl sana iyilikte bu-
lunduysa, sen de 
(başkalarına) öyle iyi-
likte bulun; ve sakın 
yeryüzünde bozgun-
culuk, karışıklık çı-
karmaya çalışma: 
çünkü, şüphesiz, Al-
lah bozguncuları 
sevmez! dedikleri 
zaman, 

28. 
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,, ا    dedi,,ki=ق الِ      şüphesiz=إِنَم 

    sayesinde=ع ل ىَِٰ    o,,bana,,verildi=أ وتِيت ه ِ

    bende,,bulunan=ِعْنِديِ     bir,,bilgi=ِعْلمِ 

ل مِْ ي ْعل مِْ,,أ و  =bilmedi,,mi,,ki    َِأ ن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

    helak,,etmiştir=أ ْهل كِ     elbette=ق دِْ

ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ =kendisinden,,önceki    

ونِِ,,ِمنِ  اْلق ر  =kuşaklar,,arasında    ِْن     niceleri=م 

    kendisinden=ِمْنه ِ    daha,,güçlü=أ ش دُِّ    o=ه وِ 

أ ْكث رِ     kuvvet,,bakımından=ق َوةًِ     ve,,daha,,çok=و 

ْمعًاِ  لِ     cemaati,,bulunan=ج  ي ْسأ لِ ,,و  =sorulmaz    

ذ ن وبِِهمِ ,,ع نِْ =günahlarından    

ونِ  ْجِرم   suçlulara=اْلم 

Karun: «Bu servet, 
ancak bende mev-
cut bir bilgi saye-
sinde bana verildi» 
dedi. O bilmiyor 
mu ki, kendisinden 
daha güçlü ve on-
dan daha çok ce-
maati bulunan nice 
kimseleri Allah 
helâk etmişti. Suç-
lulardan günahları 
sorulmaz. Çünkü 
Allah onları bilir. 

Dedi ki: Bu, ba-
na; ancak bende 
olan bilgiden 
ötürü verilmiştir. 
Bilmez mi ki; Al-
lah, önceleri on-
dan daha güçlü 
ve topladığı da-
ha fazla olan ni-
ce nesilleri yok 
etmiştir. Suçlu-
lardan günahları 
sorulmaz. 

(Karun, onlara:) Bu 
(servet) bendeki bilgi 
sayesinde bana veril-
di! diye karşılık verdi. 
Oysa, Allah'ın, ondan 
önceki kuşaklardan, 
ondan daha güçlü ve 
ondan daha fazla 
servet toplamış nice-
lerini (kendilerini bü-
yüklük duygusuna 
kaptırmaları yüzün-
den) yok ettiğini bil-
miyor muydu (sanki)? 
Ama, şu var ki, suçlu-
luğu kesinleşmiş 
olanlara (artık) gü-
nahlarından sual 
olunmaz!.. 
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.. جِ  ر      karşısına=ع ل ىَِٰ    çıktı..(Karun)=ف خ 

    içinde=فِي    kavminin=ق ْوِمهِِ

    dediler=ق الِ     süsü..(debdebesi)=ِزين تِِهِ 

ي ِريد ونِ ..الَِذينِ  =isteyenler    ِ ي اة     hayatını=اْلح 

ل ْيتِ ..ي ا    dünya=الدُّْني ا =keşke    ل ن ا=bize..verilseydi    

ا    bir..benzeri..de=ِمثْلِ  وتِيِ ..م 
أ  =verilenin    

ونِ      vardır=ل ذ و    gerçekten..onun=إِنَه ِ    Karun’a=ق ار 

Karun süsü, deb-
debesi içinde 
kavminin karşısına 
çıktı. Dünya haya-
tını isteyenler; 
«Keşke Karun´a 
verilenlerin bir 
benzeri de bize ve-
rilse, doğrusu o 
büyük varlık sahi-
bidir» demişlerdi. 

Debdebe içinde 
kavminin karşı-
sına çıktı. Dünya 
hayatını isteyen-
ler: keşki Ka-
run´a verildiği 
gibi bizim de ol-
saydı. Doğrusu 
o, büyük bir var-
lık sahibidir, de-
mişlerdi. 

(Karun) işte böyle 
görkem ve gösteriş 
içinde soydaşlarının 
karşısına çıkardı. 
(Öyle ki,) yalnızca 
dünya hayatına gö-
zünü dikenler (ona 
bakıp da): Ah, n'olur-
du derlerdi, Karun'a 
verildiği kadar bize de 
verilseydi! Çünkü o 
gerçekten çok talihli 
biri! 
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ظ ِ   büyük=ع ِظيمِ     şansı=ح 
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,, ق الِ      ve,,dediler=و 

أ وت وا,,الَِذينِ  =verilmiş,,olanlar,,ise     ِاْلِعْلم=bilgi    

ْيل ك مِْ ابِ     yazık,,size=و      Allah’ın=اّلَلِِ    sevabı=ث و 

ْيرِ  نِْ    daha,,hayırlıdır=خ      kimse,,için=ِلم 

نِ  ع ِملِ     inanan=آم  اِلًحا    ve,,yapan=و      iyi,,iş=ص 

لِ  ي ل قَاه ا,,و  =ve,,buna,,kavuşturulmaz    َِإِل=başkası    

ونِ   sabredenlerden=الَصابِر 

Kendilerine ilim ve-
rilmiş olanlar ise; 
«Size yazıklar ol-
sun, inanan ve ya-
rarlı iş yapanlar 
için Allah´ın sevabı 
daha hayırlıdır. 
Buna ancak sab-
redenler kavuşur» 
dediler. 

Kendilerine bilgi 
verilmiş olanlar 
da şöyle demişti: 
Yazıklar olsun 
size Allah´ın 
mükafatı, iman 
edip salih amel 
işleyenler için 
daha hayırlıdır. 
Ona da ancak 
sabredenler ka-
vuşabilir. 

Kendilerine doğru, 
güvenilir bilgi bahşe-
dilmiş olanlarsa: Ya-
zıklar olsun size! der-
lerdi, (Bilmiyor musu-
nuz ki,) gerçekten 
inanmış olan, dürüst 
ve erdemli davranış-
larda bulunan kimse-
ler için Allah'ın tasvip 
ettiği şeyler daha ha-
yırlıdır; ama şüphe-
siz, böyle bir nimete 
güçlüklere göğüs ge-
ren kimselerden baş-
kası erişemez. 
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ْفن ا.. س      onu=بِهِِ    nihayet..batırdık=ف خ 

بِد اِرهِِ     yere=اْْل ْرضِ     ve..evini..barkını=و 

ا ك انِ ..ف م  =olmadı    ِ ل ه=onun    ِْفِئ ةِ ..ِمن =bir..topluluğu    

ون ه ِ د ونِِ..ِمنِْ    ona..yardım..edecek=ي ْنص ر  =karşı    

ا    Allah’a=اّلَلِِ م  ك انِ ..و  =ve..değildi    

ْنت ِصِرينِ ..ِمنِ  اْلم  =kendini..kurtaranlardan 

Sonunda biz onu 
da sarayını da ye-
rin dibine geçirdik. 
Allah´a karşı ona 
yardım edecek bir 
topluluğu olmadı. 
Kendi kendini kur-
tarabilecek kimse-
lerden de değildi. 

Sonunda onu 
da, sarayını da 
yerin dibine ge-
çirdik. Allah´a 
karşı kendisine 
yardım edebile-
cek kimsesi de 
yoktu. Bizzat 
kendisini koru-
yabileceklerden 
de değildi. 

Ve sonunda onu da, 
evini barkını da yere 
batırdık: öyle ki, Al-
lah'a karşı hiçbir şey, 
hiç kimse onun yar-
dımına yetişmedi; 
pek tabii, kendi ken-
dine yardım edebile-
cek durumda da de-
ğildi. 
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,, أ صِْ نَْوا,,الَِذينِ ,,ب حِ و  ت م  =isteyenler    

ك ان ه ِ     dün=بِاْْل ْمِسِ    onun,,yerinde,,olmayı=م 

ْيك أ نَِ    demeğe,,başladılar=ي ق ول ونِ      vay,,demek=و 

ْزقِ     açar,,(bollaştırır)=ي ْبس طِ     Allah=اّلَل ِ     rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ,,ِلم  =dilediğine    ِِِعب اِدهِِ,,نِْم =kullarından    

ي ْقِدر ِ      olmasaydı=ل ْولِ     ve,,kısar=و 

نَِ,,أ نِْ م  =lütfetmesi    ِ اّلَل=Allah’ın    ل ْين ا     bize=ع 

س فِ      bizi,,de=بِن اِ     yere,,batırırdı=ل خ 

أ نَه ِ ْيك  ي ْفِلحِ ,,لِ     demek,,gerçekten=و  =iflah,,olmaz    

ونِ اْلك ا فِر  =kâfirler 

Dün onun yerinde 
olmayı isteyenler; 
«Demek Allah, kul-
larından dilediğinin 
rızkını genişletip 
bir ölçüye göre ve-
riyor. Allah bize 
lutfetmemiş olsay-
dı, bizi de yerin di-
bine batırırdı. De-
mek ki, kâfirler kur-
tulmazlar» demeye 
başladı. 

Daha dün onun 
yerinde olmayı 
isteyenler: Vay 
demek ki Allah; 
kullarından dile-
diğinin rızkını 
genişletip da-
raltmaktadır. 
Eğer Allah, bize 
lutfetmemiş ol-
saydı; bizi de ye-
rin dibine geçi-
rirdi. Vay, demek 
ki kafirler, asla 
felah bulmazlar, 
demeye başladı-
lar. 

Ve daha dün onun 
yerinde olmak iste-
yenler: Vah bize! de-
diler, Demek ki, kulla-
rından dilediğine rızkı 
geniş tutan, dilediğine 
de ölçülü, idareli ve-
ren Allah'mış! Ya Al-
lah bize lütfetmemiş 
olsaydı, hiç şüphe 
yok, bizi de yerin di-
bine geçirirdi. Vah 
vah, demek, hakkı in-
kar edenler iflah ol-
mazmış! 
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.. ة ِ    yurdu=الدَارِ     işte=تِْلكِ      ahiret=اْْلِخر 

ا     onu..veririz=ن ْجع ل ه 

ي ِريد ونِ ..لِ ..ِللَِذينِ  =istemeyenlere    

ا اْْل ْرِضِ..فِي    böbürlenmeyi=ع ل وًّ =yeryüzünde    

لِ  ف س ادًاِ ..و  =ve..bozgunculuğu    ِ اْلع اقِب ة     ve..sonuç=و 

تَِقينِ   sakınanlarındır=ِلْلم 

İşte ahiret yurdu. 
Onu yeryüzünde 
böbürlenmeyen ve 
bozgunculuk yap-
mayanlara veririz. 
Güzel sonuç Al-
lah´a karşı gel-
mekten sakınanla-
rındır. 

İşte ahiret yurdu. 
Biz; onu, yeryü-
zünde böbür-
lenmeyen ve 
bozgunculuğu 
istemeyen kim-
selere veririz. 
Akıbet muttekile-
rindir. 

(Ama) ahiret yurduna 
gelince, Biz orayı 
yeryüzünde büyüklük 
taslamayan ve boz-
gunculuk çıkarmak is-
temeyen kimselere 
ayırmış bulunuyoruz; 
çünkü gelecek Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyan kimsele-
rindir. 
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نِْ,, اءِ     kim=م  س ن ةِِ    getirirse=ج      bir,,iyilik=بِاْلح 

ْيرِ     ona,,vardır=ف ل ه ِ اِ     daha,,güzeli=خ      ondan=ِمْنه 

نِْ م  اءِ     ve,,kim=و      kötülük=بِالَسي ِئ ةِِ    getirirse=ج 

ِ ى,,ف َل  ي ْجز  =cezalandırılmaz    

ع ِمل وا,,الَِذينِ  =yapanlar    ِِالَسي ِئ ات=kötülükleri    

ا    başkasıyla=إِلَِ     şeylerden=م 

ل ونِ ,,ك ان وا ي ْعم  =yapmış,,oldukları 

Kim bir iyilik geti-
rirse, ona ondan 
daha güzeli vardır. 
Kim kötülük getirir-
se, kötülükleri ya-
panlar, ancak yap-
tıkları kötülük ka-
dar cezalandırılır-
lar. 

Kim, bir iyilikle 
gelirse; ona, da-
ha hayırlısı veri-
lir. Kim de bir kö-
tülükle gelirse; o 
kötülükleri işle-
yenler, ancak 
yaptıkları kadar 
ceza görürler. 

Kim ki (Allah'ın huzu-
runa) iyilik yaparak 
çıkarsa, daha iyisini, 
daha üstününü bula-
caktır. Ve kim ki kötü-
lük yaparak çıkarsa, 
(bilsin ki,) kötülük ya-
panlar yalnızca yap-
tıklarının karşılığını 
görecekler. 

28. 
85 

ضِ ..الَِذي    şüphesiz=إِنَِ.. ف ر  =gerekli..kılan    

ل ْيكِ      Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ     sana=ع 

ادُّكِ      elbette..seni..döndürecektir=ل ر 

ع اد ِ ..إِل ىَِٰ م  =varılacak..yere    ِْق ل=de..ki    

ب ِي نِْ    bilir=أ ْعل مِ     Rabbim=ر      kim=م 

اءِ  د ىَِٰ    getirmiştir=ج  نِْ    hidayet=بِاْله  م      ve..kim=و 

لِ     içindedir=فِي    O=ه وِ  َل      bir..sapıklık=ض 

بِينِ   apaçık=م 

Ey Muhammed! 
Kur´an´ı sana indi-
ren ve onu oku-
mayı sana farz kı-
lan Allah, elbette 
seni dönülecek ye-
re döndürecek. De 
ki; «Rabbim kimin 
hidayet getirdiğini 
ve kimin apaçık bir 
sapıklık içinde bu-
lunduğunu bilir.» 

Kur´an´ı senin 
üzerine farz kı-
lan Allah; elbette 
seni döneceğin 
yere döndüre-
cektir. De ki: Ki-
min doğrulukla 
geldiğini, kimin 
apaçık sapıklıkta 
bulunduğunu en 
iyi bilen Rab-
bımdır. 

(Ey inanan kişi,) apa-
çık bir üslupla bu Ku-
ran'ı sana vaz'eden 
(Allah), şüphe yok ki, 
seni (ölümden sonra) 
yeni bir hayata dön-
dürecektir. (Hakkı 
kabule yanaşmayan-
lara) de ki: Kimin 
doğru yolda yürüdü-
ğünü ve kimin apaçık 
bir sapıklık içinde ol-
duğunu en iyi bilen 
Rabbimdir! 

28. 
86 

,, ا م  و,,ك ْنتِ ,,و  ت ْرج  =sen,,ummazdın    

ي ْلق ىَِٰ,,أ نِْ =vahyolunacağını     ِإِل ْيك=sena    

    ancak=إِلَِ    Kitabın=اْلِكت ابِ 

ةًِ ْحم  ب ِك ِ ,,ِمنِْ    bir,,rahmet,,olarak=ر  ر  =Rabbinden    

ِ ت ك ون نَِ,,ف َل  =o,,halde,,olma    ظ ِهيًرا=arka    

 kâfirlere=ِلْلك افِِرينِ 

Sen Kitab´ın senin 
kalbine bırakılaca-
ğını ummazdın. O 
Rabb´inden bir 
rahmettir. O halde 
kâfirlere yardımcı 
olma. 

Sen; sana bu Ki-
tab´ın verilece-
ğini ummazdın. 
Bu; ancak Rab-
bının bir rahme-
tidir. Öyle ise, 
sakın kafirlere 
yardımcı olma. 

Ve (sen ey inanan ki-
şi,) bu kitabın sana 
ulaşacağını ummaz-
dın; fakat işte Rab-
binden bir rahmet 
olarak (sana ulaştı). 
Öyleyse, artık hakkı 
inkara kalkışan kim-
selere asla arka çık-
ma; 

28. 
87 

.. لِ  دُّنَكِ ..و  ي ص  =ve..sakın..seni..alıkoymasınlar    

آي اتِِ..ع نِْ =ayetlerinden    ِِاّلَل=Allah’ın    ِ ب ْعد=sonra    

أ ْنِزل تِْ..إِذِْ =indirildikten     ِ إِل ْيك=sana    

اْدعِ  ب ِك ِ ..إِل ىَِٰ    davet..et=و  ر  =Rabbine    

لِ  ت ك ون نَِ..و  =ve..olma    

ْشِرِكينِ ..ِمنِ  اْلم  =ortak..koşanlardan 

Ve Allah´ın, ayetle-
ri sana indikten 
sonra sakın seni 
onlardan alıkoy-
masınlar. Rabb´ine 
davet et, ortak ko-
şanlardan olma. 

Allah´ın ayetleri 
sana indirildikten 
sonra, sakın se-
ni onlardan alı-
koymasınlar. 
Rabbına davet 
et ve sakın müş-
riklerden olma. 

ve bir kere Allah'ın 
ayetleri sana indiril-
miş olduğuna göre, 
bundan sonra artık 
sakın seni onlardan 
alıkoymalarına fırsat 
verme; tersine, (in-
sanları) Rabbine ça-
ğır. Ve sakın, Al-
lah'tan başka varlıkla-
ra tanrısal güçler ve 
nitelikler yakıştıran 
kimselerden olma: 

28. 
88 

,, لِ  ت ْدع ِ,,و  =yalvarma     ِع     Allah=اّلَلِِ    ile,,beraber=م 

ًها ر ِا    bir,,tanrıya=إِل َٰ ه ِ    yoktur=لِ     başka=آخ      tanrı=إِل َٰ

و  ِهِ     başka=إِلَِ =O’ndan    ُِّش ْيءِ ,,ك ل =herşey    

    başka=إِلَِ    helak,,olacaktır=ه اِلكِ 

ه ِ  ْجه      O’nundur=ل ه ِ    O’nun,,yüzü(zatı)ndan=و 

ْكمِ  إِل ْيهِِ    Hüküm=اْلح      ve,,O’na=و 

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Allah ile beraber 
başka bir ilaha 
yalvarma. O´ndan 
başka ilah yoktur. 
O´ndan başka her 
şey yok olacaktır. 
Hüküm O´nundur 
ve O´na döndürü-
leceksiniz. 

Allah ile birlikte 
bir başka tanrıya 
yalvarma. 
O´ndan başka 
hiçbir ilah yoktur. 
O´nun zatından 
başka her şey 
helak olacaktır. 
Hüküm 
O´nundur ve sa-
dece O´na dön-
dürüleceksiniz. 

Yani, Allah'la beraber 
tutup başka bir tanrı-
ya yalvarmaya kalk-
ma! (Çünkü) O'ndan 
başka tanrı yok; 
(çünkü) O'nun (ebedi) 
Zatı'ndan başka her 
şey, herkes, yok ol-
maya mahkumdur; 
hüküm bütünüyle 
O'nun elindedir ve 
sonunda O'na döndü-
rüleceksiniz. 

29. 
1 

 Elif..lam..mim=الم..
Elif. Lâm. Mim. Elif, Lam, Mim. Elif-Lam-Mim. 

29. 
2 

,, ِسبِ      insanlar=النَاسِ     ?mı,,sandılar-=أ ح 

ك وا,,أ نِْ ي تْر  =bırakılacaklarını    

ي ق ول وا,,أ نِْ =demekle    نَا ه مِْ    inandık=آم      onlar=و 

ي ْفت ن ونِ ,,لِ  =hiç,,sınanmadan 

İnsanlar sırf 
´inandık´ demekle; 
hiçbir sınavdan 
geçirilmeksizin bı-
rakılıvereceklerini 
mi sanıyorlar? 

Yoksa, insanlar; 
inandık demele-
riyle bırakılıve-
receklerini ve 
kendilerinin de-
nenmeyecekle-
rini mi sandılar. 

İnsanlar, (sadece) 
İnandık! demeleriyle 
bırakılacaklarını ve 
sınava çekilmeyecek-
lerini mi sanıyorlar? 

29. 
3 

ل ق دِْ..     biz..sınadık=ف ت نَا    andolsun=و 
Biz onlardan ön-
ceki kuşakları sı-

Andolsun ki; Biz, 
onlardan önceki-

Evet, andolsun ki, Biz 
kendilerinden önceki-
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ق ْبِلِهْمِ ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..öncekilerini    

نَِ     Allah=اّلَل ِ    elbette=ف ل ي ْعل م 

د ق وا..الَِذينِ  ص  =doğruları     ِنَِو ل ي ْعل م  =bilecektir    

 yalancıları=اْلك اِذبِينِ 

navdan geçirdik. 
Bu sınav sonu-
cunda Allah, doğru 
sözlüler ile yalan-
cıları kesinlikle be-
lirleyecektir. 

leri de denedik. 
Allah; elbette 
doğruları bilir ve 
elbette yalancı-
ları da bilir. 

leri de sınadık; o hal-
de (bugün yaşayanlar 
da sınanacak ve) el-
bette Allah, doğru 
davrananları ortaya 
çıkaracak ve yalancı-
ların da kimler oldu-
ğunu gösterecektir. 

29. 
4 

,, ِسبِ ,,أ مِْ ح  =yoksa,,-mı,,sandılar?    

ل ونِ ,,الَِذينِ  ي ْعم  =yapanlar    ِِالَسي ِئ ات=kötülükleri    

ي ْسبِق ون اِ ,,أ نِْ =bizi,,geçeceklerini     ِا,,س اء م  =ne,,kötü    

ونِ   hüküm,,veriyorlar=ي ْحك م 

Yoksa kötülük iş-
leyenler bizim eli-
mizden kurtulabi-
leceklerini mi sanı-
yorlar? Ne kadar 
yanlış düşünüyor-
lar? 

Yoksa, kötülük 
yapanlar Biz´den 
kaçabileceklerini 
mi sanırlar? Ne 
kötü hüküm ve-
riyorlar. 

Yoksa onlar -
(inandıklarını iddia et-
tikleri halde) kötülük 
işleyenler- Bizden 
kurtulabileceklerini mi 
sanırlar? Ne tuhaf bir 
düşünce bu! 

29. 
5 

نِْ.. و..ك انِ     kim=م  ي ْرج  =umarsa    

    şüphesiz=ف إِنَِ    Allah=اّلَلِِ    ile..buluşmayı=ِلق اءِ 

لِ      Allah’ın=اّلَلِِ    süresi..(buluşma)=أ ج 

ت ِ  ه وِ     gelmektedir=ْل      işitendir=الَسِميعِ     ve..O=و 

 bilendir=اْلع ِليمِ 

Kim Allah´a ka-
vuşmayı özlüyor-
sa, bilsin ki, Al-
lah´ın bu buluşma 
için belirlediği vakit 
kesinlikle gelecek-
tir. O her şeyi işitir 
ve her şeyi bilir. 

Kim Allah´a ka-
vuşmayı umar-
sa; muhakkak ki 
Allah´ın belirttiği 
vakit mutlaka 
gelecektir. O; 
Semi´dir. 
Alim´dir. 

Kim (Kıyamet Günü) 
Allah'a kavuşmayı 
(ümit ve korku ile) 
beklerse (o Gün'e 
hazırlıklı olsun): çün-
kü Allah'ın (her insan 
ömrü için) takdir ettiği 
vade mutlaka gelip 
çatacaktır ve O her 
şeyi bilen, her şeyi 
işitendir! 

29. 
6 

نِْ,, م  اه د ِ    ve,,kim=و  ا    cihad,,ederse=ج      ancak=ف إِنَم 

اِهد ِ     kendi,,yararına=ِلن ْفِسِهِ     cihad,,eder=ي ج 

    zengindir=ل غ نِيِ     Allah=اّلَل ِ    elbette=إِنَِ

اْلع ال ِمينِ ,,ع نِِ =alemlerden 

Kim kötülüklere 
karşı savaşırsa bu 
savaşı kendisi için 
vermiş olur. Kuşku 
yok ki, Allah´ın 
hiçbir yaratığa ihti-
yacı yoktur. 

Kim cihad eder-
se; ancak kendi-
si için cihad et-
miş olur. Zira Al-
lah; alemlerden 
müstağnidir. 

O halde, kim (Allah 
yolunda) üstün gayret 
gösterirse bunu yal-
nız kendi iyiliği için 
yapmış olur: çünkü 
Allah, her türlü ihti-
yaçtan uzaktır! 

29. 
7 

.. الَِذينِ  ن وا..و  آم  =inananlar    ع ِمل وا     ve..yapanlar=و 

اتِِ نَِ    iyi..işler=الَصاِلح      mutlaka..örteceğiz=ل ن ك ف ِر 

مِْ ي ِئ اتِِهمِْ    onların=ع ْنه      kötülüklerini=س 

ل ن ْجِزي نَه مِْ     ve..onları..mükâfatlandıracağız=و 

ك ان وا..الَِذي    en..güzeliyle=أ ْحس نِ  =olduklarının    

ل ونِ   yapmış=ي ْعم 

İman edip iyi amel-
ler işleyenlerin kö-
tülüklerini kesinlik-
le silecek ve onları 
iyiliklerinin daha 
üstün karşılıkları 
ile ödüllendirece-
ğiz. 

İman edip de sa-
lih amel işleyen-
lerin, kötülükleri-
ni andolsun ki 
örteriz. Onları 
yaptıklarından 
daha güzeli ile 
mükafatlandırı-
rız. 

İman edip doğru ve 
yararlı işler yapanlara 
gelince, Biz onların 
(önceki) kötülüklerini 
mutlaka sileriz ve on-
ları yaptıkları iyiliklere 
göre ödüllendiririz. 

29. 
8 

َصْين ا,, و  ْنس انِ     biz,,tavsiye,,ettik=و      insana=اْْلِ

اِلد ْيهِِ ْسنًاِ     ana,,babasına=بِو      iyilik,,etmeyi=ح 

إِنِْ اه د اكِ     eğer=و      onlar,,seni,,zorlarlarsa=ج 

ا    bana=بِي    ortak,,koşman,,için=ِلت ْشِركِ      bir,,şeyi=م 

ل كِ ,,ل ْيسِ  =senin,,olmayan    ِِبِه=hakkında    

ِ    bilgin=ِعْلمِ  اِ ,,ف َل  م  ت ِطْعه  =onlara,,itaat,,etme    

ْرِجع ك مِْ    banadır=إِل يَِ     dönüşünüz=م 

ا    size,,haber,,veririm=ف أ ن ب ِئ ك مِْ     şeyleri=بِم 

ل ونِ     olduğunuz=ك ْنت مِْ  yapmış=ت ْعم 

Biz insana ana 
babasına iyi dav-
ranmayı tavsiye et-
tik. Fakat eğer an-
nen ve baban, ne 
idüğü belirsiz bir 
putu bana ortak 
koşmaya seni zor-
larsa, sakın sözle-
rini dinleme. Hepi-
niz bana dönecek-
siniz. O zaman ne-
ler yaptığınızı size 
haber veririm. 

Biz, insana; an-
ne ve babasına 
iyi davranmasını 
tavsiye ettik. 
Eğer onlar, hak-
kında bilgin ol-
mayan şeyi Ba-
na ortak koşman 
için seni zorlar-
larsa, kendileri-
ne itaat etme. 
Dönüşünüz Ba-
na´dır. Yaptıkla-
rınızı size bildiri-
rim. 

Biz insana, (yapacağı 
en hayırlı işlerden biri 
olarak) anne ve ba-
basına iyi davranma-
sını emrettik; ama 
(buna rağmen,) eğer 
onlar (ilah olarak) ka-
bul edemeyeceğin 
herhangi bir şeyi Ba-
na ortak koşmanı is-
terlerse onlara uyma: 
(çünkü) hepiniz (so-
nunda) dönüp Bana 
geleceksiniz; o za-
man (hayatta iken) 
yapmış olduğunuz 
her şeyi (iyi ve kötü 
yönleriyle) gözünü-
zün önüne serece-
ğim. 

29. 
9 

.. الَِذينِ  ن وا..و  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve..yapanları=و 

اتِِ مِْ    iyi..işler=الَصاِلح      sokarız=ل ن ْدِخل نَه 

 salihler=الَصاِلِحينِ     arasına=فِي

İman edip iyi amel-
ler işleyenleri ke-
sinlikle iyi kullar 
arasına katarız. 

İman edip salih 
amel işleyenleri 
de andolsun ki; 
salihlerin arası-
na katacağız. 

İman edip doğru ve 
yararlı işler yapmış 
olanlara gelince, on-
ları (öteki dünyada 
da) mutlaka dürüst ve 
erdemlilerin arasına 
sokacağız. 

29. 
10 

,, ِمنِ  النَاِسِ,,و  =insanlardan    ِْن     der=ي ق ولِ     kimi=م 

نَا     fakat=ف إِذ ا    Allah’a=بِاّلَلِِ    inandık=آم 

وِذيِ 
اّلَلِِ,,فِي    eziyet,,edilince=أ  =Allah,,uğrunda    

ع لِ      insanların=النَاِسِ    işkencesini=فِتْن ة ِ    sayar=ج 

ل ئِنِْ    Allah’ın=اّلَلِِ    azabı,,gibi=ك ع ذ ابِِ     ama=و 

اءِ      bir,,yardım=ن ْصرِ     gelse=ج 

ب ِكِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    َِل ي ق ول ن=andolsun,,derler,,ki    

ك نَا,,إِنَا =elbette,,biz,,de     ِْم ع ك      sizinle,,beraberdik=م 

ل ْيسِ      Allah=اّلَل ِ    ?değil,,midir=أ و 

ا    daha,,iyi,,bilen=بِأ ْعل مِ      bulunanı=بِم 

د ورِِ,,فِي ص  =göğüslerinde     ِاْلع ال ِمين=alemlerin 

Öyle kimseler var 
ki, «Allah´a inan-
dık» derler. Fakat 
Allah uğrunda iş-
kenceye uğradıkla-
rında insanların iş-
kencesini Allah´ın 
azabı ile bir tutar-
lar. Eğer sana 
Rabb´inin bir yar-
dımı gelecek olur-
sa, böyleleri kesin-
likle «Biz sizlerle 
beraberdik» derler. 
Acaba Allah, in-
sanların içlerinde 
sakladıkları duygu-
ları herkesten iyi 
bilmez mi? 

İnsanlardan öy-
leleri de vardır 
ki; Allah´a inan-
dık, der de; Allah 
uğrunda bir ezi-
yete uğratılınca; 
insanların o ezi-
yetini, Allah´ın 
azabı gibi tutar. 
Rabbından bir 
yardım gelecek 
olursa; andolsun 
ki: Doğrusu biz, 
sizinle beraber-
dik, derler. Allah, 
herkesin kalbin-
de olanları en iyi 
bilen değil midir? 

İnsanlar arasında öy-
leleri var ki, (kendileri 
ve kendi gibileri adı-
na) Biz, Allah'a inanı-
yoruz! derler; ama Al-
lah yolunda sıkıntıya 
düşünce insanlardan 
çektikleri eziyeti Al-
lah'tan gelen ceza gi-
bi, (hatta ondan daha 
korkutucu) görürler; 
Rabbinden (gerçek 
inanç sahiplerine) bir 
yardım gelince de, 
Aslında biz her za-
man sizinle berabe-
riz! derler. Allah, bü-
tün yaratılmışların 
kalplerinden geçenle-
ri en iyi bilen değil 
midir? 

29. 
11 

نَِ.. ل ي ْعل م      Allah=اّلَل ِ    ve..elbette..bilir=و 

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananları    َِن ل ي ْعل م      ve..elbette..bilir=و 

ن افِِقينِ   iki..yüzlüleri..de=اْلم 

Hiç kuşkusuz Al-
lah, kimlerin iman 
ettiklerini iyi bildiği 
gibi, kimlerin mü-
nafık olduklarını da 
iyi bilir. 

Elbette Allah; 
inananları bilir. 
Ve elbette mü-
nafıkları da bilir. 

(Evet!) Allah, (gerçek-
ten) imana erenlerin 
de, ikiyüzlülerin de 
kimler olduğunu mut-
laka gösterecektir. 

29. 
12 

,, ق الِ  وا,,الَِذينِ     ve,,dediler=و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =inananlara    اتَبِع وا=siz,,uyun    

بِيل ن ا ْلن ْحِملِْ    bizim,,yolumuza=س      biz,,taşırız=و 

ط اي اك مِْ ا    sizin,,hatalarınızı=خ  م      oysa,,değillerdir=و 

اِمِلينِ     kendileri=ه مِْ     taşıyacak=بِح 

ط اي اه مِْ,,ِمنِْ خ  =onların,,hatalarından    

ش ْيء ِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,şey    ِْإِنَه م=onlar    

 tamamen,,yalancıdırlar=ل ك اِذب ونِ 

Kâfirler, 
mü´minlere «Bizim 
yolumuzu izleyin 
de günahlarınızı 
biz yüklenelim» 
derler. Oysa onla-
rın, mü´minlerin 
omuzlarındaki hiç-
bir günahı yüklen-
meleri söz konusu 
değildir. Onlar ke-
sinlikle yalan söy-
lüyorlar. 

Küfredenler, 
inananlara derler 
ki: Bizim yolu-
muza uyun da 
sizin günahları-
nızı biz taşıya-
lım. Halbuki on-
ların günahların-
dan hiç birini 
yüklenecek de-
ğillerdir. Doğru-
su onlar yalan-
cıdırlar. 

Ve (O, şunu da bilir 
ki,) hakkı inkar eden-
ler, (her zaman oldu-
ğu gibi,) inananlara: 
(Gelin) bizim (hayat) 
tarzımıza uyun, gü-
nahlarınız bizim boy-
numuza! derler. Hal-
buki onlar, (bu şekil-
de yanılttıkları kimse-
lerin) hiçbir günahını 
yüklenmezler: Dikkat 
edin, onlar yalancıdır-
lar! 

29. 
13 

ل ي ْحِمل نَِ..     onlar..taşıyacaklar=و 

أ ثْق الًِ    kendi..yüklerini=أ ثْق ال ه مِْ     ve..(başka)..yükleri=و 

عِ      kendi..yükleriyle=أ ثْق اِلِهْمِ     beraber=م 

ل ي ْسأ ل نَِ     ve..elbette..sorguya..çekileceklerdir=و 

ةِِ    gününde=ي ْومِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ونِ ..ك ان وا..ع َما ي ْفت ر  =uydurdukları..şeylerden 

Kafirler, hem kendi 
günah yüklerini ve 
hem de bu yüklerin 
yanında başka bir-
çok günah yükleri-
ni taşıyacaklar ve 
kıyamet günü 
düzmece iddiaları 
konusunda kesin-
likle sorguya çeki-
leceklerdir. 

Gerçekten onlar; 
hem kendi yük-
lerini, hem de 
kendi yükleriyle 
beraber daha ni-
ce yükleri yükle-
necekler ve uy-
durup durdukları 
şeylerden dolayı 
kıyamet günü 
elbette sorguya 
çekileceklerdir. 

Onlar, mutlaka, kendi 
yükleri ile birlikte 
başka yükleri de ta-
şımak zorunda kala-
caklardır; ve bütün 
temelsiz iddialarından 
dolayı Kıyamet Günü 
mutlaka hesaba çeki-
leceklerdir! 

29. 
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ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun=و      biz,,gönderdik=أ ْرس 

ق ْوِمهِِ,,إِل ىَِٰ    Nuh’u=ن وًحا =kavmine     ِف ل بِث=kaldı    

ن ةِ     bin=أ ْلفِ     onların,,arasında=فِيِهمِْ     seneden=س 

ْمِسينِ     eksik=إِلَِ     yıl=ع اًما    elli=خ 

ذ ه مِ      Tufan=الطُّوف انِ     sonunda,,yakaladı=ف أ خ 

ه مِْ ونِ ,,و  ظ اِلم  =haksızlık,,edenleri 

Biz Nuh´u, soydaş-
larına peygamber 
olarak gönderdik. 
Dokuzyüzelli yıllık 
bir süre boyunca 
aralarında kaldı. 
Sonunda zalimlik-
lerini inatla sürdü-
rürlerken, Tufan´a 
yakalandılar. 

Andolsun ki; Biz, 
Nuh´u, kavmine 
gönderdik. Ara-
larında elli yılı 
müstesna olmak 
üzere bin yıl kal-
dı. Sonunda on-
lar, zulme de-
vam edip durur-
ken kendilerini 
tufan yakalayı-
verdi. 

Biz (çok zaman önce) 
Nuh'u kendi kavmine 
göndermiştik ve Nuh 
onlar arasında do-
kuzyüzelli yıl geçir-
mişti; sonra onlar ha-
la zulüm batağında 
yaşamaya devam 
ederlerken bir tufana 
yakalanmışlardı. 

29. 
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ْين اه ِ.. ابِ     onu..kurtardık=ف أ ْنج  أ ْصح      ve..halkını=و 
Buna karşılık 
Nuh´u ve gemide-

Ama Biz; onu 
da, gemi arka-

fakat Nuh'u ve o'nun-
la birlikte gemide bu-
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ع ْلن اه ا    gemi=الَسِفين ةِِ ج      ve..onu..yaptık=و 

ينِ ِلْلع ال مِِ    bir..ibret=آي ةًِ =alemlere 

kileri kurtararak bu 
olayı bütün insan-
ların ders alacakla-
rı bir mucize yap-
tık. 

daşlarını da kur-
tardık ve bunu 
alemlere bir ayet 
yaptık. 

lunanların tümünü 
kurtardık ve bunu, 
(hatırlayıp ders alma-
ları için) bütün insan-
ların önüne (rahme-
timizin) bir işareti ola-
rak koyduk. 

29. 
16 

,, اِهيمِ  إِْبر      hani=إِذِْ    İbrahim’i,,de,,(gönderdik)=و 

    kulluk,,edin=اْعب د وا    kavmine=ِلق ْوِمهِِ    dedi,,ki=ق الِ 

اتَق وه ِ     Allah’a=اّلَل ِ ِلك مِْ    O’ndan,,korkun=و      bu=ذ َٰ

ْيرِ      eğer=إِنِْ    sizin,,için=ل ك مِْ    daha,,hayırlıdır=خ 

ونِ ,,ك ْنت مِْ ت ْعل م  =bilirseniz 

İbrahim´i de pey-
gamber olarak 
gönderdik. Hani o 
soydaşlarına dedi 
ki; «Allah´a kulluk 
ediniz, O´ndan 
korkunuz. Eğer bi-
lirseniz bu sizin 
için daha hayırlı-
dır.» 

İbrahim´i de. 
Hani kavmine 
demişti ki: Al-
lah´a ibadet edin 
ve O´ndan sakı-
nın. Bilirseniz 
bu; sizin için da-
ha hayırlıdır. 

Ve İbrahim (de, Biz-
den aldığı ilhamla) 
kavmine dönerek: Al-
lah'a kulluk edin ve 
O'na karşı sorumlulu-
ğunuzun bilincinde 
olun; bilirseniz bu si-
zin için daha hayırlı-
dır! diye seslendi. 

29. 
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.. ا ت ْعب د ونِ ..إِنَم  =siz..tapıyorsunuz    ِْد ونِِ..ِمن =başka    

    bir..takım..putlara=أ ْوث انًا    Allah’tan=اّلَلِِ

ت ْخل ق ونِ      yalan..şeyler=إِْفًكاِ     ve..uyduruyorsunuz=و 

ت ْعب د ونِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ =sizin..taptıklarınız    

د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ي ْمِلك ونِ ..لِ  =güçleri..yetmez    ِْل ك م=size    

    siz..arayın=ف اْبت غ وا    rızık..vermeye=ِرْزقًا

ْزقِ     Allah’ın=اّلَلِِ    yanında=ِعْند ِ     rızkı=الر ِ

اْعب د وه ِ وا    O’na..tapın=و  اْشك ر      ve..şükredin=و 

ع ونِ     O’na=إِل ْيهِِ    O’na=ل ه ِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Sizler Allah´ı bir 
yana bırakarak bir-
takım putlara tapı-
yor, düzmece iddi-
alar ortaya atıyor-
sunuz. Allah´ı bir 
yana bırakarak 
taptığınız putlar si-
ze rızık veremez-
ler. Rızkınızı Allah 
katında arayınız, 
O´na kulluk ediniz, 
O´na şükrediniz, 
O´nun huzuruna 
döndürüleceksiniz. 

Siz; sadece Al-
lah´ı bırakıp put-
lara tapıyor, aslı 
astarı olmayan 
sözler uyduru-
yorsunuz. Doğ-
rusu Allah´tan 
başka taptıkları-
nızın size rızık 
vermeye güçleri 
yetmez. Öyley-
se, rızkı Allah 
katında arayın, 
sadece O´na 
kulluk edin, O´na 
şükredin. Siz; 
ancak O´na 
döndürüleceksi-
niz. 

(Ve devamla) Siz Al-
lah'ı bırakıp (cansız) 
putlara tapıyorsunuz 
ve böylece bir yalan-
dan örnekler veriyor-
sunuz! Kuşkusuz, Al-
lah'ı bırakıp taptığınız 
(o şeyler ve varlıklar) 
size rızkınızı verebil-
me gücüne sahip de-
ğildirler: O halde bü-
tün rızkınızı Allah ka-
tında arayın, (yalnız) 
O'na kulluk edin ve 
O'na hamd edin: çün-
kü sonunda yine O'na 
döndürüleceksiniz! 

29. 
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إِنِْ,, ب وا    ve,,eğer=و      yalanlarsanız=ت ك ذ ِ

ك ذَبِ ,,ف ق دِْ =yalanlamışlardı     ِم     ümmetler,,de=أ م 

ق ْبِلك ْمِ ,,ِمنِْ =sizden,,önceki    ا م      değildir=و 

    başka=إِلَِ    elçiye=الَرس ولِِ    düşen=ع ل ى

غ ِ بِينِ     tebliğ,,etmekten=اْلب َل   açıkça=اْلم 

Eğer peygamberi-
nizi yalanlıyorsa-
nız, biliniz ki, siz-
den önceki millet-
ler de peygamber-
lerini yalanlamış-
lardı. Peygamberin 
görevi, ilahi mesajı 
açıkça duyurmak-
tan ibarettir. 

Eğer siz, yalan-
lıyorsanız, bilin 
ki; sizden önceki 
ümmetler de ya-
lanlamışlardı. 
Peygambere 
düşen, sadece 
apaçık tebliğden 
ibarettir. 

Ve Eğer (beni) yalan-
larsanız (bilin ki, baş-
ka) toplumlar da siz-
den önce (Allah'ın 
peygamberlerini) ya-
lanladılar: Bir elçiye 
düşen, sadece (ken-
disine emanet edilen) 
mesajı dosdoğru bir 
şekilde iletmektir. 

29. 
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.. ل مِْ ْوا..أ و  ي ر  =görmediler..mi?     ِك ْيف=nasıl    

ْلقِ     Allah=اّلَل ِ    başlatıyor=ي ْبِدئِ      yaratmayı=اْلخ 

    şüphesiz=إِنَِ    onu..iade..ediyor=ي ِعيد ه ِ     sonra=ث مَِ

ِلكِ ذ َِٰ =bu    ع ل ى=göre    ِِاّلَل=Allah’a    

 kolaydır=ي ِسيرِ 

Kâfirler, Allah´ın, 
canlıları ilk kez na-
sıl yarattığını ve 
ölüleri nasıl yeni-
den dirilteceğini 
görmüyorlar mı? 
Bu işlem Allah için 
kolaydır. 

Görmediler mi 
ki; Allah yarat-
mayı nasıl baş-
latıyor sonra da 
onu iade ediyor? 
Şüphesiz bu, Al-
lah´a pek kolay-
dır. 

Peki, o (hakkı inkar 
edenler,) Allah'ın (ha-
yatı) ilkin nasıl yoktan 
var ettiğini, sonra onu 
nasıl tekrar yeniledi-
ğini anlamazlar mı? 
Kuşkusuz bu, Allah 
için kolay bir iştir! 

29. 
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وا    de,,ki=ق لِْ,,     gezin=ِسير 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    وا     bakın=ف اْنظ ر 

ْلق ِ     başladı=ب د أ ِ    nasıl=ك ْيفِ      yaratmağa=اْلخ 

    yapacaktır=ي ْنِشئِ     Allah=اّلَل ِ    sonra=ث مَِ

ة ِ     yaratmayı,,da=النَْشأ ة ِ     çünkü=إِنَِ    son=اْْلِخر 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ    Allah=اّلَل ِ =her,,şeyi    

 yapabilendir=ق ِديرِ 

Onlara de ki; 
«Yeryüzünde ge-
ziniz de Allah´ın 
canlıları ilk kez na-
sıl yarattığını gö-
rünüz.» Allah bu 
yaratma işlemini 
ilerde bir kere da-
ha tekrarlayacak-
tır. Hiç kuşkusuz 
Allah´ın her şeye 
gücü yeter. 

De ki: Yeryü-
zünde gezip do-
laşın da Allah´ın 
yaratmaya nasıl 
başladığını bir 
görün. İşte Allah; 
yeni bir ahiret 
hayatını da tek-
rar yaratacaktır. 
Muhakkak ki Al-
lah; her şeye 
kadirdir. 

De ki: Yeryüzünü do-
laşın ve Allah'ın (in-
sanı) nasıl (harikula-
de bir şekilde) yoktan 
var ettiğini görün! Al-
lah işte bu şekilde 
ikinci hayatınızı da 
var edecektir; çünkü 
Allah her şeye kadir-
dir! 

29. 
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.. بِ  نِْ    azabeder=ي ع ذ ِ ي ش اءِ ..م  =dilediğine    

مِ  ي ْرح  نِْ    ve..acır=و  ي ش اء ِ ..م  =dilediğine    

إِل ْيهِِ  çevrilirsiniz=ت ْقل ب ونِ     ve..hepiniz..O’na=و 

Allah dilediğini 
azaba çarptırır ve 
dilediğine merha-
met eder. Hepiniz 
O´nun huzuruna 
döndürüleceksiniz. 

Dilediğine azab 
eder, dilediğine 
merhamet eder. 
Ve ona çevrile-
ceksiniz. 

Dilediğine azap verir, 
dilediğine merhamet 
eder; hepiniz O'na 
döndürüleceksiniz: 

29. 
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ا,, م      siz=أ ْنت مِْ    ve,,değilsiniz=و 

ْعِجِزينِ  اْْل ْرِضِ,,فِي    aciz,,bırakacak=بِم  =yerde    

لِ  اِءِ ,,فِي,,و  الَسم  =ve,,ne,,de,,gökte    ا م      yoktur=و 

د ونِِ,,ِمنِْ    sizin,,için=ل ك مِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ِلي  ِ,,ِمنِْ و  =bir,,koruyucunuz    

لِ  ن ِصيرِ ,,و  =ve,,ne,,de,,bir,,yardımcınız 

Ne yerde ve ne 
gökte Allah´ın ya-
pacaklarına engel 
olamazsınız. Al-
lah´dan başka hiç-
bir koruyucu dos-
tunuz, hiçbir des-
tekçiniz yoktur. 

Siz ne yerde, ne 
gökte O´nu aciz 
bırakabilirsiniz. 
Allah´tan başka 
sizin hiç bir dos-
tunuz ve yar-
dımcınız da yok-
tur. 

Ne yeryüzünde ne de 
gökte Allah'ı başınız-
dan savamazsınız, 
(bunu hiç bekleme-
yin;) Sizi ne Allah'ın 
elinden alabilecek, ne 
de size yardım edebi-
lecek kimse bula-
mazsınız. 

29. 
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.. الَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edenler    ِِبِآي ات=ayetlerini    

ِلق ائِهِِ    Allah’ın=اّلَلِِ     ve..O’nunla..buluşmayı=و 

ئِكِ      ümidi..kesmişlerdir=ي ئِس وا    işte..onlar=أ ول َٰ

تِي..ِمنِْ ْحم  ر  =benim..rahmetimden    

ئِكِ  أ ول َٰ مِْ    ve..işte=و      onlar..için..vardır=ل ه 

 acı=أ ِليمِ     bir..azab=ع ذ ابِ 

Allah´ın ayetlerini 
ve O´nun karşısına 
çıkacaklarını ya-
lanlayanlar var ya, 
onlar rahmetimden 
ümitlerini kesmiş 
kimselerdir. Onları 
acıklı bir azap bek-
lemektedir. 

Allah´ın ayetleri-
ni ve O´na ka-
vuşmayı inkar 
edenler; işte on-
lar, Benim rah-
metimden ümit-
lerini kesmiş 
olanlardır. Ve iş-
te elem verici 
azab onlaradır. 

Allah'ın ayetlerini ve 
(sonunda) O'na ka-
vuşacaklarını inkar 
edenler, benim rah-
metimden ümitlerini 
kesmiş olanlardır; ve 
onları (öteki dünyada) 
acıklı bir azap bekle-
mektedir. 

29. 
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,, ا ك انِ ,,ف م  =oldu     ِاب و      kavminin=ق ْوِمهِِ    cevabı=ج 

ق ال وا,,أ نِْ    sadece=إِلَِ =demeleri    

ق وه ِ    yahut=أ وِْ    onu,,öldürün=اْقت ل وه ِ ر ِ     onu,,yakın=ح 

اه ِ     Allah=اّلَل ِ    onu,,kurtardı=ف أ ْنج 

النَاِرِ ,,ِمنِ  =ateşten    َِإِن=şüphesiz    

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ 

Soydaşlarının İb-
rahim´e verdikleri 
cevap sadece «Bu 
adamı öldürünüz, 
ya da yakınız» bi-
çiminde oldu. Fa-
kat Allah onu ateş-
te yanmaktan kur-
tardı. Hiç kuşkusuz 
bu olayda 
mü´minlerin ala-
cakları birçok ders 
vardır. 

Bunun üzerine 
kavminin ona 
cevabı sadece: 
Onu öldürün ve-
ya yakın, demek 
oldu. Ama Allah 
onu ateşten ko-
rudu. Doğrusu 
bunda, inananlar 
için ayetler var-
dır. 

İmdi (İbrahim'e gelin-
ce,) kavminin o'na tek 
cevabı şu oldu: Onu 
öldürün, veya yakın! 
Ama Allah o'nu ateş-
ten korudu. Bakın, bu 
(kıssa)da inanacak 
kimseler için dersler 
vardır! 

29. 
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.. ق الِ  ا    ve..dedi..ki=و  ْذت مِْ..إِنَم  اتَخ  =siz..edindiniz    

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp    ِِاّلَل=Allah’ı    

دَة ِ    birtakım..putlar=أ ْوث انًا و      sevmek..için=م 

ي اةِِ..فِي    birbirinizi=ب ْينِك مِْ اْلح  =hayatında    

    gününde=ي ْومِ     sonra=ث مَِ    dünya=الدُّْني اِ 

ةِِ     inkâr..edersiniz=ي ْكف رِ     kıyamet=اْلِقي ام 

ِ..ك مِْب ْعضِ  بِب ْعض  =birbirinizi    

ي ْلع نِ      ve..lanetlersiniz=و 

ك مِْ ب ْعًضا..ب ْعض  =birbirinizi    

اك مِ  أْو  م      ateştir=النَارِ     ve..varacağınız..yer=و 

ا م      sizin..için=ل ك مِْ    ve..yoktur=و 

ن اِصِرينِ ..ِمنِْ =hiçbir..yardımcı 

İbrahim soydaşla-
rına dedi ki; «Siz-
ler dünya hayatın-
da birbirinizin hatırı 
için Allah´ı bir yana 
bırakarak putları 
ilah edindiniz. Ama 
ilerde kıyamet gü-
nü birbirinizi tanı-
mazlıktan gelecek, 
birbirinize lânet 
okuyacaksınız. Va-
racağınız yer ce-
hennemdir. Orada 
size yardım elini 
uzatan hiçbir kim-
se olmayacaktır.» 

Ve o: Dünya ha-
yatında Allah´ı 
bırakıp aranızda 
putları dostluk 
vesilesi kıldınız. 
Sonra da kıya-
met gününde 
birbirinize küfre-
der ve karşılıklı 
la´net okursu-
nuz. Varacağınız 
yer, ateştir. Sizin 
yardımcılarınız 
da yoktur, dedi. 

Ve (İbrahim) onlara 
dedi ki: Siz Allah'ı bı-
rakıp putlara taptınız. 
Tek sebep, bu dün-
yada kendinize (ve 
atalarınıza) karşı 
duyduğunuz sevgiye 
esir olmanızdı: Ama 
sonra, Kıyamet Günü 
birbirinizi tanımazlık-
tan gelecek ve birbi-
rinize lanet yağdıra-
caksınız; hepinizin 
varacağı yer ateştir 
ve (orada) size yar-
dım edecek bir kimse 
bulamayacaksınız. 

29. 
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,, نِ  ِ    ona=ل ه ِ    bunun,,üzerine,,inandı=ف آم 
    Lût=ل وط ا

ق الِ      elbette,,ben=إِن ِي    ve,,dedi,,ki=و 

Bunun üzerine Lût 
ona inandı ve soy-
daşlarına «Ben 
sizden uzaklaşıp 
Rabb´ime gidiyo-

Bunun üzerine 
Lut ona inandı 
ve: Doğrusu 
ben, Rabbıma 
hicret edeceğim. 

Bunun üzerine (kar-
deşinin oğlu) Lut o'na 
inandı ve Ben (de) 
zulüm ve kötülük di-
yarını terk ederek 
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اِجرِ  ه  ب ِيِ ,,إِل ىَِٰ    hicret,,edeceğim=م  ر  =Rabbime    

    Azizdir=اْلع ِزيزِ     O=ه وِ     kuşkusuz,,O=إِنَه ِ

ِكيمِ   Hakimdir=اْلح 

rum. Hiç kuşkusuz 
O üstün iradelidir 
ve her yaptığı ye-
rindedir» dedi. 

Muhakkak ki O; 
Aziz ve Hakim 
olanın kendisidir, 
dedi. 

Rabbime (dönece-
ğim): Şüphesiz O 
kudret ve hikmet sa-
hibidir! dedi. 
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ْبن ا.. ه  و      ona=ل ه ِ    biz..armağan..ettik=و 

اقِ  ي ْعق وبِ     İshak’ı=إِْسح      ve..Yakub’u=و 

ع ْلن ا ج  يَتِهِِ    içine=فِي    ve..koyduk=و      onun..nesli=ذ ر ِ

اْلِكت ابِ     peygamberlik=النُّب َوة ِ     ve..Kitap=و 

آت ْين اه ِ ه ِ    ona..verdik=و      karşılığını=أ ْجر 

الدُّْني اِ ..فِي =dünyada    ِ إِنَه     ve..şüphesiz..o=و 

ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirette    

الَصاِلِحينِ ..ل ِمنِ  =iyilerdendir 

İbrahim´e İshak´ı 
ve Yakub´u arma-
ğan ettik. O´nun 
soyuna peygam-
berlik ve kitap 
sunduk. O´nu dün-
yada ödüllendirdi-
ğimiz gibi hiç kuş-
kusuz ahirette de 
iyi kullarımız ara-
sındadır. 

Ve ona İshak ve 
Ya´kub´u ihsan 
ettik. Soyundan 
gelenlere kitab 
ve peygamberlik 
verdik. Ona 
dünyada müka-
fatını verdik. 
Doğrusu ahirette 
de o, salihler-
dendir. 

(İbrahim'e gelince,) 
o'na İshak'ı ve (İs-
hak'ın oğlu) Yakub'u 
bahşettik ve soyun-
dan gelenler arasında 
peygamberliği ve 
vahyi devam ettirdik. 
Onu bu dünyada mü-
kafatlandırdık; o, öte-
ki dünyada (da) mut-
laka dürüst ve erdem-
liler arasında yer ala-
caktır. 
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ل وًطا,,     dedi,,ki=ق الِ     hani=إِذِْ    ve,,Lût=و 

    gidiyorsunuz=ل ت أْت ونِ     siz=إِنَك مِْ    kavmine=ِلق ْوِمهِِ

    bir,,fuhşa=اْلف اِحش ة ِ

ا ب ق ك مِْ,,م  س  =sizden,,önce,,yapmadığı    ا     onu=بِه 

دِ ,,ِمنِْ أ ح  =hiç,,kimsenin,,yapmadığı    

اْلع ال ِمينِ ,,ِمنِ  =alemlerden 

Lût´u da peygam-
ber olarak gönder-
dik. Hani o soy-
daşlarına şöyle 
demişti: «Sizler 
kesinlikle şimdiye 
kadar hiç kimsenin 
işlemediği, iğrenç 
bir eylemi yapıyor-
sunuz.» 

Lut´u da. Hani o, 
kavmine demişti 
ki: Gerçekten 
siz; dünyalarda 
hiç kimsenin 
sizden önce 
yapmadığı bir 
hayasızlığı yapı-
yorsunuz. 

Lut (da Bizden aldığı 
ilhamla) kavmine şöy-
le seslenmişti: Siz, 
kesinlikle, dünyada 
daha önce hiç kimse-
nin yapmadığı iğrenç 
şeyler yapıyorsunuz! 
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    gidiyorsunuz=ل ت أْت ونِ     ?siz..ha=أ ئِنَك مِْ..

الِ  ج  ت ْقط ع ونِ     erkeklere=الر ِ     ve..kesiyorsunuz=و 

ت أْت ونِ     yol=الَسبِيلِ      ve..yapıyorsunuz=و 

ن اِديك مِ ..فِي =toplantılarınızda    

ْنك ر ِ  ا    edepsizce..şeyler=اْلم  ك انِ ..ف م  =olmadı    

ابِ  و      başka=إِلَِ    Kavmi’nin=ق ْوِمهِِ    cevabı=ج 

ق ال وا..أ نِْ =demelerinden    ائْتِن ا=haydi..getir    

    eğer=إِنِْ    Allah’ın=اّلَلِِ    azabını=بِع ذ ابِِ

الَصاِدقِينِ ..ِمنِ     isen=ك ْنتِ  =doğrulardan 

Sizler, kadınları bı-
rakıp erkek erkeğe 
cinsel ilişkide bu-
lunuyor, kervanla-
rın yolunu kesiyor 
ve aranızda dü-
zenlediğiniz top-
lantılarda o çirkin 
eylemi işliyorsu-
nuz. Öyle mi? 
Soydaşlarının tek 
cevabı «Eğer doğ-
ru söylüyorsan, Al-
lah´ın azabını ba-
şımıza getir baka-
lım» demeleri oldu. 

Siz; erkeklere 
yaklaşıyor, yol 
kesiyor ve top-
lantılarınızda fe-
na şeyler yap-
mıyor musunuz? 
Kavminin ona 
cevabı: Doğru 
sözlü isen, bize 
Allah´ın azabını 
getir, demek ol-
du. 

Siz, erkeklere (azgın 
bir şehvetle) yaklaşıp 
(cinsler arasında tabii 
olan) yolu kapatmıyor 
musunuz? Ve bu 
utanç verici suçları 
(açık) toplantılarınız-
da işlemiyor musu-
nuz? Ama kavmi, Pe-
ki, diye cevap verdi, 
eğer doğruları söyle-
yenlerden isen, ba-
şımıza Allah'ın aza-
bını getir bakalım! 
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,, ب ِِ    dedi,,(Lût)=ق الِ      Rabbim=ر 

ْرنِي     karşı=ع ل ى    bana,,yardım,,et=اْنص 

ْفِسِدينِ     şu,,kavme=اْلق ْومِِ  bozguncu=اْلم 

Lut dedi ki; 
«Rabb´im, şu boz-
gunculara karşı 
bana yardım et.» 

Dedi ki: Rabbım; 
bozgunculara 
karşı bana yar-
dım et. 

(Bunun üzerine Lut) 
Ey Rabbim! diye yal-
vardı, Bozgunculuğa 
ve yozlaşmaya yol 
açan bu insanlara 
karşı bana yardım et! 
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ل َما.. اء تِْ    zaman=و      getirdikleri=ج 

س ل ن ا اِهيمِ     elçilerimiz=ر      İbrahim’e=إِْبر 

ىَِٰ     biz=إِنَا    dediler..ki=ق ال وا    müjdeyi=بِاْلب ْشر 

ْهِلك و ِذهِِ    halkını=أ ْهلِِ    helak..edeceğiz=م      şu=ه َٰ

    çünkü=إِنَِ    kentin..(Sodom)=اْلق ْري ِةِ 

ا     oldular=ك ان وا    oranın..halkı=أ ْهل ه 

 zalim=ظ اِلِمينِ 

Elçilerimiz İbra-
him´e oğlu olaca-
ğına ilişkin müjde 
ile geldiklerinde 
«Biz şu kentin hal-
kını yok edeceğiz, 
çünkü oranın halkı 
zalimdir» dediler. 

Elçilerimiz İbra-
him´e müjde ile 
gelince dediler 
ki: Biz; bu kasa-
ba halkını yok 
edeceğiz. Çünkü 
oranın ahalisi 
zalim kimseler-
dir. 

Derken (semavi) elçi-
lerimiz İbrahim'e (İs-
hak'ın doğumu) müj-
desini getirdiklerinde 
(aynı zamanda): Biz 
bu yörenin halkını 
yok edeceğiz, çünkü 
onlar gerçek zalim-
lerdir! dediler. 
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,, ا,,إِنَِ    dedi,,ki,,(İbrahim)=ق الِ  فِيه  =ama,,orada,,var?    

    biz=ن ْحنِ     dediler,,ki=ق ال وا    Lût=ل وًطاِ 

نِْ    daha,,iyi,,biliriz=أ ْعل مِ      kimin,,bulunduğunu=بِم 

اِ  ي نَه ِ    orada=فِيه      onu,,kurtaracağız=ل ن ن ج ِ

أ ْهل ه ِ أ ت ه ِ    yalnız=إِلَِ    ve,,ailesini=و      karısı=اْمر 

اْلغ ابِِرينِ ,,ِمنِ     oldu=ك ان تِْ =kalacaklardan 

İbrahim «Ama 
orada Lût var» de-
yince, elçiler şöyle 
dediler: «Biz orada 
kimlerin olduğunu 
herkesten iyi bili-
yoruz. Lût´u ve ya-
kınlarını kurtara-
cağız. Yalnız eşi 
orada kalarak 
azaba çarpılanlar-
dan olacaktır.» 

Ama Lut orada-
dır, dedi. Elçiler 
de: Biz, orada 
olanları daha iyi 
biliyoruz. Onu ve 
geride kalanlar-
dan karısı dışın-
da ailesini kurta-
racağız, dediler. 

(Fakat İbrahim) Ama 
Lut da onlar arasında 
yaşıyor! diye haykır-
dı(ğı zaman) şu ce-
vabı verdiler: Kimin 
orada olduğunu iyi bi-
liyoruz; o'nu ve karısı 
dışındaki bütün aile 
efradını kesinlikle ko-
ruyacağız: karısı ise 
geride bırakılanlar 
arasında yer alacak. 
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.. ل َما اء تِْ..أ نِْ..و  ج  =gelince    ل ن ا س      elçilerimiz=ر 

    onlar..yüzünden=بِِهمِْ    fenalaştı=ِسيءِ     Lût’a=ل وًطا

اقِ  ض      onlar..hakkında=بِِهمِْ    ve..daraldı=و 

ق ال وا    telaşlandı=ذ ْرًعا     dediler=و 

فِْ..لِ  ت خ  =korkma     ِل ..و 
ْنِ  ت ْحز  =ve..üzülme    

وكِ     elbette..biz=إِنَا ن جُّ     seni..kurtaracağız=م 

أ ْهل كِ  أ ت كِ     yalnız=إِلَِ    ve..aileni=و      karın=اْمر 

اْلغ ابِِرينِ ..ِمنِ     olmuştur=ك ان تِْ =kalacaklardan 

Elçilerimiz yanına 
varınca Lût´un ca-
nı sıkıldı, gelişleri 
yüzünden telaşa 
kapıldı. Bunun 
üzerine elçilerimiz 
ona dediler ki; 
«Korkma, tasa-
lanma. Biz seni ve 
yakınlarını kurta-
racağız. Yalnız 
eşin geride kalıp 
azaba çarpılanlar-
dan olacaktır.» 

Elçilerimiz Lut´a 
geldiklerinde, bu 
yüzden o tasa-
landı ve çok sı-
kıldı. Ona dedi-
ler ki: Korkma ve 
tasalanma. Doğ-
rusu biz, seni ve 
geride kalacak-
lardan olan karı-
nın dışındaki ai-
leni kurtaraca-
ğız. 

Elçilerimiz kendisine 
geldiklerinde Lut on-
lar adına üzüntüye 
kapıldı, çünkü onları 
koruyamayacağını 
gördü; ama onlar 
Lut'a: Korkma ve 
üzülme! Biz seni ve 
karın dışında bütün 
aileni koruyacağız; 
karın ise geride bıra-
kılanlar arasında yer 
alacak. 
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ْنِزل ونِ     şüphesiz,,biz=إِنَا,,     indireceğiz=م 

ِذهِِ    halkının=أ ْهلِِ    üstüne=ع ل ىَِٰ     şu=ه َٰ

    bir,,azab=ِرْجًزا    ülke=اْلق ْري ةِِ

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    

ا ي ْفس ق ونِ ,,ك ان وا,,بِم  =yoldan,,çıkan 

Biz bu kent halkı-
nın iğrenç sapıklığı 
yüzünden başları-
na gökten ağır bir 
azap yağdıracağız. 

Bu kasaba hal-
kına da fasıklık 
yapar oldukla-
rından dolayı 
gökten azab in-
direceğiz. 

Bu yörenin halkına, 
işledikleri bütün kötü-
lüklerin karşılığı ola-
rak gökten mutlaka 
bir bela indireceğiz! 
dediler. 
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ل ق دِْ.. ْكن ا    andolsun=و      biz..bırakmışızdır=ت ر 

ا     açık=ب ي ِن ةًِ    bir..işaret=آي ةًِ    ondan=ِمْنه 

 aklını..kullanan=ي ْعِقل ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ 

Biz o yıkık kentten, 
geriye düşünen 
kimselerin ders çı-
karmalarına yara-
yacak belirgin izler 
bıraktık. 

Andolsun ki; ak-
leden bir kavim 
için Biz, orada 
apaçık bir ayet 
bırakmışızdır. 

(Sonunda dediğimiz 
oldu;) ve ondan geri-
ye, aklını kullananlar 
için açık işaretler bı-
raktık. 
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,, إِل ىَِٰ ْدي نِ ,,و  م  =Medyen’e     ِاه مِْأ خ  =kardeşleri    

    dedi=ف ق الِ     Şuayb’i,,(gönderdik)=ش ع ْيبًا

ق ْومِِ,,ي ا =ey,,kavmim    اْعب د وا=kulluk,,edin    

وا    Allah’a=اّلَل ِ اْرج      gününü=اْلي ْومِ     ve,,umun=و 

لِ     ahiret=اْْلِخرِ  ت ْعث ْوا,,و  =karışıklık,,çıkarmayın    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ْفِسِدينِ   bozgunculukla=م 

Medyenliler´e de 
kardeşleri Şuayb´ı 
peygamber olarak 
gönderdik. Şuayb 
dedi ki; «Ey soy-
daşlarım, Allah´a 
kulluk sununuz, 
ahiret gününü hiç 
aklınızdan çıkar-
mayınız, yeryü-
zünde kargaşa çı-
karıp dirliği boz-
mayınız.» 

Medyen halkına 
da kardeşleri 
Şuayb´ı: Ey 
kavmim; Allah´a 
ibadet edin, ahi-
ret gününe ümid 
bağlayın ve yer-
yüzünde boz-
gunculuk yapa-
rak karışıklık çı-
karmayım, dedi. 

Medyen (halkına) da 
kardeşleri Şuayb(ı 
gönderdik). O, Ey 
halkım! diye seslendi, 
(Yalnız) Allah'a kulluk 
edin, Ahiret Günü'nü 
bekleyin ve yeryü-
zünde bozgunculuk 
yaparak kötülük işle-
meyin! 
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    onu..yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ..

مِ  ذ تْه      bu..yüzden..onları..yakaladı=ف أ خ 

وا    deprem=الَرْجف ة ِ     kaldılar=ف أ ْصب ح 

د اِرِهمِْ..فِي =yurtlarında     ِاثِِمين  diz..üstü..çöküp=ج 

Fakat Medyenliler 
Şuayb´ı yalanladı-
lar. Bunun üzerine 
ani bir yer sarsıntı-
sına tutuldular da 
oldukları yerde yı-
ğılıp kalıverdiler. 

Ama onu yalan-
ladılar. Bunun 
üzerine kendile-
rini şiddetli bir 
sarsıntı yakala-
yıverdi de olduk-
ları yerde diz üs-
tü çökekaldılar. 

Fakat, halkı o'nu ya-
lanladı. Bu yüzden bir 
yer sarsıntısına ma-
ruz kaldılar ve yurtla-
rında cansız bir şekil-
de yere serildiler. 
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ع ادًا,, ود ِ    ve,,Ad’ı=و  ث م      ve,,Semud’u=و 

ق دِْ ت ب يَنِ ,,و  =bu,,belli,,olmaktadır    ِ ك مِْل =size    

Adoğulları ile Se-
mudoğulları´nı da 
yok ettik. Bunu 
vaktiyle oturdukları 

Ad ve Semud 
kavmini de. Bu-
nu, oturdukları 
yerlerden anla-

Mesken ve barınakla-
rın(ın kalıntıların)dan 
açıkça görüleceği gi-
bi, Ad ve Semud (ka-
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س اِكنِِهْمِ ,,ِمنِْ م  =oturdukları,,yerlerden    

يَنِ  ز  مِ     süsledi=و      şeytan=الَشْيط انِ     onlara=ل ه 

مِْ ال ه  دَه مِْ    yaptıkları,,işleri=أ ْعم      onları,,çıkardı=ف ص 

الَسبِيلِِ,,ع نِِ =yoldan    ك ان وا     oldular=و 

ْست ْبِصِرينِ   görenlerden=م 

evlerin yıkıntıları 
size açıkça gös-
termektedir. Şey-
tan onlara işledik-
leri kötülükleri gü-
zel göstererek 
kendilerini yoldan 
çıkardı. oysa iste-
selerdi gerçeği gö-
rebilirlerdi. 

maktasınız. Şey-
tan kendilerine 
yaptıkları şeyleri 
güzel göstermişti 
de onları doğru 
yoldan alıkoy-
muştu. Halbuki 
kendileri bunu 
anlayacak du-
rumda idiler. 

vimlerini de yok ettik). 
(Onlar yıkılıp gittiler.) 
Çünkü Şeytan onlara 
işledikleri (günahları) 
güzel gösterdi ve 
böylece onları, haki-
kati kavrama yetene-
ğine sahip oldukları 
halde, (Allah'ın) 
yol(un)dan alıkoydu. 
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.. ونِ وِ  ق ار  =ve..Kaarun’u     ِفِْرع ْون     ve..Fir’avn’ı=و 

ان ِ  ه ام  ل ق دِْ    ve..Haman’ı=و      andolsun=و 

ه مِْ اء  وس ىَِٰ    onlara..getirdi=ج      Musa=م 

    açık..kanıtlar=بِاْلب ي ِن اتِِ

وا     fakat..onlar..büyüklük..tasladılar=ف اْست ْكب ر 

اْْل ْرِضِ..فِي =o..yerde    ا م  ك ان وا..و  =ama..değillerdi    

 geçip..gidecek=س ابِِقينِ 

Karun´u, Firavun´u 
ve Haman´ı yok et-
tik. Musa onlara 
açık kanıtlar getir-
di. Fakat yeryü-
zünde büyüklük 
tasladılar, ama 
elimizden kurtula-
madılar. 

Karun´u, Fira-
vun´u ve Ha-
man´ı da. An-
dolsun ki Musa, 
kendilerine apa-
çık burhanlar ge-
tirmiş de onlar 
yeryüzünde bü-
yüklük taslamış-
lardı. Halbuki 
azabımızın önü-
ne geçebilecek 
değillerdi. 

Karun'u, Firavun'u ve 
Haman'ı (da böyle 
cezalandırdık). Musa 
onlara hakikatin bü-
tün kanıtlarını getir-
mişti, ama onlar yer-
yüzünde büyüklük 
tasladılar (ve o'nu 
reddettiler); halbuki 
onlar (elimizden) ka-
çıp kurtulamazlardı. 
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,,ِ ْذن ا    nitekim,,hepsini=ف ك َلًّ     yakaladık=أ خ 

مِْ    günahiyle=بِذ ْنبِِهِ  نِْ    onlardan=ف ِمْنه      kiminin=م 

ْلن ا ل ْيهِِعِ     gönderdik=أ ْرس  =üstüne    

اِصبًا     taş,,yağdıran,,bir,,fırtına=ح 

مِْ ِمْنه  نِْ    ve,,onlardan=و  ذ تْه ِ    kimini=م      yakaladı=أ خ 

ة ِ مِْ    korkunç,,bir,,ses=الَصْيح  ِمْنه      ve,,onlardan=و 

نِْ ْفن ا    kimini=م  س      onunla=بِهِِ    batırdık=خ 

مِِ    yere=اْْل ْرضِ  مِْو  ْنه  =ve,,onlardan    ِْن     kimini=م 

ْقن اِ  ا    boğduk=أ ْغر  م  ك انِ ,,و  =değildi    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ه  ِكنِْ    onlara,,zulmedecek=ِلي ْظِلم  ل َٰ     fakat=و 

مِْ    onlar=ك ان وا     kendi,,kendilerine=أ ْنف س ه 

ونِ   zulmediyorlardı=ي ْظِلم 

Her birini teker te-
ker suçüstü yaka-
ladık. Kimini önün-
de taşları savuran 
müthiş bir kasırga-
ya tuttuk, kimi kor-
kunç bir gök gürül-
tüsüne tutularak 
cansız yere düştü, 
kimini yerin dibine 
geçirdik, kimini de 
denizde boğduk. 
Allah´ın onlara 
zulmetmesi söz 
konusu değildi, fa-
kat onlar kendileri-
ne zulmettiler. 

Her birini suçüs-
tü yakaladık. 
Kimine taşlar 
savuran kasırga 
gönderdik, kimini 
bir çığlık tuttu, 
kimini yerin dibi-
ne geçirdik, ki-
mini de suda 
boğduk. Allah; 
onlara zulmet-
miyordu, ama 
onlar, kendi 
kendilerine zul-
mediyorlardı. 

Çünkü onların her bi-
rini günahlarından 
dolayı hesaba çektik: 
Kiminin tepesinde 
ölümcül fırtınalar es-
tirdik; kimini (ani) bir 
kasırga yok etti; kimi-
sini yerin dibine ge-
çirdik ve kimisi de 
suda boğulup gitti. 
Onlara haksızlık ya-
pan Allah değildi, fa-
kat onlar kendi kendi-
lerine haksızlık yapı-
yorlardı. 
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.. ث لِ  ذ وا..الَِذينِ     misali=م  اتَخ  =edinenlerin    

د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan     ِأ ْوِلي اء=veliler    

ث لِِ     örümcek=اْلع ْنك ب وتِِ    misali..gibidir=ك م 

ذ تِْ إِنَِ    bir..ev=ب ْيتًاِ     edinen=اتَخ      şüphesiz=و 

    evidir=ل ب ْيتِ     evlerin=اْلب ي وتِِ    en..gevşeği=أ ْوه نِ 

    keşke=ل وِْ    örümcek=اْلع ْنك ب وِتِ 

ونِ ..ك ان وا ي ْعل م  =bilselerdi 

Allah dışında baş-
ka dostlar, başka 
dayanaklar edi-
nenlerin durumu; 
ağdan örülmüş bir 
yuva edinen örüm-
ceğin durumuna 
benzer. Hiç kuşku-
suz en dayanıksız 
ev, örümcek yuva-
sıdır. Onlar keşke 
bunun bilincine er-
selerdi. 

Allah´tan başka 
dostlar edinenle-
rin misali; kendi-
ne yuva yapan 
örümceğin misali 
gibidir. Evlerin 
en çürüğü mu-
hakkak ki örüm-
ceğin yuvasıdır. 
Keşki bilselerdi. 

Allah'tan başka (var-
lıkları ve güçleri) sı-
ğınak kabul edenlerin 
durumu, kendisine ağ 
ören örümceğin du-
rumuna benzer: çün-
kü barınakların en 
zayıfı örümcek ağıdır. 
Keşke bunu anlasa-
lardı! 
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ْعل مِ ي ِ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,, =bilir    

ا ي دْع ونِ ,,م  =onların,,yalvardıklarını    

د ونِهِِ,,ِمنِْ =kendisinden,,başka    

ش ْيء ِ ,,ِمنِْ =ne,,gibi,,şeylere     ِه و     O=و 

    üstündür=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=اْلح 

Hiç kuşkusuz Allah 
onların kendisini 
bir yana bırakıp ne 
gibi şeylere taptık-
larını bilir. O üstün 
iradelidir ve her 
yaptığı yerindedir. 

Muhakkak ki Al-
lah; kendini bı-
rakıp da tapın-
dıkları şeyi bilir. 
Ve O, Aziz´dir. 
Hakim´dir. 

Kuşkusuz Allah, in-
sanların Kendisini bı-
rakıp da yalvardıkları 
şeylerin ne olduğunu 
çok iyi bilir; yalnız 
O'dur kudret sahibi, 
hikmet sahibi. 
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.. تِْلكِ      misalleri=اْْل ْمث الِ     bu=و 

ا     insanlara=ِللنَاِس ِ    biz..anlatıyoruz=ن ْضِرب ه 

ا م  ا..و  ي ْعِقل ه  =ama..onları..düşünüp..anlamaz    

ونِ     başkası=إِلَِ  bilenlerden=اْلع اِلم 

Biz insanlara bu 
örnekleri anlatıyo-
ruz, ama onların 
anlamını bilgililer-
den başkası kav-
rayamaz. 

İşte misaller. 
Biz, onları insan-
lara anlatıyoruz. 
Bilenlerden baş-
kası bunları an-
lamaz. 

İşte Biz insanın önü-
ne bu temsilleri koyu-
yoruz: ama onların 
gerçek anlamını an-
cak (Bizi) tanıyanlar 
kavrayabilir, 
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,, ل قِ  اتِِ    Allah=اّلَل ِ    yarattı=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ِِ     ve,,yeri=و  ق      şüphesiz=إِنَِ    hak,,ile=بِاْلح 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır    ًِي ة     bir,,ibret=ْل 

ْؤِمنِينِ   inananlar,,için=ِلْلم 

Allah gökleri ve ye-
ri hak ilkesine da-
yalı olarak yarattı. 
Mü´minlerin bu ol-
gudan alacakları 
birçok dersler var-
dır. 

Allah; gökleri ve 
yeri hak ile ya-
rattı. Muhakkak 
ki bunda, 
mü´minler için 
bir ayet vardır. 

(ve kesin olan şu ki:) 
Allah gökleri ve yeri 
(deruni) bir hakikat 
üzere yarattı; unut-
mayın ki bu (yaratılış-
ta) (O'na) inananların 
tümü için alınacak 
dersler vardır. 
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.. ا    oku=اتْلِ  وِحيِ ..م 
أ  =vahyedileni     ِإِل ْيك=sana    

اْلِكت ابِِ..ِمنِ  =kitaptan    ِِأ قِم     ve..kıl=و 

ة ِ  ة ِ    çünkü=إِنَِ    namazı=الَصَل      namaz=الَصَل 

اْلف ْحش اءِِ..ع نِِ    men..eder=ت ْنه ىَِٰ =iğrenç..şeylerden    

ِرِ  ْنك  اْلم  ل ِذْكرِ     ve..kötülükten=و      elbette..anmak=و 

اّلَل ِ    en..büyük(ibadet)tir=أ ْكب ر ِ     Allah’ı=اّلَلِِ     Allah=و 

ا    bilir=ي ْعل مِ  ت ْصن ع ونِ ..م  =ne..yaptığınızı 

Ey Muhammed! 
Sana vahiy yolu ile 
indirilen Kitab´ı 
oku ve namazı kıl. 
Hiç kuşkusuz na-
maz, insanı iğrenç 
işlerden, kötülük-
lerden alıkor, Al-
lah´ı anmak en 
büyük ibadettir. Al-
lah ne yaptığınızı 
bilir. 

Sana kitabtan 
vahyolunanı 
oku, namaz kıl. 
Muhakkak ki 
namaz, hayasız-
lıktan ve kötülük-
ten alıkoyar. Al-
lah´ı zikretmek 
ise muhakkak ki 
en büyüktür. Ve 
Allah; yaptıkları-
nızı bilir. 

Sana vahyedilen bu 
ilahi kelamı (başka 
insanlara) ilet ve na-
mazında dikkatli ve 
devamlı ol; çünkü 
namaz (insanı) çirkin 
fiillerden ve akla ve 
sağduyuya aykırı 
olan her türlü şeyden 
alıkoyar; Allah'ı an-
mak gerçekten en 
büyük (erdem ve iyi-
lik)tir. Allah bütün 
yaptıklarınızı bilir. 
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,, لِ  اِدل وا,,و  ت ج  =tartışmayın     ِأ ْهل=ehliyle    

    başka=إِلَِ    kitap=اْلِكت ابِِ

أ ْحس نِ ,,ِهيِ ,,بِالَتِي =en,,güzel,,tarzdan    َِإِل=dışında    

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =haksızlık,,edenleri     ِْم     onların=ِمْنه 

ق ول وا نَا    ve,,deyin,,ki=و      inandık=آم 

أ ْنِزلِ ,,بِالَِذي =indirilene,,de    إِل ْين ا=bize    

أ ْنِزلِ وِ  =ve,,indirilene,,de    ِْإِل ْيك م=size    

ن ا ه 
إِل َٰ ه ك مِْ    ve,,tanrımız=و 

إِل َٰ     ve,,tanrınız=و 

اِحد ِ ن ْحنِ     birdir=و      O’na=ل ه ِ    ve,,biz,,de=و 

ونِ  ْسِلم   teslim,,olanlarız=م 

Yahudilerin ve Hı-
ristiyanların zalim 
olanları dışında 
kalanları ile tartı-
şırken olabildiğin-
ce gönül alıcı ve 
etkili bir dil kullanı-
nız. Onlara deyiniz 
ki, «Bizler hem bi-
ze ve hem de size 
indirilen kitaplara 
inanıyoruz. Bizim 
de sizin de ilahınız 
birdir, biz O tek 
ilaha teslim olmu-
şuz.» 

İçlerinden zul-
medenler bir ya-
na; Ehl-i Kitab ile 
en güzel olanın 
dışında mücade-
le etmeyin ve 
deyin ki Bize in-
dirilene de, size 
indirilene de 
inandık. Bizim 
tanrımız da, si-
zin tanrınız da 
birdir. Biz, O´na 
teslim olanlarız. 

Geçmiş vahyin men-
supları ile zulüm ve 
haksızlıktan uzak 
durdukları sürece en 
güzel şekilde tartışın 
ve deyin ki: Bize indi-
rilene inandığımız gi-
bi size indirilmiş ola-
na da inanıyoruz: 
çünkü bizim ilahımız 
ile sizin ilahınız tek ve 
aynıdır ve biz (hepi-
miz) O'na teslim ol-
muşuzdur. 
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.. ِلكِ  ك ذ َٰ ْلن اأ ِ    işte..böylece=و  ْنز  =indirdik     ِإِل ْيك=sana    

    Kitabı=اْلِكت اب ِ 

آت ْين اه مِ ..ف الَِذينِ  =kendilerine..verdiklerimiz    

    ona=بِِهِ     inanırlar=ي ْؤِمن ونِ     Kitabı=اْلِكت ابِ 

ِمنِْ ءِِ..و  ل  ؤ  ه َٰ =şunlardan..(Araplardan)..da    

نِْ ي ْؤِمنِ ..م  =inananlar..vardır     ِبِِه=ona    

ا م  د ِ..و  ي ْجح  =inkâr..etmez    بِآي اتِن ا=ayetlerimizi    

ونِ     başkası=إِلَِ  kâfirlerden=اْلك افِر 

Ey muhammed, 
sana indirdiğimiz 
Kitab´ın niteliği işte 
budur. Buna göre 
daha önce kitap 
verdiklerimiz ona 
inanırlar. Şu müş-
riklerden de ona 
inananlar vardır. 
Bizim ayetlerimizi 
inkâr edenler, sa-
dece inatçı kâfir-
lerdir. 

İşte böylece sa-
na Kitab´ı indir-
dik. Kendilerine 
kitab verdikleri-
miz de ona ina-
nırlar. Bunlardan 
da ona inanan 
bulunur. Ayetle-
rimizi kafirlerden 
başkası inkar 
etmez. 

(Ey Muhammed!) Bu 
ilahi kelamı sana işte 
bu şekilde indirdik. 
Ve bu ilahi kelamı 
bahşettiklerimiz ona 
inanırlar; şu (geçmiş 
vahiylerin takipçi)leri 
arasında da ona ina-
nanlar vardır. Mesaj-
larımızı, (apaçık bir) 
hakikati inkar edenler 
dışında, hiç kimse bi-
le bile reddetmez: 
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,, ا م  ك ْنتِ ,,و  =sen,,değildin    ت تْل و=okuyan    

ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ =bundan,,önce    ِِْكت ابِ ,,ِمن =Kitap’tan    

Sen Kur´an´dan 
önce hiçbir kitap 
okumuş ya da eli-
ne kalem alarak 

Daha önce sen 
hiç bir kitab okur 
değildin. Sağ 
elinle de onu 

çünkü, (ey Muham-
med,) sen bu (vahyin 
gelmesi)nden önce 
herhangi bir ilahi ke-
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لِ  طُّه ِ,,و  ت خ  =ve,,onu,,yazmıyordun     ِ بِي ِمينِك=elinle    

ْرت ابِ     öyle,,olsaydı=إِذًا     kuşkulanırlardı=ل 

ْبِطل ِ ونِ اْلم  =batılda,,olanlar 

yazmış biri değil-
sin. Öyle olsaydı 
batıl yanlısı inkâr-
cılar kuşkulanırlar-
dı. 

yazmıyordun. 
Öyle olsaydı; ba-
tılda olanlar 
şüpheye düşer-
lerdi. 

lamı okumuş ya da 
onu kendi ellerinle 
yazmış değildin; öyle 
olsaydı, (sana vah-
yetmiş olduğumuz) 
hakikati çürütmeye 
çalışanlar, insanları 
(onun hakkında) kuş-
kuya sevk edebilirler-
di. 
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    ayetlerdir=آي اتِ     o=ه وِ     hayır=ب لِْ..

    açık..açık=ب ي ِن اتِ 

د ورِِ..فِي ص  =göğüslerinde..bulunan    

أ وت وا..الَِذينِ  =verilmiş..olanların     ِ اْلِعْلم=bilgi    

ا م  د ِ..و  ي ْجح  =inkâr..etmez    بِآي اتِن ا=bizim..ayetlerimizi    

ونِ     başkası=إِلَِ  zalimlerden=الَظاِلم 

Aslında Kur´an, 
kendilerine bilgi 
verilenlerin içlerine 
sinen açık ayetler-
den, inandırıcı ka-
nıtlardan oluşmuş-
tur. Bizim ayetleri-
mizi inkâr edenler, 
sadece inatçı za-
limlerdir. 

Bilakis o, kendi-
lerine ilim veri-
lenlerin gönülle-
rinde apaçık 
olan ayetlerdir. 
Zalimlerden 
başkası ayetle-
rimizi inkar et-
mez. 

Hayır, ama bu (ilahi 
kelam), doğru bilgi ile 
(anlayıp kavrama ye-
teneği ile) donatılmış 
insanların kalplerine 
kolayca nüfuz eden 
mesajlardan oluşur; 
(kendilerine) zulme-
denler dışında hiç 
kimse mesajlarımızı 
bile bile reddetmez. 
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ق ال وا,,     ?değil,,miydi=ل ْولِ     ve,,dediler,,ki=و 

ل ْيهِِ    indirilmeli=أ ْنِزلِ      ayetler=آي اتِ     ona=ع 

ب ِِهِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    ِْق ل=de,,ki    ا     şüphesiz=إِنَم 

    yanındadır=ِعْند ِ    ayetler,,(mucizeler)=اْْلي اتِ 

ا    Allah’ın=اّلَلِِ إِنَم      ben,,ancak=أ ن ا    ve,,şüphesiz=و 

بِينِ     bir,,uyarıcıyım=ن ِذيرِ   apaçık=م 

Onlar «Allah Mu-
hammed´e muci-
zeler indirseydi 
ya!» derler. Onlara 
de ki; «Mucizeler, 
Allah´ın tekelinde-
dir. Ben sadece 
açık sözlü bir uya-
rıcıyım.» 

Rabbından ona 
ayetler indirilmeli 
değil miydi? de-
diler. De ki: O 
ayetler, ancak 
Allah´ın nezdin-
dedir. Ben, sa-
dece apaçık bir 
uyarıcıyım. 

Onlar, hala, Neden 
o'na Rabbinden hiç 
mucizevi işaretler in-
dirilmiyor? diye sorar-
lar. De ki: Mucize 
(göstermek) yalnız 
Allah'ın kudretindedir; 
ben ise sadece bir 
uyarıcıyım. 
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.. ل مِْ ي ْكِفِهمِْ..أ و  =onlara..yetmedi..mi?    

ْلن ا..أ نَا أ ْنز  =indirmemiz     ِل ْيك     sana=ع 

ل ْيِهْمِ     okunan=ي تْل ىَِٰ    Kitabı=اْلِكت ابِ      kendilerine=ع 

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda..vardır    

ةًِ ْحم  ىَِٰ    bir..rahmet=ل ر  ِذْكر      ve..öğüt=و 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ 

Kendilerine oku-
nan bu Kitab´ı sa-
na indirmiş olma-
mız onlara yetmi-
yor mu ? Bu olay, 
mü´minler için ders 
alınacak, düşündü-
rücü bir rahmettir. 

Kendilerine oku-
nan bu kitabı 
sana indirmiş 
olmamız onlara 
yetmiyor mu? 
Bunda inanan 
bir kavim için 
rahmet ve öğüt 
vardır. 

Hayret! Bu ilahi ke-
lamı, kendilerine ilet-
men için sana gön-
dermiş olmamız onla-
ra yetmez mi? Kuş-
kusuz onda rah-
met(imizin tezahürü) 
ve iman edecek kim-
seler için bir uyarı 
vardır. 
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    Allah=بِاّلَلِِ    yeter=ك ف ىَِٰ    de,,ki=ق لِْ,,

ب ْين ك مِْ    benimle=ب ْينِي     sizin,,aranızda=و 

ا    O,,bilir=ي ْعل مِ     şahid,,olarak=ش ِهيدًاِ      olanları=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِ اْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =ve,,inananlar    ِِبِاْلب اِطل=batıla    

وا ك ف ر      Allah’ı=بِاّلَلِِ    ve,,inkâr,,edenler=و 

ئِكِ      onlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

ونِ  اِسر   ziyana,,uğrayacaklar=اْلخ 

Onlara de ki; «Be-
nimle sizin aranız-
da Allah´ın tanıklı-
ğı yeterlidir. O gök-
lerde ve yerde ne 
varsa hepsini bilir. 
Batıla, eğriye ina-
nıp Allah´ı inkar 
edenler var ya, on-
lar hüsrana uğra-
yacak kimseler-
dir.» 

De ki: Şahid ola-
rak benimle sizin 
aranızda Allah 
yeter. O; gökler-
de ve yerde ola-
nı bilir. Batıla 
inanıp Allah´a 
küfredenler, işte 
onlar hüsrana 
uğrayanların 
kendileridir. 

(İman etmeyecek 
olanlara) De ki: Be-
nim ile sizin aranızda 
şahit olarak Allah ye-
ter! O, göklerde ve 
yerde olan her şeyi 
bilir. Geçersiz ve uy-
durma şeylere ina-
nanlara ve bu suretle 
Allah'ı inkara şart-
lanmış olanlara gelin-
ce; işte ziyanda olan-
lar onlardır! 
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.. ي ْست ْعِجل ون كِ      senden..çabuk..istiyorlar=و 

ل ْولِ     azabı=بِاْلع ذ اِبِ      eğer..olmasaydı=و 

لِ  س مًّى    bir..süre=أ ج      belirtilmiş=م 

ه مِ  اء      azab=اْلع ذ ابِ     onlara..hemen..gelirdi=ل ج 

ل ي أْتِي نَه مِْ     ansızın=ب ْغت ةًِ    o..kendilerine..gelecektir=و 

ه مِْ ونِ ..لِ     onlar=و  ي ْشع ر  =hiç..farkında..değillerken 

Onlar senden aza-
bımın bir an önce 
gerçekleşmesini 
isterler. Eğer aza-
bımın belirli bir va-
desi olmasaydı, 
hemen başlarına 
gelirdi. Fakat aza-
bım hiç bekleme-
dikleri bir anda, 
farkında olmadan 
başlarına gelecek-
tir. 

Senden azabı 
çarçabuk ister-
ler. Eğer belirtil-
miş bir süre ol-
masaydı, azab 
onlara hemen 
gelirdi. Ama far-
kına varmadan 
o, kendilerine 
ansızın gelecek-
tir. 

Şimdi onlar, (Allah'ın) 
azabını çabuklaştır-
man için sana mey-
dan okuyorlar; eğer 
(bunun için Allah ta-
rafından) belli bir va-
de konulmuş olma-
saydı azap elbette 
başlarına hemen ge-
lirdi! Ama o aniden 
kopup gelecek ve 
hiçbiri de farkında 
olmayacak. 
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,,     senden,,çabucak,,istiyorlar=ي ْست ْعِجل ون كِ 

إِنَِ    azabı=بِاْلع ذ ابِِ     şüphesiz=و 

نَمِ  ه  ِحيط ة ِ    cehennem=ج      kuşatmış,,iken=ل م 

 inkârcıları=بِاْلك افِِرينِ 

Onlar senden aza-
bımın bir an önce 
gerçekleşmesini 
isterler. Oysa ce-
hennem, kâfirleri 
çepeçevre kuşat-
mıştır. 

Senden azabı 
çarçabuk istiyor-
lar. Doğrusu ce-
hennem kafirleri 
kuşatıp durmak-
tadır. 

Onlar (Allah'ın) aza-
bını çabuklaştırman 
için sana meydan 
okuyorlar: halbuki 
cehennem, hakikati 
inkar edenlerin tümü-
nü kuşatacaktır; 

29. 
55 

..     azab=اْلع ذ ابِ     onları..örter=ي ْغش اه مِ     o..gün=ي ْومِ 

ف ْوقِِهمِْ..ِمنِْ =üstlerinden    ِِْمن ت ْحتِِ..و  =ve..altından    

ِلِهمِْ ي ق ولِ     ayaklarının=أ ْرج      ve..(Allah)..der=و 

ا    tadın=ذ وق وا ك ْنت مِْ..م  =işleri     ِل ون  yaptığınız=ت ْعم 

O gün azap, tepe-
lerinden inerek ve 
ayakları altından 
çıkarak onları sa-
rar ve kendilerine 
«yaptığınız kötü-
lüklerin karşılığını 
tadınız bakalım» 
denir. 

O günde hem 
tepelerinden, 
hem de ayakla-
rının altından 
azab kendilerini 
kaplayacaktır. 
Ve: Yaptıklarını-
zın karşılığını 
tadın, diyecektir. 

azabın onları hem te-
pelerinden, hem de 
ayaklarının altından 
saracağı Gün (kuşa-
tacaktır). O Gün Al-
lah: İşte şimdi yaptık-
larınızı(n meyvelerini) 
tadın! diyecektir. 

29. 
56 

,, ِعب اِديِ ,,ي ا =ey,,kullarım     ِن وا,,الَِذين آم  =inanan    

    benim,,arzım=أ ْرِضي    şüphesiz=إِنَِ

اِسع ة ِ     bana=ف إِيَايِ     geniştir=و 

 kulluk,,edin=ف اْعب د ونِِ

Ey mü´min kulla-
rım, benim yarattı-
ğım bu yeryüzü 
geniştir. O halde 
gerektiğinde yurt 
değiştirmeyi göze 
alarak sırf bana 
kulluk ediniz. 

Ey iman etmiş 
olan kullarım; 
şüphesiz ki Be-
nim yerim geniş-
tir. O halde yal-
nız Bana ibadet 
edin. 

Ey imana ermiş olan 
kullarım! Benim arzım 
alabildiğine geniştir; o 
halde Bana, yalnız 
Bana kulluk edin! 

29. 
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.. ِ    her=ك لُِّ     tadacaktır=ذ ائِق ة ِ    can=ن ْفس 

ْوِتِ      bize=إِل ْين ا    sonra=ث مَِ    ölümü=اْلم 

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Her canlı ölümü 
tadacak ve sonra 
hepiniz benim hu-
zuruma döndürü-
leceksiniz. 

Her nefis ölümü 
tadacaktır. So-
nunda Bize dön-
dürüleceksiniz. 

Her can ölümü tada-
caktır (ve) sonunda 
herkes dönüp Bize 
gelecektir. 

29. 
58 

,, الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve,,yapanları=و 

اتِِ مِْ    iyi,,işler=الَصاِلح  ئ نَه  ِ     yerleştiririz=ل ن ب و 

نَةِِ,,ِمنِ  اْلج  =cennette    فًا     yüksek,,odalara=غ ر 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ  اِلِدينِ     ırmaklar=اْْل ْنه      ebedi,,kalırlar=خ 

اِ      ücreti=أ ْجرِ     ne,,güzeldir=نِْعمِ     orada=فِيه 

 çalışanların=اْلع اِمِلينِ 

İman edip iyi amel-
ler işleyenleri, alt-
larından çeşitli ır-
maklar akan ve iç-
lerinde sürekli ka-
lacakları yüksek 
köşklere yerleştiri-
riz. İyi işler yapan-
ların alacakları 
ödül ne güzeldir! 

İman edip de sa-
lih amel işleyen-
leri altından ır-
maklar akan, 
içinde temelli ka-
lacakları cennet-
teki köşklere 
yerleştiririz. Ça-
lışanların müka-
fatları ne güzel-
dir. 

İman edip doğru ve 
yararlı işler yapanları, 
mesken olarak, altla-
rından ırmaklar akan 
cennetteki köşklere 
koyacağız; ne güzel, 
emek sarfedenlere 
verilen ödül! 

29. 
59 

.. وا    onlar..ki=الَِذينِ  ب ر      sabrettiler=ص 

ع ل ىَِٰ ب ِِهمِْ..و  ر  =ve..Rablerine    

َكل ونِ   dayanmaktadırlar=ي ت و 

Onlar ki, sıkıntılar 
karşısında sabre-
derler ve sadece 
Rabb´lerine güve-
nirler. 

Onlar ki; sabre-
derler ve Rabb-
larına tevekkül 
ederler. 

Sıkıntılara karşı sa-
bırlı olanlara ve yal-
nız Rablerine güve-
nenlere! 

29. 
60 

أ ي ِنِْ,, ك  د ابَةِ ,,ِمنِْ    nice,,var,,ki=و  =canlı    

ت ْحِملِ ,,لِ  =taşıyamaz    ا     Allah=اّلَل ِ    rızkını=ِرْزق ه 

ا ق ه  ْمِ     onları,,da,,besler=ي ْرز  إِيَاك      sizi,,de=و 

ه وِ   bilendir=اْلع ِليمِ     işitendir=الَسِميعِ     ve,,O=و 

Nice hayvanlar var 
ki, rızıklarını sağ-
lamaya güçleri 
yetmez. Onların ve 
sizin rızkınızı Allah 
sağlar. O her şeyi 
işitir, her şeyi bilir. 

Nice canlı vardır 
ki; rızkını kendi 
taşımaz. Sizin 
de, onların da 
rızkını Allah ve-
rir. Ve O; Se-
mi´dir, Alim´dir. 

Nice canlı var ki hiç-
bir geçim endişesi ta-
şımaz, (ama) sizin-
ki(ni sağladığı) gibi 
onların rızkını da Al-
lah sağlar; çünkü yal-
nız O'dur her şeyi bi-
len, her şeyi duyan. 

29. 
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ل ئِنِْ.. مِْ    andolsun..eğer=و  أ ْلت ه      onlara..desen=س 

نِْ ل قِ     kim=م  اتِِالسَِ    yarattı=خ  او  م  =gökleri    

اْْل ْرضِ      ve..yeri=و 

س َخرِ      güneşi=الَشْمسِ     ?ve..(kim)..boyun..eğdirdi=و 

Eğer müşriklere 
«Gökleri ve yeri 
yaratan, güneşi ve 
ayı insanların ya-
rarına sunan kim-
dir?» diye sorar-
san kesinlikle «Al-
lah´tır» derler. Öy-

Andolsun ki; on-
lara: Gökleri ve 
yeri yaratan, gü-
neşi ve ayı mü-
sahhar kılan 
kimdir? diye sor-
san, elbette; Al-
lah´tır, diyecek-

(Çoğu insana) olduğu 
gibi, şayet onlara da 
Gökleri ve yeri yara-
tan, güneşi ve ayı 
(kendi koyduğu yasa-
lara) tabi kılan kim-
dir? diye soracak 
olursan, hiç tereddüt-
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رِ  اْلق م      Allah=اّلَل ِ     derler=ل ي ق ول نَِ    ve..ayı=و 

 döndürülüyorsunuz=ي ْؤف ك ونِ     ?nasıl=ف أ نَىَِٰ

leyse nasıl gerçek-
ten saptırtıyorlar? 

ler. O halde ne-
ye, çevrilip dön-
dürülüyorlar? 

süz Allah'tır! derler. O 
halde zihinleri nasıl 
da tersyüz oluyor! 

29. 
62 

ْزقِ     açar=ي ْبس طِ     Allah=اّلَل ِ,,     rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ,,ِلم  =dilediğine    ِِْعب اِدهِِ,,ِمن =kullarından    

ي ْقِدرِ      ve,,kısar=و 
    şüphesiz=إِنَِ    ona=ل ه ِ 

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ    Allah=اّلَل ِ =her,,şeyi     ِِليم  bilendir=ع 

Allah, dilediği ku-
lunun rızkını bol 
verir, dilediği kulu-
nun rızkını da kı-
sar. Hiç kuşkusuz 
Allah her şeyi bilir. 

Andolsun ki; on-
lara: Gökten su 
indirip onunla 
ölümünden son-
ra yeri dirilten 
kimdir? diye so-
rarsan, elbette; 
Allah´tır diyecek-
ler. De ki: Hamd 
Allah´adır. Ama 
onların çoğu ak-
letmezler. 

Allah, kullarından di-
lediğine bol rızık ba-
ğışlar, dilediğine ise 
ölçülü ve idareli: zira 
unutmayın, Allah her 
şeyi hakkıyla bilir. 

29. 
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ل ئِنِْ.. مِْ    ve..eğer=و  أ ْلت ه  نِْ    onlara..sorsan=س      kim=م 

لِ ن زَِ =indirdi     ِاءِِ..ِمن الَسم  =gökten    ًِاء     suyu=م 

    yeri=اْْل ْرضِ     onunla=بِهِِ    ve..diriltti=ف أ ْحي ا

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ا ْوتِه      derler=ل ي ق ول نَِ    öldükten=م 

ْمد ِ    de..ki=ق لِِ    Allah=اّلَل ِ      hamd..(övgü)=اْلح 

 ِِ ه مِْ    doğrusu=ب لِْ    Allah’adır=ّلِلَ     çokları=أ ْكث ر 

ي ْعِقل ونِ ..لِ  =düşünmezler 

Eğer müşriklere 
«Gökten yere su 
indirerek onun 
aracılığı ile ölmüş 
toprağı canlandı-
ran kimdir?» diye 
sorarsan kesinlikle 
«Allah´dır» derler. 
De ki, «Hamd ol-
sun Allah´a». As-
lında onların çoğu 
düşünme yetene-
ğinden yoksun 
kimselerdir. 

Andolsun ki; on-
lara: Gökten su 
indirip onunla 
ölümünden son-
ra yeri dirilten 
kimdir? diye so-
rarsan, elbette; 
Allah´tır diyecek-
ler. De ki: Hamd 
Allah´adır. Ama 
onların çoğu ak-
letmezler. 

Ve hep olduğu gibi, 
şayet onlara da: Gök-
ten yağmuru boşaltıp 
ölü toprağa tekrar 
hayat veren kimdir? 
diye sorarsan, hiç te-
reddüt etmeden, Al-
lah'tır! derler. De ki: 
(O halde) Hamd (yal-
nız) Allah'a mahsus-
tur! Fakat onların ço-
ğu akıllarını kullan-
mazlar: 

29. 
64 

ا,, م  ِذهِِ    ve,,değildir=و  ي اة ِ    bu=ه َٰ     hayatı=اْلح 

    eğlenceden=ل ْهوِ     başka,,bir,,şey=إِلَِ    dünya=الدُّْني ا

ل ِعب ِ  إِنَِ    ve,,oyundan=و      yurdu=الدَارِ     ve,,elbette=و 

ة ِ     işte,,odur=ل ِهيِ     ahiret=اْْلِخر 

ان ِ  ي و      keşke=ل وِْ    asıl,,hayat=اْلح 

ونِ ,,ك ان وا ي ْعل م  =bilselerdi 

Bu dünya hayatı 
oyundan ve eğlen-
ceden başka bir 
şey değildir. Asıl 
hayat ahiret yur-
dundaki hayattır. 
Kâfirler keşki bu-
nun bilincine var-
salardı. 

Bu dünya hayatı; 
yalnızca bir oyun 
ve oyalanmadır. 
Asıl hayat, ahiret 
yurdundaki ha-
yattır. Keşki bil-
seler. 

Çünkü (akıllarını kul-
lansalardı bilirlerdi ki) 
bu dünya hayatı ge-
çici bir zevk ve eğ-
lenceden başka bir 
şey değildir; oysa 
sonraki hayat, tek 
(gerçek) hayattır: 
keşke bunu bilselerdi! 

29. 
65 

ِكب وا    zaman=ف إِذ ا..     bindikleri=ر 

اْلف ْلكِِ..فِي =gemiye    ا     Allah’a=اّلَل ِ    yalvarırlar=د ع و 

ْخِلِصينِ      yalnız..O’na=ل ه ِ    halis..kılarak=م 

ينِ      fakat=ف ل َما    dini=الد ِ

اْلب ر ِِ..إِل ى    onları..salimen..çıkarınca=ن َجاه مِْ =karaya    

 ortak..koşarlar=ي ْشِرك ونِ     onlar=ه مِْ    hemen=إِذ ا

Onlar gemiye bin-
dikleri zaman sırf 
Allah´a yönelik bir 
inançla O´na yal-
varırlar. Fakat Al-
lah onları denizin 
tehlikelerinden kur-
tararak karaya çı-
karınca hemen es-
ki puta tapan 
inançlarına döner-
ler. 

Gemiye bindikle-
rinde; dini yalnız 
Allah´a tahsis 
ederek O´na 
yalvarırlar. Ama 
onları karaya çı-
kararak kurtarın-
ca, hemen Al-
lah´a şirk koşar-
lar. 

Bir gemiye bindikleri 
zaman (ve kendilerini 
tehlikede gördükleri 
sırada) (işte o anda) 
içten bir inançla yal-
nız Allah'a yalvarıp 
yakarırlar; sağ salim 
karaya çıkar çıkmaz 
da bazı hayali güçleri 
(tekrar) O'na ortak 
koş(maya başl)arlar: 

29. 
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وا,,     ki,,nankörlük,,etsinler=ِلي ْكف ر 

ا آت ْين اه مِْ,,بِم  =kendilerine,,verdiğimize    

تَع واِ  ِلي ت م      ve,,zevk,,içinde,,yaşasınlar=و 

ونِ     ama,,yakında=ف س ْوفِ   bileceklerdir=ي ْعل م 

Böylece kendileri-
ne verdiğimiz ni-
metlere nankörlük 
etsinler ve dünya-
da zevkleri ile oya-
lansınlar bakalım! 
Nasıl olsa ilerde 
gerçeği öğrene-
ceklerdir.! 

Kendilerine ver-
diğimize küfret-
sinler, eğlensin-
ler bakalım. Ya-
kında bilecekler-
dir. 

böylece kendilerine 
bahşettiğimiz her tür-
lü (nimete) karşı nan-
körlük yapar ve dün-
yadaki hayatlarından 
(ahmakça) zevk al-
maya devam ederler; 
fakat, günü gelince 
(gerçeği) öğrenecek-
ler. 

29. 
67 

.. ل مِْ ْوا..أ و  ي ر  =görmediler..mi?    أ نَا=biz    

ع ْلن ا ًما    kıldık..(Mekke’yi)=ج  ر      dokunulmaz=ح 

َطفِ     güvenli=آِمنًا ي ت خ      kaçırılırken=و 

ْوِلِهْمِ ..ِمنِْ    insanlar=النَاسِ  ح  =çevrelerinden    

    inanıyorlar=ي ْؤِمن ونِ     ?hala..batıla..mı=أ ف بِاْلب اِطلِِ

ةِِ بِنِْعم      Allah’ın=اّلَلِِ    ve..nimetine=و 

ونِ   nankörlük..ediyorlar=ي ْكف ر 

Çevrelerindeki 
beldelerde oturan 
insanlar kaçırılır-
ken, can güvenli-
ğinden yoksun bir 
hayat yaşarken 
onların kentini do-
kunulmaz ve gü-
venli bir belde yap-
tığımızı görmüyor-
lar mı? Buna rağ-
men hâlâ asılsız 
ilahlara inanıp Al-
lah´ın nimetlerini 
inkâr mı ediyorlar? 

Çevrelerinde in-
sanların zorla 
kapılıp götürül-
mesine rağmen 
orayı emin bir 
harem yaptığı-
mızı onlar gör-
mediler mi? 
Yoksa batıla 
inanıp da Al-
lah´ın nimetine 
küfür mü ediyor-
lar? 

Görmezler mi ki çev-
relerindeki insanlar 
(korku ve ümitsizlik 
içinde) paniğe kapıl-
mışken (Bize inanan-
lar için) güvenli bir sı-
ğınak oluşturmuşuz? 
Yoksa hala geçersiz 
ve anlamsız şeylere 
inan(maya devam 
ed)ip Allah'ın nimetini 
inkar mı edecekler? 

29. 
68 

نِْ,, م      daha,,zalim=أ ْظل مِ     ?ve,,kimdir=و 

ىَِٰ    atandan=ِمَمنِِ     üzerine=ع ل ى    iftira=اْفت ر 

    veya=أ وِْ    yalanı=ك ِذبًا    Allah’ın=اّلَلِِ

ق ِِ    yalanlayandan=ك ذَبِ      gerçeği=بِاْلح 

ه ِ ,,ل َما اء  ج  =kendisine,,gelen     ِأ ل ْيس=değil,,midir?    

نَمِ ,,فِي ه  ج  =cehennemde    ثًْوى     durağı=م 

 kâfirlerin=ِلْلك افِِرينِ 

Allah hakkında ya-
lan uydurarak 
O´na iftira eden-
den ya da gerçeği 
yalanlayandan da-
ha zalim kim olabi-
lir? Kâfirlerin yeri 
cehennem değil 
mi? 

Allah´a karşı ya-
lan düzenden 
veya hak kendi-
sine gelmişken 
onu yalanlayan-
dan daha zalim 
kim vardır? Ka-
firlere cehen-
nemde barına-
cak yer mi yok? 

Kendi uydurduğu ya-
lanları Allah'a isnad 
edenden yahut o'na 
(vahiyle) gelen haki-
kati yalanlayandan 
daha zalim kim olabi-
lir? (Bu şekilde) haki-
kati inkar edenler için 
cehennem (en uy-
gun) yer değil mi? 

29. 
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.. الَِذينِ  اه د وا..و  ج  =cihad..edenleri    

    biz(im..uğrumuz)da=فِين ا

    yollarımıza=س ب ل ن اِ     biz..elbette..iletiriz=ل ن ْهِدي نَه مِْ

إِنَِ عِ     Allah=اّلَل ِ    ve..muhakkak..ki=و      beraberdir=ل م 

ْحِسنِينِ   iyilik..edenlerle=اْلم 

Uğrumuzda cihad 
edenleri, kesinlikle 
bize ulaştıran yol-
lara erdiririz. Hiç 
kuşkusuz Allah iyi 
işler yapanlarla be-
raberdir. 

Bizim uğrumuz-
da mücahede 
edenleri elbette 
yollarımıza eriş-
tiririz. Şüphesiz 
ki Allah, ihsan 
edenlerle bera-
berdir. 

Ama davamız uğrun-
da üstün gayret gös-
terenleri, Bize varan 
yollara mutlaka yö-
neltiriz: Allah, kuşku-
suz, iyilik yapanlarla 
beraberdir. 

30. 
1 

 Elif,,lam,,mim=الم,,
Elif, lâm, mim. Elif, Lam, Mim. Elif-Lam-Mim. 

30. 
2 

ومِ     yenildi=غ ِلب تِِ..  Rum(lar)=الرُّ
Rumlar yenildi. Rumlar yenildi-

ler. 
Bizanslılar yenilgiye 
uğradı, 

30. 
3 

,, أ ْدن ى,,فِي =en,,yakın    ِاْْل ْرِض=bir,,yerde    

ه مِْ ب ْعدِِ,,ِمنِْ    ve,,onlar=و  =sonra    

ل بِِهمِْ ي ْغِلب ونِ     yenilgilerinden=غ   yeneceklerdir=س 

En yakın bir yerde. 
Onlar bu yenilgile-
rinden sonra ye-
neceklerdir. 

Yakın bir yerde. 
Ama onlar, bu 
yenilgilerinden 
sonra galib ge-
leceklerdir. 

yakın bir yerde; ama 
bu yenilgiye rağmen 
(yeniden) üstünlük 
sağlayacaklar 

30. 
4 

    yıl=ِسنِين ِ     birkaç=بِْضعِِ    içinde=فِي..

ِِ     emir=اْْل ْمرِ     Allah’ındır=ّلِلَ

ق ْبلِ ..ِمنِْ =bundan..önce    ِِْمن ..و 
ب ْعد ِ  =ve..sonra    

ئِذِ  ي ْوم  حِ     ve..o..gün=و      sevinir(ler)=ي ْفر 

ْؤِمن ونِ   müminler=اْلم 

Birkaç yıl içinde, 
eninde sonunda 
emir Allah´ındır. O 
gün mü´minler se-
vinir. 

Birkaç yıl içinde. 
Eninde sonunda 
emir Allah´ındır. 
O gün mü´minler 
de sevinecekler. 

birkaç yıl içinde: 
(çünkü) karar yetkisi, 
eninde sonunda Al-
lah'a aittir. İşte o gün 
inananlar sevinecek-
lerdir 

30. 
5 

    Allah’ın=اّلَلِِ     yardımıyla=بِن ْصرِِ,,

رِ  نِْ    yardım,,eder=ي ْنص  ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    

ه وِ      galiptir=اْلع ِزيزِ     ve,,O=و 

 esirgeyendir=الَرِحيمِ 

Allah dilediğine 
yardım eder. O 
güçlüdür (galibdir) 
esirgeyendir. 

Allah´ın yardımı 
ile. O dilediğine 
yardım eder ve 
O; Aziz´dir, Ra-
him´dir. 

Allah'ın yardımına: 
(çünkü) O, dilediğine 
yardım eder. O kud-
ret ve merhamet Sa-
hibidir. 

30. 
6 

ْعد ِ.. ي ْخِلفِ ..لِ     Allah’ın=اّلَلِِ     vaadidir=و  =caymaz    

ْعد ه ِ    Allah=اّلَل ِ ِكنَِ    vaadinden=و  ل َٰ     fakat=و 

    insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Bu, Allah´ın vaadi-
dir. Allah verdiği 
sözden caymaz: 
fakat insanların 
çoğu bunu bilmez-
ler. 

Allah´ın vaadi. 
Allah vaadinden 
asla caymaz, 
ama insanların 
çoğu bilmezler. 

Allah'ın vaadi(dir bu). 
Allah vaadinden asla 
dönmez. Ama insan-
ların çoğu (bunu) bil-
mezler: 
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30. 
7 

,, ونِ ي ِ ْعل م  =bilirler    ظ اِهًرا=dış,,yüzünü    

ي اةِِ,,ِمنِ  اْلح  =hayatının    ِْه م ه ْمو      dünya=الدُّْني او 

ةِِ,,ع نِِ اْْلِخر  =ahiretten    ِْه م=onlar    

 gafildirler=غ افِل ونِ 

Onlar dünya haya-
tının görülen kıs-
mını bilirler. Ahiret-
ten ise habersizdir-
ler. 

Onlar dünya ha-
yatının yalnız dış 
yüzünü bilirler. 
Ve onlar ahiret-
ten ise gafiller-
dir. 

Onlar bu dünya haya-
tının yalnız görünen 
yüzünü tanırlar, ebedi 
ve nihai olandan ise 
tamamen habersizdir-
ler. 

30. 
8 

.. ل مِْ وا..أ و  ي ت ف َكر  =hiç..düşünmediler..mi?    

ْنف ِسِهْمِ أ ِ..فِي =kendi..içlerinde    

ا ل قِ ..م  خ  =yaratmamıştır    ِ اّلَل=Allah    

اتِِ او  اْْل ْرضِ     göklerde=الَسم      ve..yerde=و 

ا م  ا    ve..bulunan..her..şeyi=و      bu..ikisi..arasında=ب ْين ه م 

ق ِِ    dışında=إِلَِ     hak..olması=بِاْلح 

لِ  أ ج  ىِ     ve..bir..süre=و  س مًّ     belirtilmiş=م 

إِنَِ ثِيًرا    ve..şüphesiz=و      çoğu=ك 

النَاِسِ..ِمنِ  =insanlardan    ِِبِِلق اء=kavuşmayı    

ب ِِهمِْ ونِ     Rablerine=ر   inkâr..etmektedirler=ل ك افِر 

Kendi kendilerine 
hiç düşünmediler 
mi ki, Allah gökler-
de, yerde ve bu 
ikisi arasında bu-
lunan her şeyi an-
cak hak ile, belir-
lenmiş bir süre ile 
yaratmıştır. İnsan-
ların çoğu, 
Rabb´lerine ka-
vuşmayı inkâr 
ederler. 

Kendi nefisleri 
hakkında dü-
şünmezler mi? 
Ki Allah gökleri, 
yeri ve ikisinin 
arasında bulu-
nanları ancak 
hak ile ve belirli 
bir süre için ya-
ratmıştır. Doğru-
su insanların 
çoğu Rabblarına 
kavuşmayı inkar 
ederler. 

Onlar kendi içlerinde 
bir muhasebe yap-
mayı hiç bilmezler 
mi? Allah, gökleri ve 
yeri ve ikisi arasında 
bulunan her şeyi (de-
runi) bir anlamdan ve 
(kendi belirlediği) bir 
zaman sınırından 
yoksun yaratmış 
olamaz: fakat, çoğu 
kimse, sonunda Rab-
lerine kavuşacaklarını 
hala inatla reddeder! 

30. 
9 

,, ل مِْ وا,,أ و  ي ِسير  =gezmediler,,mi?    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    وا     baksınlar=ف ي ْنظ ر 

    sonunun=ع اقِب ة ِ    olduğuna=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ 

ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =kendilerinden,,öncekilerin    

    daha,,güçlü=أ ش دَِ    idiler=ك ان وا

مِْ     kuvvet,,bakımından=ق َوةًِ    kendilerinden=ِمْنه 

وا أ ث ار      toprağı=اْْل ْرضِ     alt-üst,,etmişler=و 

وه ا ر  ع م      ve,,onu,,imar,,etmişlerdi=و 

    daha,,çok=أ ْكث رِ 

وه ا,,ِمَما ر  ع م  =bunların,,imar,,ettiklerinden    

مِْ تْه  اء  ج  مِْ    onlara,,getirmişti=و  س ل ه      elçileri=ر 

ا    deliller=بِاْلب ي ِن اِتِ  ك انِ ,,ف م  =değildi    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ه  ِكنِْ    onlara,,zulmedecek=ِلي ْظِلم  ل َٰ     fakat=و 

مِْ    onlar=ك ان وا     kendi,,kendilerine=أ ْنف س ه 

ونِ   zulmediyorlardı=ي ْظِلم 

Yeryüzünde gezip, 
kendilerinden ön-
ceki insanların 
sonlarının nasıl ol-
duğuna bakmazlar 
mı? Onlar kendile-
rinden daha güçlü 
idiler. Yeryüzünü 
kazıp altüst etmiş-
ler ve onu, bunla-
rın imar ettiklerin-
den daha çok imar 
etmişlerdir. Onlara 
da elçileri, delillerle 
gelmişti. Böylece 
Allah onlara zul-
metmiyor, onlar 
kendilerine zulme-
diyorlardı. 

Onlar; yeryü-
zünde dolaşıp 
gezmezler mi ki, 
kendilerinden 
öncekilerin akı-
betlerinin nasıl 
olduğunu gör-
sünler. Onlat, 
kendilerinden 
daha kuvvetliydi-
ler. Toprağı al-
tüst etmişler ve 
onu kendilerin-
den daha çok 
imar etmişlerdi. 
Peygamberleri 
onlara nice açık 
deliller getirmişti. 
Demek Allah on-
lara zulmetmi-
yordu. Ama on-
lar kendilerine 
zulmediyorlardı. 

Onlar, hiç yeryüzünü 
dolaşıp kendilerinden 
önce yaşamış olan 
(hakikati inkar eden-
ler)in sonlarının ne 
olduğunu görmediler 
mi? Onlar ki daha 
kudretliydiler, yeryü-
zünde daha derin iz-
ler bırakmışlardı ve 
dünyayı daha iyi imar 
etmişlerdi; onlara (da) 
peygamberleri haki-
katin bütün kanıtlarıy-
la gelmişti; ama (ha-
kikati reddettikleri ve 
sonuçta yok olup git-
tiklerinde) Allah onla-
ra haksızlık yapmış 
değildi, ama onlar 
kendi kendilerine 
haksızlık yapmışlardı. 

30. 
10 

ب ة ِع اقِِ    oldu=ك انِ     sonra=ث مَِ.. =sonu    

وا..الَِذينِ  أ س اء  =kötülük..edenlerin    

    yalanladılar=ك ذَب وا    çünkü=أ نِْ    çok..kötü=السُّوأ ىَِٰ

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

ك ان وا ا..و  بِه  =ve..onlarla    

 alay..ediyorlardı=ي ْست ْهِزئ ونِ 

Sonra kötülük 
edenlerin sonu çok 
kötü oldu. Çünkü 
Allah´ın ayetlerini 
yalanladılar. Ve 
onlarla alay ediyor-
lardı. 

Nihayet Allah´ın 
ayetlerini tekzib 
edip onları alaya 
alarak kötülük 
edenlerin akıbeti 
çok kötü oldu. 

Ve bir kez daha (söy-
leyelim:) Allah'ın me-
sajlarını yalanlayarak 
ve onları alaya alıp 
eğlenerek kötülük iş-
leyenlerin sonu hüs-
ran olacaktır. 

30. 
11 

ْلقِ     başlar=ي ْبد أ ِ    Allah=اّلَل ِ,,     yaratmağa=اْلخ 

    sonra=ث مَِ    onu,,devam,,ettirir=ي ِعيد ه ِ    sonra=ث مَِ

ع ونِ     O’na=إِل ْيهِِ  döndürülürsünüz=ت ْرج 

Allah önce yaratır, 
ölümünden sonra 
tekrar diriltir. So-
nunda O´na döne-
ceksiniz. 

Allah; ilkin yara-
tır, sonra onu ia-
de eder. En so-
nunda hepiniz 
O´na döndürüle-
ceksiniz. 

(İnsanı) yoktan var 
eden Allah sonra ona 
yeniden can verecek-
tir ve sonunda hepi-
niz yine O'na döndü-
rüleceksiniz. 

30. 
12 

.. ي ْومِ      saat=الَساع ة ِ    başladığı=ت ق ومِ     gün=و 

ونِ     susarlar=ي ْبِلسِ  ْجِرم   suçlular=اْلم 

Kıyamet kopacağı 
gün suçlular ümit-
sizlik içinde susar-
lar. 

Kıyametin kopa-
cağı gün, suçlu-
lar susacaklar-
dır. 

Ve Son Saat gelip 
çattığında günaha 
saplanmış olanlar 
hayal kırıklığına uğ-
rayacaklardır: 

30. 
13 

,, ل مِْ ي ك نِْ,,و  =olmaz    ِْم     kendilerine=ل ه 

ك ائِِهمِْ,,ِمنِْ ش ر  =ortaklarından    

ك ان وا    hiçbir,,şefaatçi=ش ف ع اءِ      o,,zaman=و 

ك ائِِهمِْ  inkâr,,ederler=ك افِِرينِ     ortaklarını=بِش ر 

Allah´a ortak koş-
tuklarından kendi-
lerine hiçbir şefa-
atçı çıkmaz. O 
zaman ortaklarını 
inkâr ederler. 

Ortaklarından da 
kendilerine hiçbir 
şefaatçı olmaya-
caktır. Onlar or-
taklarını da inkar 
edeceklerdir. 

çünkü Allah'a ortak 
koştukları varlıkların 
hiç birinden bir şefaat 
göremeyecekler, 
çünkü (o zaman) biz-
zat kendileri eski 
müşrikçe kuruntuları-
nı terk edeceklerdir. 

30. 
14 

.. ي ْومِ      saat=الَساع ة ِ    başladığı=ت ق ومِ     gün=و 

ئِذِ   ayrılırlar=ي ت ف َرق ونِ     o..gün=ي ْوم 

Kıyamet kopacağı 
gün, işte o gün 
mü´minlerle kâfirler 
birbirinden ayrılır-
lar. 

Kıyametin kopa-
cağı gün; işte o 
gün ayılırlar. 

Ve Son Saat gelip 
çattığında o Gün 
(herkesin) ne olduğu 
ortaya çıkacaktır: 

30. 
15 

,, ن وا,,الَِذينِ ,,ف أ َما آم  =inananlar    

ع ِمل وا اتِِالصَِ    ve,,yapanlar=و  اِلح  =iyi,,işler    

مِْ ةِ     içinde=فِي    onlar=ف ه  ْوض      bir,,bahçe=ر 

ونِ   neşelendirilirler=ي ْحب ر 

İnanıp iyi işler ya-
panlar, cennette 
bir bahçe içinde 
neşelendirilirler. 

İman edip salih 
amellerde bulu-
nanlar; bir bah-
çededirler, ağır-
lanırlar. 

iman edip doğru ve 
yararlı işler yapanlar 
bir mutluluk, esenlik 
bahçesinde ağırlana-
caklardır; 

30. 
16 

أ َما.. وا..الَِذينِ     fakat=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ك ذَب وا     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا    ve..yalanlayanlar=و 

ِلق اءِِ ةِِ    ve..buluşmasını=و      ahiret=اْْلِخر 

ئِكِ      azabın=اْلع ذ ابِِ    içine=فِي    onlar..da=ف أ ول َٰ

ونِ  ر  ْحض   getirilirler=م 

İnkâr edip ayetle-
rimizi ve ahiret bu-
luşmasını yalanla-
yanlara gelince; iş-
te onlar azapla yüz 
yüze bırakılırlar. 

Küfredip de 
ayetlerimizi ve 
ahirete kavuş-
mayı yalanla-
yanlara gelince; 
işte onlar, azab 
için hazır bulun-
durulurlar. 

Hakikati reddedip 
mesajlarımızı inkar 
edenlere -ve (böyle-
ce) öteki dünyanın 
varlığını yalanlayan-
lara- gelince, onlar 
azabın içine atılıvere-
ceklerdir. 

30. 
17 

,, انِ      Allah’ındır=اّلَلِِ    öyle,,ise,,tesbih=ف س ْبح 

    akşama,,girdiğiniz=ت ْمس ونِ     zaman=ِحينِ 

ِحينِ  ونِ     ve,,zaman=و   sabaha,,erdiğiniz=ت ْصبِح 

Öyle ise akşama 
girdiğiniz zaman 
ve sabaha erdiği-
niz zaman Allah´ı 
tesbih edin. 

Akşama girerken 
ve sabaha erer-
ken hepiniz Al-
lah´ı tesbih edin. 

Öyleyse akşam vak-
tine girdiğinizde ve 
sabah kalktığınızda 
Allah'ın sınırsız şanı-
nı yüceltin; 

30. 
18 

ل ه ِ.. ْمد ِ    O’na..mahsustur=و      hamd=اْلح 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve..yerde=و 

ع ِشيًّا ِحينِ     ve..günün..sonunda=و      ve..zaman=و 

ونِ   öğleye..erdiğiniz=ت ْظِهر 

Göklerde ve yerde, 
günün sonunda, 
öğleye erdiğiniz 
zaman da hamd 
O´nundur. 

Ve hamd, 
O´nadır. Gökler-
de de, yerde de, 
günün sonunda 
da, öğleye erdi-
ğiniz vakitte de. 

Göklerde ve yerde 
her türlü övgünün 
O'na mahsus olduğu-
nu (görerek) öğle 
vaktinde de sonra-
sında da (O'nu yücel-
tin). 

30. 
19 

,, يَِ    çıkarır=ي ْخِرجِ  ي ِتِِ,,ِمنِ     diri=اْلح  اْلم  =ölüden    

ي ْخِرجِ  ي ِتِ     ve,,çıkarır=و      ölü=اْلم 

ِِ,,ِمنِ  ي  اْلح  =diriden    ي ْحيِي     ve,,diriltir=و 

اِ     sonra=ب ْعد ِ    yeri=اْْل ْرضِ  ْوتِه      ölümünden=م 

ِلكِ  ك ذ َٰ     işte,,siz,,de,,öyle=و 

ونِ  ج   çıkarılacaksınız=ت ْخر 

O ölüden diri çıka-
rır, diriden ölü çı-
karır. Yeryüzünü 
ölümden sonra o 
canlandırır. 

Ölüden diriyi, di-
riden ölüyü çıka-
rır. Yeryüzünü 
ölümünden son-
ra canlandırır. 
İşte böyle çıkarı-
lacaksınız. 

O, ölüden diriyi mey-
dana getiren(dir), di-
riden de ölüyü; ve 
toprağı öldükten son-
ra yeniden canlandı-
ran O'dur, işte siz de 
(ölümden hayata) 
böylece döndürüle-
ceksiniz. 

30. 
20 

.. ِمنِْ آي اتِهِِ..و  =O’nun..ayetlerinden..biri    

ل ق ك مِْ..أ نِْ خ  =sizi..yaratmasıdır    

Sizi topraktan ya-
ratması O´nun de-
lillerindendir. Son-
ra birer insan olup 

Sizi topraktan 
yaratmış olması 
da O´nun ayetle-
rindendir. Sonra 

Sizi balçıktan yarat-
ması, O'nun mucizevi 
işaretlerinden biridir 
ve (yaratıldıktan) son-
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ابِ ..ِمنِْ ت ر  =topraktan    َِث م=sonra    

    insan(lar)=ب ش رِ     siz=أ ْنت مِْ    bir..de..bakarsın..ki=إِذ ا

ونِ   yayılıyorsunuz=ت ْنت ِشر 

yeryüzüne yayılır-
sınız. 

siz, yayılmakta 
olan bir beşer 
oldunuz. 

ra, baktınız ki, birbiri-
nizden farklı insanlar 
olup çıkmışsınız! 

30. 
21 

,, ِمنِْ آي اتِهِِ,,و  =O’nun,,ayetlerinden,,biri,,de    

ل قِ ,,أ نِْ خ  =yaratmasıdır    ِْل ك م=sizin,,için    

أ ْنف ِسك مِْ,,ِمنِْ =nefislerinizden    اًجا     eşler=أ ْزو 

ا    sakinleşeceğiniz=ِلت ْسك ن وا     onunla=إِل ْيه 

ع لِ  ج      aranıza=ب ْين ك مِْ    ve,,koymasıdır=و 

دَةًِ و      sevgi=م 
ةًِ  ْحم  ر      şüphesiz=إِنَِ    ve,,acıma=و 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ   düşünen=ي ت ف َكر 

İçinizden kendileri 
ile huzura kavuşa-
cağınız eşler yara-
tıp aranızda sevgi 
ve esirgeme var 
etmesi de O’nun 
ayetlerindendir. 
Şüphesiz ki bun-
larda düşünen ka-
vim için ayetler 
vardır. 

Kendileriyle hu-
zura kavuşma-
nız için size 
kendi nefisleri-
nizden eşler ya-
ratıp aranızda 
sevgi ve mer-
hamet var etme-
si de O´nun 
ayetlerindendir. 
Şüphesiz ki bun-
larda düşünen 
bir kavim için 
ayetler vardır. 

O'nun işaretlerinden 
biri de, sizi cezbeden 
kendi cinsinizden eş-
ler yaratması ve ara-
nıza sevgiyi ve şefka-
ti yerleştirmesidir: 
bunda, kuşkusuz, dü-
şünen insanlar için 
dersler vardır! 

30. 
22 

.. مِِ آي اتِهِِ..نِْو  =O’nun..ayetlerinden..biri..de    

ْلقِ  اتِِ    yaratılmasıdır=خ  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ فِ     ve..yerin=و  اْختَِل      değişik..olmasıdır=و 

ْمِ     dillerinizin=أ ْلِسن تِك مِْ انِك  أ ْلو      ve..renklerinizin=و 

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda..vardır    

ي اتِ   bilenler..için=ِلْلع اِلِمينِ     ibretler=ْل 

O´nun delillerinden 
biri de, göklerin ve 
yerin yaratılması, 
dillerinizin ve renk-
lerinizin ayrı ayrı 
olmasıdır. Şüphe-
siz bunda, bilenler 
için ibretler vardır. 

Gökleri ve yeri 
yaratması, dille-
rinizin ve renkle-
rinizin birbirine 
uymaması da 
O´nun ayetlerin-
dendir. Şüphesiz 
ki bunda, bilen-
ler için ayetler 
vardır. 

Göklerin ve yerin ya-
ratılması, renklerini-
zin ve dillerinizin fark-
lılaştırılması (da) 
O'nun alametlerin-
dendir: bunda, kuş-
kusuz, (fıtri) bilgiye 
(anlama ve kavrama 
yeteneğine) sahip in-
sanlar için dersler 
vardır! 

30. 
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,, ِمنِْ آي اتِهِِ,,و  =O’nun,,ayetlerinden,,biri,,de    

ك مِْ ن ام      geceleyin=بِاللَْيلِِ    uyumanızdır=م 

ارِِ النَه      ve,,gündüzün=و 

ك مِْ اْبتِغ اؤ      ve,,aramanızdır=و 

ف ْضِلِهِ ,,ِمنِْ =O’nun,,lütfundan    َِإِن=şüphesiz    

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

ع ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ   işiten=ي ْسم 

O´nun delillerinden 
biri de, geceleyin 
uyumanız, gündüz 
de O´nun lütfun-
dan rızık arama-
nızdır. Şüphesiz, 
bunda işiten bir 
toplum için ibretler 
vardır. 

Geceleyin uyu-
manız, gündüz 
de lutfundan rı-
zık aramanız 
O´nun ayetlerin-
dendir. Şüphesiz 
ki, bunlarda ku-
lak veren bir ka-
vim için ayetler 
vardır. 

Hem gece hem de 
gündüz uyuyabilme-
niz ve O'nun nimetle-
rinin ardından koşma 
(arzu ve yeteneğine 
sahip olma)nız da 
O'nun işaretlerinden 
biridir, bunda, kuşku-
suz, dinley(ip anla-
mak istey)en kimseler 
için mesajlar vardır! 

30. 
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.. ِمنِْ آي اتِهِِ..و  =O’nun..ayetlerinden..biri..de    

    şimşeği=اْلب ْرقِ     size..göstermesidir=ي ِريك مِ 

ْوفًا عًا    korku=خ  ط م      ve..umut=و 

لِ  ي ن ز ِ اءِِ..ِمنِ     ve..indirmesi=و  الَسم  =gökten    

اءًِ     onunla=بِهِِ    ve..diriltmesidir=ف ي ْحيِي    bir..su=م 

اِ     sonra=ب ْعد ِ    yeri=اْْل ْرضِ  ْوتِه      ölümünden=م 

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda..vardır    

ي اتِ      bir..toplum..için=ِلق ْومِ     ibretler=ْل 

 aklını..kullanan=ي ْعِقل ونِ 

O´nun delillerinden 
biri de, size korku 
ve ümit veren şim-
şeği göstermesi, 
gökten su indirip 
ölümden sonra ye-
ri diriltmesidir. 
Şüphesiz bunda 
düşünen bir top-
lum için ibretler 
vardır. 

Size korku ve 
ümit vermek için 
şimşeği göster-
mesi, gökten su 
indirip ölümden 
sonra yeri onun-
la diriltmesi de 
O´nun ayetlerin-
dendir. Doğrusu 
bunlarda, akle-
den bir kavim 
için ayetler var-
dır. 

Gözünüzün önünde 
size korku ve ümit ve-
ren şimşekler çaktır-
ması ve gökten yağ-
mur yağdırıp bununla 
ölü toprağa can ver-
mesi (de) O'nun mu-
cizevi işaretlerinden 
biridir; akıllarını kulla-
nanlar için bundan 
alınacak dersler var-
dır! 

30. 
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,, ِمنِْ آي اتِهِِ,,و  =O’nun,,ayetlerinden,,biri,,de    

ت ق ومِ ,,أ نِْ =durmasıdır     ِاء     göğün=الَسم 

اْْل ْرضِ      O’nun,,buyruğuyla=بِأ ْمِرِهِ     ve,,yerin=و 

    sizi,,çağırdığı=د ع اك مِْ    zaman=إِذ ا    sonra=ث مَِ

ةًِ اْْل ْرِضِ,,ِمنِ     bir,,tek,,davetle=د ْعو  =yerden    

    siz=أ ْنت مِْ    bir,,de,,bakarsınız,,ki=إِذ ا

ونِ ت خِْ ج  ر  =çıkıyorsunuz 

O´nun delillerinden 
biri de, göğün ve 
yerin O´nun buy-
ruğu ile ayakta 
durmasıdır. Sonra 
sizi kabirlerinizden 
bir çağırmaya gör-
sün, hemen çıkıve-
rirsiniz. 

Göğün ve yerin, 
O´nun emri ile 
ayakta durması 
da yine O´nun 
ayetlerindendir. 
Sonra sizi bir 
çağırmaya gör-
sün, yerden he-
men çıkıverirsi-
niz. 

Göklerin ve yerin Al-
lah'ın buyruğu altında 
sapasağlam durmala-
rı da O'nun mucizevi 
işaretlerindendir. 
(Bunları hatırlayıp 
düşünün; çünkü) so-
nunda O sizi bir tek 
seslenişle yerden 
kalkmaya çağırdığın-
da, hepiniz (yargı-
lanmak üzere) ortaya 
çıkacaksınız. 

30. 
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ل ه ِ.. نِْ    hep..O’nundur=و      bulunan..kimseler=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِ اْْل ْرِض     ve..yerde=و 

 itaat..etmektedirler=ق انِت ونِ     O’na=ل ه ِ    hepsi=ك لِ 

Göklerde ve yerde 
olanlar O´nundur, 
hepsi O´na boyun 
eğmiştir. 

Göklerde ve 
yerde bulunanlar 
O´nundur. Hepsi 
O´na boyun 
eğer. 

Göklerde ve yerde 
olan her şey O'na ait-
tir; hepsi O'nun irade-
sine tabidir. 

30. 
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,, ه وِ  ي ْبد أ ِ,,الَِذي    ve,,O’dur=و  =başlayan    

ْلقِ  مَِث ِ    yaratmağa=اْلخ  =sonra    ِ ي ِعيد ه=onu,,tekrarlar    

ه وِ  نِ     ve,,bu=و  ل ْيِهِ     daha,,kolaydır=أ ْهو      O’na=ع 

ل ه ِ ث لِ     ve,,O’nundur=و      durum=اْلم 

اتِِ,,فِي    en,,yüce=اْْل ْعل ىَِٰ او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ ه وِ     ve,,yerde=و      ve,,O=و 

    üstündür=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=اْلح 

O’dur önce yara-
tan sonra onu tek-
rar eden. Bu O’nun 
için daha kolaydır. 
Göklerde ve yerde 
en üstün sıfatlar 
O’nundur. Ve O 
Aziz’dir, Hakim’dir. 

İlkin yaratıp son-
ra onu iade eden 
O´dur. Bu, 
O´nun için pek 
kolaydır. Gök-
lerde ve yerde 
en yüce misal 
O´nundur. Ve O; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

(Bütün hayatı) yoktan 
var eden, sonra onu 
yeniden vücuda geti-
ren O'dur: Bu O'nun 
için pek kolaydır; 
çünkü O, göklerde ve 
yerde mevcut olan 
bütün yüceliklerin özü 
ve esasıdır ve yalnız 
O kudret ve hikmet 
sahibidir. 

30. 
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.. بِ  ر      size=ل ك مِْ    misal..verdi=ض 

ث ًَلِ ْمِ ..ِمنِْ    bir..benzetmeyle=م  أ ْنف ِسك  =kendinizden    

ْلل ك ْمل ك مِْ     ?size..var..mı=ه 

ا..ِمنِْ ل ك تِْ..م  م  =bulunan(köleler)lerden    

ان ك مِْ ك اءِ ..ِمنِْ    sizin..ellerinde=أ ْيم  ش ر  =ortaklar    

ا..فِي ْقن اك مِْ..م  ز  ر  =size..verdiğimiz..rızıklarda    

اءِ     onda=فِيهِِ    sizinle=ف أ ْنت مِْ     eşit..olan=س و 

مِْ اف ون ه      onlardan..çekindiğiniz=ت خ 

ْمِ     çekindiğiniz..gibi=ك ِخيف تِك مِْ     birbirinizden=أ ْنف س ك 

ِلكِ كِ  ذ َٰ =işte..böyle     ِل     biz..açıklıyoruz=ن ف ص ِ

    bir..toplum..için=ِلق ْومِ     ayetleri=اْْلي اتِِ

 aklını..kullanan=ي ْعِقل ونِ 

Allah size kendi-
sinden bir misal 
vermektedir: Size 
verdiğimiz rızıklar-
da, emrinize veri-
len kölelerin, hiz-
metçilerin eşit su-
retle hak sahibi 
olmalarına razı 
olur ve birbiriniz-
den çekindiğiniz 
gibi onlardan da 
çekindiğiniz ortak-
lar var mı? İşte biz 
aklını kullanan bir 
toplum için delille-
rimizi böyle açıklı-
yoruz. 

O, size kendi ne-
fislerinizden bir 
misal verdi: Size 
verdiğimiz rızık-
larda sağ elleri-
nizin malik ol-
duklarından or-
taklarınız olma-
sını ister de on-
larla, eşit olur ve 
birbirinizi saydı-
ğınız gibi bunları 
da sayar mısı-
nız? İşte Biz, ak-
leden bir kavim 
için ayetleri böy-
le açıklarız. 

O size kendi hayatı-
nızdan örnek getirir: 
Sağ elinizin sahip ol-
duğu kimseleri size 
verdiğimiz rızık üze-
rinde (tam yetki sahi-
bi) ortaklarınız olarak 
görmeye ve böylece 
(onlarla) bu hakkı eşit 
olarak paylaşmaya 
razı olur musunuz? 
Ve (daha güçlü olan) 
emsallerinizden kork-
tuğunuz gibi onlar(a 
danışmadan o hakkı 
kullanmak)tan korkar 
mısınız? İşte akılları-
nı kullanan insanlara 
mesajlarımızı böylece 
açıklarız. 

30. 
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    uydular=اتَب عِ     hayır=ب لِِ,,

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenler    ِْه م اء      keyiflerine=أ ْهو 

ِعْلم ِ ,,بِغ ْيرِِ =bilgisizce    ِْن     ?kim=ف م 

نِْ    yola,,getirebilir=ي ْهِدي أ ض لَِ,,م  =şaşırttığını    

ا    Allah’ın=اّلَل ِ  م  مِْ    ve,,yoktur=و      onların=ل ه 

ن اِصِرينِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,yardımcıları 

Hayır o zulmeden-
ler körü körüne 
kendi heveslerine 
uymuşlardır. Al-
lah’ın saptırdığı 
kimseyi kim doğru 
yola iletebilir? On-
ların yardımcıları 
da yoktur. 

Hayır, o zulme-
denler; bilgisizce 
kendi hevesleri-
ne uymuşlardır. 
Allah´ın saptır-
dığı kimseyi kim 
doğru yola ilete-
bilir? Onların 
yardımcıları da 
yoktur. 

Ne var ki, zulüm iş-
lemeye şartlanmış 
olanlar bir (hakikat) 
bilgisine dayanmadan 
kendi arzu ve heves-
lerinin peşinde gider-
ler. Allah'ın (bu şekil-
de) saptırdıklarını kim 
doğru yola sevk ede-
bilir ve (bu işde) kim 
onlara yardım edebi-
lir? 

30. 
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كِ     çevir=ف أ قِمِْ.. ْجه  ينِِ    yüzünü=و      dine=ِللد ِ

نِيفًاِ  تِ     Hanif..olarak=ح      yaratmasına=فِْطر 

    yaratmıştır=ف ط رِ     ki=الَتِي    Allah’ın=اّلَلِِ

Ey Muhammed! 
Yüzünü Allah´ı bir-
leyici olarak doğ-
ruca dine çevir: Al-
lah´ın yaratma ka-
nununa uygun ola-

Öyleyse sen, 
yüzünü Hanif 
olarak dine, Al-
lah´ın fıtratına 
çevir ki O, insan-
ları bunun üzeri-

Böylece sen, batıl 
olan her şeyden 
uzaklaşarak yüzünü 
kararlı bir şekilde 
(hak olan) dine çevir 
ve Allah'ın insan bün-
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اِ     insanları=النَاسِ  ل ْيه      ona..göre=ع 

ت ْبِديلِ ..لِ  =değiştirilemez    ِِْلق     yaratması=ِلخ 

ِلكِ     Allah’ın=اّلَلِِ  ينِ     işte..odur=ذ َٰ     din=الد ِ

ِكنَِ    doğru=اْلق ي ِمِ  ل َٰ     çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

ونِ ..لِ     insanların=النَاِسِ ي ْعل م  =bilmezler 

rak dine dön ki, in-
sanları ona göre 
yaratmıştır. Al-
lah´ın yaratması 
değiştirilemez. İşte 
doğru din budur. 
Fakat insanların 
çoğu bilmezler. 

ne yaratmıştır. 
Allah´ın yaratı-
şında değişme 
yoktur. İşte dos-
doğru din budur. 
Ama insanların 
çoğu bilmezler. 

yesine nakşettiği fıt-
rata uygun davran: 
(ki,) Allah'ın yarattı-
ğında bir bozulma ve 
çürümeye meydan 
verilmesin: bu, sahih 
(bir) din(in gayesi)dir; 
ama çoğu insanlar 
onu bilmezler. 

30. 
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,, نِيبِينِ      yalnız,,O’na=إِل ْيهِِ    yönelin=م 

اتَق وه ِ وا    ve,,O’ndan,,korkun=و  أ قِيم      ve,,kılın=و 

ة ِ لِ     namazı=الَصَل  ت ك ون وا,,و  =ve,,olmayın    

شِْ,,ِمنِ  ِرِكينِ اْلم  =ortak,,koşanlardan 

Yalnız O´na yöne-
lin ve O´ndan kor-
kun; namazı kılın 
ve Allah´a ortak 
koşanlardan olma-
yın. 

Hepiniz O´na 
dönün, O´ndan 
korkun. Namaz 
kılın ve müşrik-
lerden olmayın. 

(O halde batıl olan 
her şeyden yüz çevi-
rerek yalnızca) O'na 
yönel; ve O'na karşı 
sorumluluğunun bilin-
cinde ol; namazını 
devamlı ve dikkatli 
şekilde ifa et ve 
O'ndan başkasına 
ilahlık yakıştıranlar 
arasına girme; 

30. 
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.. ف َرق وا..الَِذينِ ..ِمنِ  =parçaladılar    ِْم     dinlerini=ِدين ه 

ك ان وا     her=ك لُِّ    bölük..bölük=ِشي عًاِ     ve..oldular=و 

ا    grup=ِحْزبِ  ل د ْيِهمِْ..بِم  =kendi..yanındakiyle    

ونِ   sevinmektedir=ف ِرح 

Müşrikler dinlerini 
parçaladılar ve bö-
lük bölük oldular. 
Bunlardan her fır-
ka kendi yanında-
kiyle böbürlenmek-
tedir. 

Onlar ki; dinle-
rinde ayrılığa 
düşüp fırka fırka 
olmuşlardır. Her 
zümre kendi ya-
nında olanla se-
vinir durur. 

(yahut) inançlarının 
bütünlüğünü bozarak 
parçalara bölünen ve 
her grubun yalnız 
kendi sahip olduğu 
(ilkelerle) övündüğü 
kimselerden olma! 

30. 
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,, إِذ ا سَِ,,و  م  =dokunduğunda    َِاسِ الن =insanlara    

رِ      yalvarırlar=د ع ْوا    bir,,zarar=ض 

مِْ بَه  نِيبِينِ     Rablerine=ر      O’na=إِل ْيهِِ    yönelerek=م 

مِْ,,إِذ ا    sonra=ث مَِ أ ذ اق ه  =onlara,,tattırınca    

ةًِ    kendinden=ِمْنه ِ ْحم      hemen=إِذ ا    bir,,rahmet=ر 

مِْ    bir,,grup=ف ِريقِ      onlardan=ِمْنه 

ب ِِهمِْ  ortak,,koşarlar=ي ْشِرك ونِ     Rablerine=بِر 

İnsanlara bir zarar 
dokundu mu, 
Rabb´lerine yöne-
lerek O´na yalva-
rırlar. Sonra 
Rabb´leri, onlara 
kendinden bir 
rahmet tattırınca, 
hemen onlardan 
bir grup, 
Rabb´lerine ortak 
koşarlar. 

İnsanlara bir za-
rar dokununca; 
Rabblarına dö-
nerek O´na yal-
varırlar. Sonra 
onlara katından 
bir rahmet tattı-
rınca; bakarsınız 
ki, içlerinden bir 
grup Rabblarına 
şirk koşup dur-
maktadırlar. 

Şimdi (vaki olduğu 
üzere) insanlar sıkın-
tıya uğradıklarında 
Rablerine dönerek 
(yardım için) O'na 
yalvarıp yakarırlar; 
fakat rahmetine nail 
olunca da bir kısmı, 
başka güçleri Rable-
rinin ilahlığına ortak 
koş(maya başl)arlar, 

30. 
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وا..     inkâr..etmeleri..için=ِلي ْكف ر 

ا آت ْين اه ْمِ ..بِم  =kendilerine..verdiğimizi    

تَع واف ِ ت م  =şimdi..zevk..içinde..yaşayın    

ونِ     yakında=ف س ْوفِ   bileceksiniz=ت ْعل م 

Böyle yaparlar ki 
kendilerine verdi-
ğimiz nimete karşı 
nankörlük etsinler. 
Haydi! Biraz eğle-
nin bakalım, ya-
kında sonunuzun 
ne olduğunu bile-
ceksiniz. 

Kendilerine ver-
diğimize nankör-
lük etmeleri için. 
Sefa sürün ba-
kalım, yakında 
bileceksiniz. 

(sanki) kendilerine 
bahşettiğimiz (nimet-
ler)e karşı nankörlük-
lerini göstermek isti-
yorlar. Madem böyle 
(düşünüyorsunuz,) bu 
(kısa) ömrünüzün ta-
dını çıkarın ama za-
manı geldiğinde (ger-
çeği) göreceksiniz! 

30. 
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ْلن ا    yoksa=أ مِْ,, ل ْيِهمِْ    indirdik,,de=أ ْنز      onlara=ع 

وِ     bir,,delil=س ْلط انًا لَمِ     o=ف ه      söylüyor=ي ت ك 

ا ك ان وا,,بِم  =olmalarını    ِِبِه=onunla    

 ortak,,koşmalarını=ي ْشِرك ونِ 

Yoksa onlara ortak 
koşmalarını söyle-
yen bir delil mi in-
dirdik? 

Yoksa onlara or-
tak koşmalarını 
söyleyen bir delil 
mi indirdik? 

Biz onlara, Bizden 
başkasına kulluk 
yapmalarını söyleyen 
bir ilahi vahiy mi gön-
derdik? 

30. 
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إِذ ا..     biz..tattırdığımız=أ ذ ْقن ا    zaman=و 

ةًِ    insanlara=النَاسِ  ْحم      bir..rahmet=ر 

وا اِ     sevinirler=ف ِرح  إِنِْ    onunla=بِه      eğer=و 

ي ِئ ة ِ    onlara..erişirse=ت ِصْبه مِْ     bir..kötülük=س 

ا تِْ    dolayı=بِم      öne..sürdüklerinden=ق دَم 

    onlar=ه مِْ    derhal=إِذ ا    elleriyle..yapıp=أ ْيِديِهمِْ

 umutsuzluğa..düşerler=ي ْقن ط ونِ 

Biz insanlara bir 
rahmet tattırdığı-
mız zaman sevinir-
ler. Şayet yaptıkla-
rından dolayı baş-
larına bir kötülük 
gelirse hemen 
ümitsizliğe düşer-
ler. 

Ne zaman da in-
sanlara bir rah-
met tattırdık ise; 
onunla sevinir-
ler. Ama yaptık-
larından dolayı 
başlarına bir kö-
tülük gelirse; 
hemen ümidleri-
ni kesiverirler. 

(Her zaman olduğu 
gibi,) insanlara rah-
metimizi tattırdığımız 
zaman buna sevinir-
ler; fakat kendi yapıp 
ettikleri sonucunda 
başlarına bir bela ge-
lince de bütün ümitle-
rini yitirirler! 

30. 
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,, ل مِْ ْوا,,أ و  ي ر  =görmediler,,mi?    َِأ ن=gerçekten    

ْزقِ     genişletiyor=ي ْبس طِ     Allah=اّلَل ِ     rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ,,ِلم  =dilediğine     ِ ي ْقِدر     ve,,daraltıyor=و 

ِلكِ ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda,,vardır    

ي اتِ      bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ     ibretler=ْل 

 inanan=ي ْؤِمن ونِ 

Görmediler mi, Al-
lah dilediğine rızkı 
genişletiyor da, da-
raltıyor da. Şüphe-
siz inanan bir top-
lum için bunda ib-
retler vardır. 

Görmezler mi ki 
Allah; rızkı dile-
diğine yayıp ge-
nişletir ve kısar 
da. Muhakkak ki 
bunda inanan bir 
kavim için ayet-
ler vardır. 

Onlar, Allah'ın rızkı 
dilediğine bol ihsan 
ettiğini, dilediğine öl-
çülü ve idareli verdi-
ğini görmezler mi? 
Bunda, kuşkusuz 
inanan insanlar için 
dersler vardır! 

30. 
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اْلق ْرب ىَِٰ..ذ ا    ver=ف آتِِ.. =akrabaya    ِ قَه     hakkını=ح 

اْلِمْسِكينِ      ve..yoksula=و 

اْبنِ  الَسبِيِلِ ..و  =ve..yolcuya     ِِلك     bu=ذ َٰ

ْيرِ      daha..hayırlıdır=خ 

ي ِريد ونِ ..ِللَِذينِ  =isteyenler..için    

ْجه ِ     Allah’ın=اّلَلِِ     yüzünü..(rızasını)=و 

ئِكِ  أ ول َٰ     onlar=ه مِ     ve..işte=و 

ونِ  ْفِلح   başarıya..erenlerdir=اْلم 

Akrabaya, yoksula, 
yolcuya hakkını 
ver. Allah´ın rıza-
sını isteyenler için 
bu daha hayırlıdır. 
işte onlar kurtuluşa 
erenlerdir. 

Akrabaya, yok-
sula ve yoloğlu-
na hakkını ver. 
Bu; Allah´ın rı-
zasını dileyenler 
için daha hayır-
lıdır ve işte on-
lar; kurtuluşa 
erenlerdir. 

Öyleyse yakınlarını-
za, muhtaçlara ve 
yolculara haklarını 
verin; bu, Allah'ın rı-
zasını kazanmak is-
teyenler için en doğ-
rusudur: çünkü, mut-
luluğa erecekler on-
lardır! 

30. 
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,, ا م  آت ْيت مِْ,,و  =verdiğiniz    ِْبًارِِ,,ِمن =riba,,(faiz)    

الِِ    içinde=فِي    artması,,için=ِلي ْرب وِ      malları=أ ْمو 

ِ    insanların=النَاِسِ ي ْرب و,,ف َل  =artmaz    

    Allah=اّلَلِِ     katında=ِعْند ِ

ا م  آت ْيت مِْ,,و  =ama,,verdiğiniz    ِْك اة ِ,,ِمن ز  =zekat    

ْجه ِ    isteyerek=ت ِريد ونِ      yüzünü,,(rızasını)=و 

ئِكِ     Allah’ın=اّلَلِِ     onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ْضِعف ونِ   kat,,kat,,artıranlardır=اْلم 

İnsanların malla-
rında artış olsun 
diye verdiğiniz 
herhangi bir faiz, 
Allah katında art-
maz. Allah´ın rıza-
sını isteyerek ver-
diğiniz zekât böyle 
değildir. İşte zekât 
veren o kimseler, 
sevaplarını ve mal-
larını kat kat arttı-
ranlardır. 

İnsanların malla-
rı içinde artsın 
diye verdiğiniz 
faiz Allah katın-
da artmaz. Al-
lah´ın rızasını di-
leyerek verdiği-
niz zekat ise 
böyle değildir. 
İşte onlar; se-
vablarını kat kat 
artıranlardır. 

Ve (unutmayın! Baş-
ka) insanların malvar-
lığı sayesinde, artsın 
diye faizle verdikleri-
niz (size) Allah katın-
da bir artış sağlamaz. 
Oysa, Allah'ın hoş-
nutluğunu kazanmak 
için karşılıksız verdik-
leriniz (O'nun tarafın-
dan bereketlendirilir,) 
işte onlar, (bu şekilde 
Allah'ın hoşnutluğunu 
kazanmak isteyen-
ler,) ödüllerini kat kat 
artıranlardır! 

30. 
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ل ق ك مِْ    Allah=اّلَل ِ.. ل ق ك ْمخ      sizi..yarattı=الَِذيخ 

ق ك مِْ    sonra=ث مَِ ز      sonra=ث مَِ    besledi=ر 

ْمِ     sonra=ث مَِ    öldürüyor=ي ِميت ك مِْ     diriltiyor=ي ْحيِيك 

ك ائِك مِْ..ِمنِْ    ?var..mı=ه لِْ ش ر  =ortaklarınız..içinde    

نِْ ي ْفع لِ ..م  =yapan    ِِْلك مِْ..ِمن ذ َٰ =bunlardan    

ش ْيء ِ ..ِمنِْ =birini    ِ ان ه     O..münezzehtir=س ْبح 

ت ع ال ىَِٰ     şeylerden=ع َما    ve..yücedir=و 

ْشِرك ونِ ي ِ =onların..ortak..koştukları 

Sizi yaratan, sonra 
rızıklandıran, son-
ra öldüren daha 
sonra da dirilten 
Allah´dır. O´na 
koştuğunuz ortak-
larınızdan böyle bir 
şey yapan var mı-
dır? Allah onların 
ortak koştukların-
dan münezzehtir 
ve yücedir. 

Sizi yaratan, 
sonra rızıklandı-
ran, sonra öldü-
ren ve daha son-
ra dirilten de Al-
lah´tır. O´na koş-
tuğunuz ortakla-
rınızdan böyle 
bir şey yapan 
var mıdır? Allah, 
onların koştukla-
rı ortaklardan 
münezzehtir, 
yücedir. 

Sizi yaratan, sonra 
geçinmeniz için ge-
rekli vasıtaları sağla-
yan, ardından sizi 
ölüme götüren ve en 
sonunda tekrar haya-
ta döndürecek olan, 
Allah'tır. O'nun ilahlı-
ğına ortak koştuğu-
nuz güçler veya var-
lıklar bu işlerden birini 
yapabilirler mi? (Ha-
yır!) O, ihtişamında 
sınırsızdır ve insanla-
rın kendisine eş koş-
tuklarından çok yü-
cedir! 

30. 
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,, رِ  اْلب ر ِِ,,فِي    fesat=اْلف س اد ِ    çıktı=ظ ه  =karada    

اْلب ْحرِِ ا    ve,,denizde=و      yüzünden=بِم 

    elleriyle=أ ْيِدي    kazandıkları=ك س ب تِْ

    onlara,,tattırıyor=ِلي ِذيق ه مِْ    insanların=النَاِسِ

İnsanların elleriyle 
kazandıkları (gü-
nahları) yüzünden 
karada ve denizde 
fesat çıktı. Allah da 
belki dönerler diye 
yaptıklarının bir 
kısmını böylece 
kendilerine tattırır. 

İnsanların elle-
riyle işlediklerin-
den dolayı kara-
da ve denizde 
Fesad belirdi. Ki 
yaptıklarının bir 
kısmını onlara 
tattırsın. Belki 
dönerler. 

(Allah'ın buyruklarını 
umursamaz hale ge-
len şu) insanların 
kendi elleriyle yapıp 
ettikleri sonucunda 
karada ve denizlerde 
çürüme ve bozulma 
başladı: Bu şekilde 
(Allah), belki (doğru 
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ع ِمل وا,,الَِذي    bir,,kısmını=ب ْعضِ  =yaptıklarının    

مِْ  dönerler=ي ْرِجع ونِ     belki=ل ع لَه 

yola) geri dönerler di-
ye yaptıklarının bazı 
(kötü) sonuçlarını on-
lara tattıracaktır. 

30. 
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وا    de..ki=ق لِْ..     gezin=ِسير 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    وا     bakın=ف اْنظ ر 

نِ ك ا    nasıl=ك ْيفِ  =olduğuna    ِ ع اقِب ة=sonunun    

..ِمنِْ..الَِذينِ 
ق ْبل ِ  =öncekilerin     ِك ان=idi    

ه مِْ     onların..çoğu=أ ْكث ر 

ْشِرِكينِ   ortak..koşanlardan=م 

De ki; «Yeryüzün-
de dolaşın da da-
ha öncekilerden 
ortak koşanların 
sonunun nasıl ol-
duğuna bir bakın.» 

De ki: Yeryü-
zünde gezip do-
laşın da daha 
önce geçenlerin 
akıbetinin nasıl 
olduğunu görün. 
Onların çoğu 
müşrik idiler. 

De ki: Yeryüzünü do-
laşın ve (sizden) ön-
ce yaşamış olan (gü-
nahkar)ların sonları-
nın ne olduğunu gö-
rün: onların çoğu Al-
lah'tan başka varlıkla-
ra veya güçlere ilahi 
sıfatlar yakıştırmış-
lardı. 

30. 
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كِ     yönelt=ف أ قِمِْ,, ْجه  ينِِ    yüzünü=و      dine=ِللد ِ

ق ْبلِِ,,ِمنِْ    dosdoğru=اْلق ي ِمِِ =önce    

ي أْتِيِ ,,أ نِْ =gelmezden     ِي ْوم=gün    

دَِ,,لِ  ر  ل ه ِ,,م  =geri,,çevrilmeyen     ِاّلَلِِ ,,ِمن =Allah’tan    

ئِذِ   bölük,,bölük,,ayrılırlar=ي َصدَع ونِ     o,,gün=ي ْوم 

Allah katından dö-
nüşü olmayan bir 
gün gelmeden ön-
ce yönünü dos-
doğru dine çevir! O 
gün insanlar bölük 
bölük ayrılacaklar-
dır. 

Reddine asla 
imkan bulunma-
yan, Allah´ın o 
günü gelmezden 
önce, yüzünü 
dosdoğru dine 
çevir. Ki o gün 
insanlar bölük 
bölük ayrılacak-
lardır. 

Öyleyse, Allah katın-
dan, önüne geçile-
mez bir Gün, (bir He-
sap Günü) gelmeden 
yüzünü kararlı bir şe-
kilde bu sahih dine 
çevir. O gün herkesin 
yeri belli olacak. 

30. 
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نِْ.. رِ ك ف ِ    kim=م  =inkâr..ederse    

ه ِ     kendi..aleyhinedir=ف ع ل ْيهِِ     inkârı=ك ْفر 

نِْ م  اِلًحا    yapasa=ع ِملِ     ve..kim=و      iyi..bir..iş=ص 

    kendileri..için=ف ِِل ْنف ِسِهمِْ

د ونِ   hazırlamaktadırlar=ي ْمه 

Kim inkâr ederse 
inkârı kendi aley-
hine olur. Yararlı 
bir iş yapanlar da 
cennette kendileri 
için yer hazırla-
maktadırlar. 

Kim, küfrederse; 
küfrü kendi 
aleyhinedir. Kim 
de salih amel iş-
lerse; kendisi 
için rahat bir yer 
hazırlamış olur. 

hakikati inkar eden, 
inkarı(nın sorumlulu-
ğu)na katlanacak, 
doğru ve adil işler 
yapanlar ise kendileri 
için iyi bir hazırlık 
yapmış olacaklar, 

30. 
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,,     mükâfatlandırması,,için=ِلي ْجِزيِ 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve,,yapanları=و 

اتِِ ف ْضِلِهِ ,,ِمنِْ    iyi,,işler=الَصاِلح  =lütfundan    

ي ِحبُِّ,,لِ     doğrusu,,O=إِنَه ِ =sevmez    

 kâfirleri=اْلك افِِرينِ 

Çünkü Allah inanıp 
yararlı iş işleyenle-
re lütfundan karşı-
lık verecektir. Doğ-
rusu O, inkârcıları 
sevmez. 

Ki, iman edip sa-
lih ameller işle-
yenleri Allah´ın 
fazlından müka-
fatlandırılması 
içindir bu. Mu-
hakkak ki O; ka-
firleri sevmez. 

O, inanıp doğru işler 
yapanları kendi lüt-
fuyla ödüllendirecek-
tir. Şüphesiz Allah, 
hakikati kabule ya-
naşmayanları sev-
mez. 

30. 
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.. ِمنِْ آي اتِهِِ..و  =O’nun..ayetlerinden..biri..de    

ي ْرِسلِ ..أ نِْ =göndermesidir     ِي اح     rüzgârları=الر ِ

ب ِ اتِ م  ر  ش ِ =müjdeler..olarak    

ِلي ِذيق ك مِْ     size..tattırması..için=و 

تِهِِ..ِمنِْ ْحم  ر  =rahmetinden    

ِلت ْجِريِ      gemilerin=اْلف ْلكِ     ve..yürümesi..için=و 

ِلت ْبت غ وا    buyruğuyla=بِأ ْمِرهِِ     ve..aramanız..için=و 

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ =O’nun..lütfundan    ِْل ع لَك م     belki=و 

ونِ   şükredersiniz=ت ْشك ر 

Rüzgârları müjde-
ciler olarak gön-
dermesi, size rah-
metini tattırması, 
buyruğu ile gemile-
rin yürümesi, lüt-
fundan rızık iste-
meniz O´nun varlı-
ğının delillerinden-
dir. Belki şükre-
dersiniz. 

Rüzgarları müj-
deciler olarak 
göndermesi, 
rahmetinden si-
ze tattırması em-
ri ile gemilerin 
yüzmesi ve lut-
fundan rızık is-
temeniz O´nun 
ayetlerindendir. 
Belki şükreder-
siniz. 

Çünkü O, mucizevi 
işaretlerden biri ola-
rak güzel haberler 
yüklü rüzgarlar (gön-
derir gibi mesajlarını) 
göndermektedir ki 
(hayat veren yağmur-
lar yoluyla) rahmetini 
üzerinize yağdırsın, 
gemiler kendi buyruk-
ları doğrultusunda 
hareket edebilsin ve 
böylece O'nun nimet-
lerinden pay almak 
için çaba gösteren-
lerden ve şükreden-
lerden olasınız. 

30. 
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ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun,,ki=و      biz,,gönderdik=أ ْرس 

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önce,,de    ِس ًَل     elçileri=ر 

ق ْوِمِهمِْ,,إِل ىَِٰ =kavimlerine    

اء وه مِْ     deliller=بِاْلب ي ِن اتِِ    onlara,,getirdiler=ف ج 

    ve,,biz,,öc,,aldık=ف اْنت ق ْمن ا

واِ ,,الَِذينِ ,,ِمنِ  م  أ ْجر  =suç,,işleyenlerden    

ك انِ  قًّا    idi=و  ل ْين ا    borç=ح      üzerimize=ع 

ْؤِمنِينِ     yardım,,etmek=ن ْصرِ   müminlere=اْلم 

Andolsun ki, biz 
senden önce de 
elçileri kavimlerine 
gönderdik, onlar 
belgeler getirdiler; 
dinleyip suç işle-
yenlerden öç aldık, 
zira inananlara 
yardım etmek bize 
hak olmuştur. 

Andolsun ki; 
senden önce 
Biz, nice pey-
gamberleri kendi 
kavimlerine 
göndermişizdir 
de onlara açık 
deliller getirmiş-
lerdir. Ama Biz, 
suç işleyenler-
den öç aldık. 
Çünkü 
mü´minlere yar-
dım etmek üs-
tümüze bir hak-
tır. 

(Ey Muhammed,) 
senden önceki top-
lumlara da kendi içle-
rinden peygamberler 
göndermiştik ve onlar 
hakikatin her türlü 
kanıtını getirmişlerdi 
ve sonra (müminleri 
zafere ulaştırmak su-
retiyle,) (kasden) kö-
tülük işleyenlerden 
öcümüzü almıştık, 
zaten inananlara yar-
dım etmeyi üstümüz-
de bir sorumluluk ola-
rak görmüştük. 

30. 
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ي ْرِسلِ ..الَِذي    Allah=اّلَل ِ.. =gönderir    

ي احِ  ابًا    kaldırır=ف ت ثِيرِ     rüzgârları=الر ِ     bulutu=س ح 

اءِِ..فِي    sonra..onu..yayar=ف ي ْبس ط ه ِ الَسم  =gökte    

ي ش اءِ ..ك ْيفِ  =dilediği..gibi    ِ ي ْجع ل ه     ve..eder=و 

ى    parça..parça=ِكس فًا     ve..görürsün=ف ت ر 

ْدقِ  جِ     yağmurun=اْلو      çıktığını=ي ْخر 

ِلِهِ ..ِمنِْ ِخَل  =arasından    ف إِذ ا=derken    

ابِ  نِْ    onu=بِهِِ    uğratınca=أ ص  ي ش اءِ ..م  =dilediğine    

ِعب اِدهِِ..ِمنِْ =kullarından    إِذ ا=hemen    ِْه م=onlar    

ونِ   sevinirler=ي ْست ْبِشر 

Rüzgârları gönde-
rip, bulutları yürü-
ten, onları gökte 
dilediği gibi yayan 
ve kısım kısım yı-
ğan Allah´dır. Sen 
de aralarından 
yağmurun çıktığını 
görürsün. Derken 
onu kullarından di-
lediğine verince 
hemen sevinirler. 

Allah, O´dur ki; 
rüzgarları gön-
derip bulutları 
yürütür ve onları 
dilediği gibi gök-
te yayar ve kı-
sım kısım yığar. 
Nihayet sen de 
aralarından 
yağmurun çıktı-
ğını görürsün. 
Allah´ın kulların-
dan dilediğine 
verdiği yağmurla 
onlar hemen se-
viniverirler. 

Bulutları yükseğe 
kaldırsın diye (umut) 
rüzgarlarını estiren 
O'dur! O, bulutları 
göklerin üzerine dile-
diği gibi yayar ve on-
ları yarıp parçalar, 
böylece bulutların 
içinden yağmurların 
boşaldığını görürsün 
ve kullarından diledi-
ğinin üzerine yağdırıp 
onları sevince boğar, 

30. 
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,, إِنِْ ك ان وا,,و  =halbuki,,onlar,,idiler    

ق ْبلِِ,,ِمنِْ =daha,,önce    

ي ن َزلِ ,,أ نِْ =(yağmurun),,indirilmesinden    

ل ْيِهمِْ ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ    kendilerine=ع  =önce    

ْبِلِسينِ   umutsuz=ل م 

Oysa onlar, daha 
önce üzerlerine 
yağmur yağdırıl-
masından iyice 
ümitlerini kesmiş-
lerdi. 

Halbuki daha 
önceden kendi-
lerine yağmur 
indirilmesinden 
kesin olarak 
ümitlerini kes-
mişlerdi. 

oysa (tam da) yağ-
murun yağdırılmasın-
dan kısa bir süre ön-
ce, (neredeyse) bü-
tün umutlarını yitir-
mişlerdi! 

30. 
50 

آث ارِِ..إِل ىَِٰ    bir..bak=ف اْنظ رِْ.. =eserlerine    

تِِ ْحم      nasıl=ك ْيفِ     Allah’ın=اّلَلِِ    rahmetinin=ر 

    sonra=ب ْعد ِ    yeri=اْْل ْرضِ     diriltiyor=ي ْحيِي

اِ  ْوتِه      şüphe..yok..ki=إِنَِ    ölümünden=م 

ِلكِ  ْحيِي    böylece=ذ َٰ     diriltecektir=ل م 

 ِ ْوت ىَٰ ه وِ     ölüleri=اْلم      ve..O=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye     ِق ِدير=kadirdir 

Allah´ın rahmetinin 
belirtilerine bir bak. 
Nasıl yeri ölümden 
sonra diriltiyor? 
Şüphe yok ki, o 
ölüleri diriltir. O her 
şeye kadirdir. 

Allah´ın rahme-
tinin belirtilerine 
bir baksana. 
Toprağı öldükten 
sonra nasıl diril-
tiyor? İşte O; bü-
tün ölüleri de 
muhakkak diril-
tecek. O; her 
şeye kadirdir. 

İşte (ey insanoğlu,) 
bunlar Allah'ın rah-
metinin işaretleridir; 
(bak,) ölü toprağa 
nasıl can veriyor! İşte 
ölüye tekrar can ve-
ren de (Allah)tır; za-
ten O, her şeyi yap-
maya kadirdir! 

30. 
51 

ل ئِنِْ,, ْلن ا    andolsun,,eğer=و      göndersek=أ ْرس 

أ ْوه ِ    bir,,rüzgâr=ِريًحا     o(eki)ni,,görseler=ف ر 

ا ْصف رًّ     başlarlar=ل ظ لُّوا    sararmış=م 

ب ْعِدهِِ,,ِمنِْ =ondan,,sonra    

ونِ ي ِ ْكف ر  =nankörlük,,etmeğe 

Andolsun bir 
rüzgâr göndersek 
te ekini sararmış 
görseler, hemen 
nankörlüğe başlar-
lar. 

Andolsun ki; bir 
rüzgar gönderir 
de yeşillikleri sa-
rartırsak; bunu 
görünce hemen 
nankörlüğe baş-
larlar. 

İşte böyle: şayet (top-
raklarını kavuran) bir 
rüzgar göndersek ve 
ekinlerinin sararmaya 
başladığını görseler, 
(kısa süre önceki se-
vinçlerinden) vazge-
çip (kudretimizi ve 
rahmetimizi) inkar 
etmeye kalkışırlar! 

30. 
52 

.. ت ْسِمعِ ..لِ     şüphesiz..sen=ف إِنَكِ  =söz..dinletemezsin    

ْوت ىَِٰ لِ     ölülere=اْلم  ت ْسِمعِ ..و  =işittiremezsin    

مَِ     çağrıyı=الدُّع اءِ     sağırlara=الصُّ

لَْوا..إِذ ا و  =giderlerken     ِْدبِِرين  arkalarını..dönüp=م 

Ey Muhammed! 
Sen ölülere işitti-
remezsin; arkala-
rını dönüp giden 
sağırlara da çağrı-
nı işittiremezsin. 

Bunun için sen; 
ölüye katiyyen 
işittiremezsin. 
Dönüp giden 
sağırlara da da-
veti duyuramaz-
sın. 

Elbette sen ölülere 
asla duyuramazsın 
ve sırtlarını (sana) 
dönüp uzaklaşan 
(kalbi) sağırlara (da)! 
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30. 
53 

,, ا م  أ ْنتِ ,,و  =ve,,sen,,değilsin    ِِاد     yola,,getirecek=بِه 

ل تِِهْمِ ,,ع نِْ    körleri=اْلع ْميِِ َل  ض  =sapıklıklarından    

ت ْسِمعِ ,,إِنِْ =sen,,işittirirsin    َِإِل=ancak    

نِْ ي ْؤِمنِ ,,م  =inananlara    بِآي اتِن ا=ayetlerimize    

مِْ ونِ     ve,,onlar=ف ه  ْسِلم   Müslüman,,olurlar=م 

Ve sen, körleri de 
sapıklıklarından 
çıkarıp yola geti-
remezsin. Sen an-
cak ayetlerimize 
inananlara işittirir-
sin de onlar müs-
lüman olurlar. 

Körleri sapıklık-
larından vazge-
çirip doğru yola 
döndüremezsin. 
Sen; ayetlerimizi 
ancak inananla-
ra duyurabilirsin. 
İşte onlar, müs-
lümanlardır. 

Ve yine, (kalpleri) kör 
olanları sapıklıkların-
dan döndürüp doğru 
yola iletemezsin. Sen 
(davetini) ancak me-
sajlarımıza inan(mak 
istey)enlere ve böyle-
ce kendilerini Bize 
teslim edenlere duyu-
rabilirsin. 

30. 
54 

ل ق ك مِْ    ki=الَِذي    Allah’tır=اّلَل ِ..     sizi..yarattı=خ 

ْعفِ ..ِمنِْ ض  =zayıflıktan    َِث م=sonra     ِع ل     verdi=ج 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =ardından     ِْعف     zayıflığın=ض 

ع لِ     sonra=ث مَِ    bir..kuvvet=ق َوةًِ     verdi=ج 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =ardından     ِق َوة=kuvvetin    ْعفًا     zayıflık=ض 

ْيب ةًِ  ش      yaratır=ي ْخل قِ     ve..ihtiyarlık=و 

ا ي ش اء ِ ..م  =dilediğini     ِه و     bilendir=اْلع ِليمِ     ve..O=و 

 gücü..yetendir=اْلق ِديرِ 

Sizi güçsüz olarak 
yaratan, güçsüz-
lükten sonra kuv-
vetli yapan, sonra 
da kuvvetliliğin ar-
dından güçsüz ve 
ihtiyar yapan Al-
lah´dır., Çünkü O, 
dilediğini yaratır; 
bilendir ve kudret 
sahibidir. 

Allah, O´dur ki; 
sizi güçsüz ola-
rak yaratmıştır. 
Güçsüzlükten 
sonra kuvvetli 
kılmıl, sonra da 
kuvvetliliğn ar-
dından güçsüz 
ve ihtiyar yap-
mıştır. O; diledi-
ğini yaratır. O; 
Alim´dir, Ka-
dir´dir. 

Sizi zayıf (bir halde) 
yaratan, zayıflığınız-
dan sonra (size) güç 
veren ve güc(ünüzü 
gösterdiğiniz bir dö-
nem)den sonra (yaş-
lılığın getirdiği) zayıf-
lığa sizi duçar eden 
ve saçlarınıza aklar 
düşüren O'dur! O, di-
lediğini var eder; O 
her şeyi bilendir ve 
sınırsız güç Sahibidir! 

30. 
55 

,, ي ْومِ      saat=الَساع ة ِ    başladığı=ت ق ومِ     gün=و 

ونِ     yemin,,ederler=ي ْقِسمِ  ْجِرم      suçlular=اْلم 

ا ل بِث وا,,م  =kalmadıklarına    

ْيرِ  ,,غ 
س اع ة ِ  =bir,,saatten,,fazla     ِِلك ذ َٰ     işte,,onlar=ك 

ي ْؤف ك ونِ ,,ك ان وا =böyle,,çevriliyorlardı 

Kıyamet koptuğu 
gün, suçlular dün-
yada bir saatten 
fazla kalmadıkları-
na yemin ederler. 
İşte onlar dünyada 
da aldatılıp haktan 
böyle dönüyorlar-
dı. 

Kıyametin kopa-
cağı gün; suçlu-
lar bir saatten 
başka kalmadık-
larına yemin 
ederler. İşte on-
lar, böylece al-
datılıp döndürü-
lürler. 

(Size ölümü veren ve 
zamanı geldiğinde 
yeniden diriltecek 
olan O'dur!) Ve Son 
Saat gelip çattığında, 
günaha saplanmış 
olanlar, (yeryüzünde) 
bir saatten fazla kal-
madıklarına yemin 
edeceklerdir, onlar 
kendilerini böylece 
(hayat boyu) kandırır-
lar! 

30. 
56 

.. ق الِ  أ وت وا..الَِذينِ     dediler..ki=و  =verilenler    

انِ     bilgi=اْلِعْلمِ  يم  اْْلِ     andolsun=ل ق دِْ    ve..iman=و 

ِكت ابِِ..فِي    siz..kaldınız=ل بِثْت مِْ =yazgısınca    

    gününe=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ    Allah’ın=اّلَلِِ

ِثِ اْلب عِْ =yeniden..dirilme    ذ ا     işte..bu=ف ه َٰ

ِكنَك مِْ    dirilme=اْلب ْعثِِ    günüdür=ي ْومِ  ل َٰ     fakat..siz=و 

ونِ ..لِ ..ك ْنت مِْ ت ْعل م  =bilmiyordunuz 

Kendilerine bilgi ve 
iman verilenler de-
diler ki; «Andolsun 
siz, Allah´ın yazgı-
sınca tayin edilen 
yeniden dirilme 
gününe kadar kal-
dınız. İşte bu yeni-
den dirilme günü-
dür. Fakat siz bil-
miyordunuz.» 

Kendilerine bilgi 
ve iman verilen-
ler: Andolsun ki; 
Allah´ın kitabın-
da yazılan o ye-
niden diriliş gü-
nüne kadar kal-
dınız. İşte bu; 
yeniden diriliş 
günüdür. Ama 
siz, bilmiyordu-
nuz, derler. 

Fakat (hayattayken) 
kendilerini bilgi ve 
inanç ile donattıkla-
rımız: Siz, gerçekte, 
Allah'ın vahyettiğin(i 
doğru kabul etme)de 
geciktiniz (ve) Kıya-
met Günü'ne kadar 
(beklediniz): işte bu-
gün Kıyamet Gü-
nü'dür: ama siz bunu 
anlamamakta diren-
diniz! diyeceklerdir. 

30. 
57 

,, ئِذِ  ي ْنف عِ ,,لِ     artık,,o,,gün=ف ي ْوم  =fayda,,vermez    

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =zulmetmiş,,olanlara    

مِْ ت ه  ْعِذر  لِ     mazeretleri=م  ه مِْ,,و  =ve,,ne,,de,,onlardan    

 rıza,,talebetmeleri,,istenir=ي ْست ْعت ب ونِ 

Artık zulmedenlere 
o gün mazeretleri 
fayda vermeyecek, 
onlardan Allah´ı 
hoşnut etmeleri de 
istenmez. 

Zulmedenlerin o 
gün mazeret be-
yan etmeleri 
fayda vermez. 
Artık kendilerin-
den dönüşleri de 
istenmez. 

Fakat o Gün, zulme 
şartlanmış olanların 
ne mazeretlerinin bir 
faydası olacak, ne de 
kendilerini düzeltme-
lerine izin verilecektir. 

30. 
58 

ل ق دِْ.. ْبن ا    andolsun=و  ر      biz..anlattık=ض 

ذ ا..فِي    insanlara=ِللنَاِسِ ه َٰ =bu    

ك ل ِِ..ِمنِْ    Kur’an’da=اْلق ْرآنِِ =her..çeşit    

ث ل ِ  ل ئِنِْ    misali..ile=م      eğer=و 

مِْ     bir..ayet=بِآي ةِ     onlara..getirsen=ِجئْت ه 

وا..الَِذينِ     derler=ل ي ق ول نَِ ك ف ر  =inkâr..edenler    

أ ْنت مِْ..إِنِْ =siz    َِإِل=ancak    

ْبِطل ونِ   iptal..edenlerdensiniz=م 

Andolsun; biz bu 
Kur´an´da insanla-
ra her çeşit misali 
getirip anlattık. On-
lara bir ayet getir-
diğin zaman inkâr 
edenler; «Siz an-
cak geleneklerinizi 
iptal edenlerden 
başkası değilsiniz» 
derler. 

Andolsun ki; bu 
Kur´an´da insan-
lar için her türlü 
misali irad etmi-
şizdir. Bununla 
beraber sen, on-
lara herhangi bir 
ayet getirmiş ol-
san küfredenler: 
Siz ancak batıl 
şeyler ortaya 
atanlarsınız, der-
ler. 

Biz bu Kuran'da in-
sanların önüne her 
türlü örnek olayı koy-
duk. Ama onlara 
(böyle) bir mesajla 
yaklaşırsan, hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlar, mutlaka, Siz 
düzmece iddialarda 
bulunmaktan başka 
bir şey yapmıyorsu-
nuz! derler. 

30. 
59 

,, ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    mühürler=ي ْطب عِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ

ق ل وبِِ,,ع ل ىَِٰ =kalblerini    

ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  ي ْعل م  =bilmeyenlerin 

İşte Allah, bilme-
yenlerin kalplerini 
böyle mühürler. 

İşte Allah; bil-
meyenlerin kalb-
lerine böyle 
damga basar. 

Allah bu şekilde, (ha-
kikati) kabul etme(k 
isteme)yenlerin kalp-
lerini mühürler. 

30. 
60 

ْعد ِ    şüphe..yok..ki=إِنَِ    sabret=ف اْصبِرِْ..     vaadi=و 

ِ    Allah’ın=اّلَلِِ
ق       haktır=ح 

لِ  ي ْست ِخفَنَكِ ..و  =ve..seni..telaşa..düşürmesin    

ي وقِن ونِ ..لِ ..الَِذينِ  =inanmayanlar 

Sen şimdi sabret! 
Bil ki, Allah´ın sözü 
gerçektir. İnanma-
yanlar seni telaşa 
ve gevşekliğe dü-
şürmesinler. 

Sabret, şüphesiz 
ki Allah´ın vaadi 
haktır. Yakınen 
inanmayanlar 
seni hafifliğe it-
mesinler. 

O halde sıkıntılara 
göğüs ger: Allah'ın 
(Kıyamet Günü ile il-
gili) vaadi kesinlikle 
doğrudur. Öyleyse, 
tam bir iç tatminine 
ulaşamayanların se-
nin zihnine şüphe to-
humları ekmelerine 
izin verme! 

31. 
1 

 Elif,,lam,,mim=الم,,
Elif, lam, mim. Elif, Lam, Mim. Elif-Lam-Mim. 

31. 
2 

..     Kitabın=اْلِكت ابِِ    ayetleridir=آي اتِ     şunlar=تِْلكِ 

ِكيمِِ  hikmetli=اْلح 

Bunlar, hikmetli Ki-
tab´ın ayetleridir. 

Bunlar Hakim ki-
tabın ayetleridir. 

Bunlar, ilahi fermanın 
hikmet dolu mesajla-
rıdır, 

31. 
3 

ةًِ    yol,,göstericidir=ه دًى,, ْحم  ر      ve,,rahmettir=و 

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananlara=ِلْلم 

Bunlar güzel dav-
rananlara yol gös-
terici ve rahmettir. 

Ki o; iyi davra-
nan kimseler için 
hidayet ve rah-
mettir. 

güzel işler yapanlar 
için rahmet ve hida-
yet kaynağı (olan 
mesajlar); 

31. 
4 

.. ِذينِ الَِ =onlar..ki     ِون     kılarlar=ي ِقيم 

ة ِ ي ْؤت ونِ     namazı=الَصَل      ve..verirler=و 

ه مِْ    zekatı=الَزك اة ِ ةِِ    ve..onlar=و      ahirete=بِاْْلِخر 

 kesin..olarak..inanırlar=ي وقِن ونِ     onlar=ه مِْ

İşte onlar ki, na-
maz kılarlar, zekât 
verirler, ahirete de 
kesin olarak inanır-
lar. 

Onlar ki; namaz 
kılarlar, zekat 
verirler ve onlar 
ahirete de yakı-
nen inanırlar. 

onlar ki namazlarında 
kararlılık gösterir ve 
karşılıksız yardımda 
bulunurlar: çünkü on-
lar içlerinde öteki 
dünyaya kesin bir 
inanç besleyenlerdir. 

31. 
5 

,, ئِكِ      üzerindedirler=ع ل ىَِٰ    işte,,onlar=أ ول َٰ

ب ِِهْمِ ,,ِمنِْ    doğru,,bir,,yol=ه دًى ر  =Rableri,,tarafından    

ئِكِ  أ ول َٰ     ve,,onlar=و 

ونِ ,,ه مِ  ْفِلح  اْلم  =umduklarına,,ereceklerdir 

İşte onlar 
Rabb´lerinin gös-
termiş olduğu doğ-
ru bir yol üzeredir-
ler ve kurtuluşa 
erenlerdir. 

İşte onlar; Rabb-
larından bir hi-
dayet üzerinde-
dirler. Ve işte 
onlar; felaha 
erenlerin kendi-
leridir. 

İşte Rablerinin gös-
terdiği doğru yol üze-
rinde olan ve dolayı-
sıyla nihai mutluluğa 
erişecek olanlar bun-
lardır. 

31. 
6 

.. ِمنِ  النَاِسِ..و  =insanlardan    ِْن     kimi=م 

    boş=ل ْهوِ     satın..alır=ي ْشت ِري

ِديثِِ     saptırmak..için=ِلي ِضلَِ    hadisi..(sözü)=اْلح 

س بِيلِِ..ع نِْ =yolundan    ِِاّلَل=Allah’ın    

ِعْلمِ ..بِغ ْيرِِ =bilgisizce    

ي تَِخذ ه ا ًواِ     ve..onu..edinmek..için=و      alay..konusu=ه ز 

ئِكِ  مِْ    işte=أ ول َٰ     bir..azab=ع ذ ابِ     onlara..vardır=ل ه 

ِهينِ   küçük..düşürücü=م 

İnsanlardan öylele-
ri var ki, herhangi 
bir bilgiye dayan-
madan insanları 
Allah´ın yolundan 
saptırmak ve 
onunla alay etmek 
için gerçeği boş 
sözlerle değişirler. 
İşte alçaltıcı azap 
bunlar içindir. 

İnsanlar arasın-
da bilgisizce Al-
lah yolundan 
saptırmak için 
gerçeği boş söz-
lerle değişenler 
ve Allah yolunu 
alaya alanlar 
vardır. İşte hor-
layıcı azab onlar 
içindir. 

Ama insanlar arasın-
da öyleleri var ki, bil-
gisi olmayanları Allah 
yolundan saptırmak 
ve onu gülünç duru-
ma düşürmek için 
(yol gösterici mesajlar 
üzerinde) kelime 
oyunu yapmaya kal-
kışırlar: böylelerini al-
çaltıcı bir azap bekli-
yor. 

31. 
7 

إِذ ا,, ل ْيهِِ    okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=و      ona=ع 

ي ات ن اآ =ayetlerimiz    َِٰلَى     sırtını,,döner=و 

ْست ْكبًِرا أ نِْ    büyüklük,,taslayarak=م      sanki=ك 

Ayetlerimiz o sapık 
kimseye okunduğu 
zaman sanki onları 
hiç işitmemiş, san-
ki kulaklarında 
ağırlık varmış gibi 

Ayetlerimiz ona 
okunduğu za-
man; kulakların-
da ağırlık var da 
işitmiyormuş gibi 
büyüklük tasla-

Böyle birine mesajla-
rımız aktarıldığında, 
sanki kulaklarında bir 
sağırlık varmış da on-
ları hiç duymamış gi-
bi, küstahça yüz çevi-
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ا,,ل مِْ ْعه  ي ْسم  =onları,,hiç,,işitmemiş    َِك أ ن=sanki    

أ ذ ن ْيهِِ,,فِي =kulaklarında     ِْقًرا     ağırlık,,varmış=و 

ْره ِ ذ ابِ بِع ِ    ona,,müjdele=ف ب ش ِ =azabı     ِأ ِليم=acı,,bir 

büyüklenerek sırt 
çevirir. İşte onu 
can yakıcı azapla 
müjdele! 

yarak sırt çevirir. 
İşte ona çok 
acıklı bir azabı 
müjdele. 

rir: işte ona (öteki 
dünyada) acıklı azabı 
haber ver! 

31. 
8 

ن وا..الَِذينِ     elbette=إِنَِ.. آم  =inananlara    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlara=و      iyi..işler=الَصاِلح 

مِْ نَاتِ     onlara..vardır=ل ه      cennetler=ج 

 nimeti..bol=النَِعيمِِ

İnanıp yararlı iyi iş-
ler yapanlar için 
nimeti bol cennet-
ler vardır. 

İman edip salih 
amel işleyenlere; 
muhakkak ki 
Naim cennetleri 
vardır. 

(Buna karşılık) iman 
edip doğru ve yararlı 
işler yapanlar mutlu-
luk bahçelerine kavu-
şacaklar, 

31. 
9 

,, اِلِدينِ  اِ     ebedi,,kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

ْعد ِ قًّاِ     Allah’ın=اّلَلِِ    vaadidir=و      gerçek=ح 

ه وِ      üstündür=اْلع ِزيزِ     ve,,O=و 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=اْلح 

Orada ebedi ola-
rak kalacaklardır. 
Bu, Allah´ın gerçek 
vaadidir. O güçlü-
dür, hakimdir. 

Orada devamlı 
kalırlar. Bu, Al-
lah´ın hak vaa-
didir. Ve O; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Orada Allah'ın şaş-
maz vaadine uygun 
olarak temelli kala-
caklar; çünkü O, kud-
ret ve hikmet sahibi-
dir. 

31. 
10 

.. ل قِ  اتِِ    yarattı=خ  او      gökleri=الَسم 

دِ     olmadan=بِغ ْيرِِ     bir..direk=ع م 

اِ  ْون ه  أ ْلق ىَِٰ    görebildiğiniz=ت ر      ve..attı=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yere    

اِسيِ  و      sağlam..ve..yüksek..dağlar=ر 

ت ِميد ِ..أ نِْ =sarsar..diye    ِْبِك م=sizi    َِب ث     ve..yaydı=و 

ا ك ل ِِ..ِمنِْ    orada=فِيه  =her..çeşit    
    canlıyı=د ابَة ِ 

ْلن ا أ ْنز  اءِِا..ِمنِ     ve..indirdik=و  لَسم  =gökten    

اءًِ ا    ve..bitirdik=ف أ ْنب تْن ا    bir..su=م      orada=ِفيه 

ك ل ِِ..ِمنِْ =her    ِ ْوج  güzel=ك ِريمِ     çifti=ز 

Gökleri gördüğü-
nüz gibi direksiz 
olarak yaratmış, 
sizi sarsar diye ye-
re ağır baskılar 
koymuş, orada her 
türlü canlıyı yay-
mıştır. Gökten su 
indirip orada her 
sınıf güzel nebatlar 
yetiştirmişizdir. 

Gökleri, gördü-
ğünüz gibi direk-
siz olarak ya-
ratmış, sizi sar-
sar diye yere 
ağır baskılar 
koymuş, orada 
her türlü canlıyı 
yaymıştır. Biz, 
gökten su indirip 
orada her sınıf 
bitkiler yetiştir-
mişizdir. 

O, gökleri görünür 
destekler olmadan 
yarattı; sizi sarsmasın 
diye yeryüzünü sabit 
dağlar ile donattı ve 
orada her çeşit canlı 
varlığın çoğalmasını 
sağladı. Biz gökyü-
zünden sular indirir 
ve bununla yeryü-
zünde her türlü fay-
dalı (canlı)nın yetişip 
büyümesini sağlarız. 

31. 
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ذ ا,, ْلقِ     işte,,bunlar=ه َٰ     Allah’ın=اّلَلِِ    yarattıklarıdır=خ 

ونِي اذ ا    gösterin,,bana=ف أ ر  ل قِ ,,م  خ  =ne,,yarattı?    

د ونِِهِ ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =O’ndan,,başkaları    ِِب ل=doğrusu    

ونِ      içindedirler=فِي    o,,zalimler=الَظاِلم 

لِ  َل  بِينِ     bir,,sapıklık=ض   açık=م 

İşte bunlar Allah´ın 
yarattıklarıdır. 
O´ndan başkası ne 
yarattı? Doğrusu o 
zalimler, açık bir 
sapıklık içindedir-
ler. 

İşte bu, Allah´ın 
yaratışıdır. Gös-
terin bakalım 
bana O´ndan 
başkalarının ne 
yarattığını? Ha-
yır, zalimler 
apaçık bir sapık-
lık içindedirler. 

Bunlar(ın tümü) Al-
lah'ın hilkatidir: Peki, 
gösterin bana, 
O'ndan başkası ne 
yaratabilmiş! Hayır, 
(gösteremezsiniz,) 
zalimler açık bir sa-
pıklık içindedirler! 
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ل ق دِْ..     biz..verdik=آت ْين ا    andolsun=و 

انِ  ة ِ    Lokman’a=ل ْقم      hikmet=اْلِحْكم 

اْشك رِْ..أ نِِ =şükretmesi..için     ِِ     Allah’a=ّلِلَ

نِْ م  ا    şükrederse=ي ْشك رِْ    ve..kim=و      şüphesiz=ف إِنَم 

    kendisi..için=ِلن ْفِسِهِ     şükreder=ي ْشك رِ 

نِْ م      şüphesiz=ف إِنَِ    inkâr..ederse=ك ف رِ     ve..kim=و 

ِميد ِ    zengindir=غ نِيِ     Allah=اّلَل ِ  övülmüştür=ح 

Andolsun ki, biz 
Lokman´a hikmet 
verdik. «Allah´a 
şükret» dedik, kim 
şükrederse kendisi 
için şükreder. Kim 
nankörlük ederse 
bilsin ki, Allah 
zengindir, övülme-
ye lâyık olandır. 

Andolsun ki; Biz, 
Allah´a şükret 
diye Lokman´a 
hikmeti verdik. 
Kim şükrederse; 
ancak kendisi 
için şükretmiş 
olur. Kim de küf-
rederse; muhak-
kak ki Allah; Ga-
ni´dir, Hamid´dir. 

Biz, Lokman'a şu 
hikmeti bağışladık: 
Allah'a şükret; çünkü 
(O'na) şükreden ken-
di iyiliği için şükretmiş 
olur; nankörlük etme-
yi tercih eden ise (bil-
sin ki), Allah, kesinlik-
le hiçbir şeye muhtaç 
değildir ve her zaman 
hamde layıktır. 
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إِذِْ,, انِ     demişti,,ki=ق الِ     hani=و      Lokman=ل ْقم 

ه وِ     oğluna=ِلْبنِهِِ ي ِعظ ه ِ,,و  =öğüt,,vererek    

ب ن يَِ,,ي ا =yavrum     ِت ْشِركِْ,,ل =ortak,,koşma    

ْركِ     çünkü=إِنَِ    Allah’a=بِاّلَلِِ      ortak,,koşmak=الش ِ

 büyük=ع ِظيمِ     bir,,zulümdür=ل ظ ْلمِ 

Lokman oğluna 
öğüt vererek; «Ey 
oğulcuğum! Al-
lah´a ortak koşma, 
çünkü ortak koş-
mak, büyük bir zu-
lümdür.» 

Hani Lokman; 
oğluna öğüt ve-
rerek demişti ki: 
Oğulcuğum; Al-
lah´a şirk koş-
ma, doğrusu 
şirk, büyük bir 
zulümdür. 

Lokman, oğluna öğüt 
verirken şöyle konuş-
tu: Ey Benim sevgili 
oğlum! Allah'tan baş-
kasına ilahi sıfatlar 
yakıştırma! Bil ki, 
böyle (düzmece) or-
taklık yakıştırmalar, 
gerçekten büyük bir 
zulümdür! 
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َصْين ا.. و  ْنس انِ     biz..tavsiye..ettik=و      insana=اْْلِ

اِلد ْيهِِ ل تْه ِ    ana..babasını=بِو  م      onu..taşımıştır=ح 

ه ِ ْهنًا    anası=أ مُّ     üstüne=ع ل ىَِٰ    zayıflık=و 

ْهنِ وِ  =zayıflıkla    ِ ال ه فِص      ve..onun..sütten..kesilmesi=و 

ْينِِ    içindedir=فِي اْشك رِْ..أ نِِ    iki..yıl=ع ام  =şükret    

اِلد ْيكِ     bana=ِلي ِلو      ve..anana-babana=و 

ِصيرِ     banadır=إِل يَِ  dönüş=اْلم 

Biz insana, ana 
babasına iyi dav-
ranmasını tavsiye 
etmişizdir. Anası 
onu zayıflık üstüne 
zayıflık çekerek 
karnında taşımış-
tır. Onun sütten 
kesilmesi de iki yıl 
içinde olur. Bana 
ve ana babana 
şükret diye tavsi-
yede bulunmuşuz-
dur. Dönüş Al-
lah´adır. 

Biz insana, ana 
ve babasına iyi 
davranmasını 
tavsiye ettik. 
Annesi onu zor-
luk üstüne zor-
lukla taşımıştı. 
Sütten ayrılması 
da iki yıl sürmüş-
tür. Bana ve 
ana-babana şük-
ret. Dönüş an-
cak Bana´dır. 

(Allah diyor ki:) 'Biz, 
insana, anne babası-
na karşı iyi davran-
masını emrettik: an-
nesi onu nice acılara 
katlanarak karnında 
taşıdı ve çocuğun 
annesine bağımlılığı 
iki yıl sürdü; (öyleyse, 
ey insanoğlu,) Bana 
ve anne babana şük-
ret, (unutma ki) bütün 
yollar sonunda Bana 
ulaşır. 
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إِنِْ,, اه د اكِ     eğer=و      seni,,zorlarlarsa=ج 

ت ْشِركِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ =ortak,,koşman,,için    بِي=bana    

ا ل ْيسِ ,,م  =olmayan,,bir,,şeyi     ِل ك=senin    

    bilgin=ِعْلمِ     hakkında=بِهِِ

ِ اِ ,,ف َل  م  ت ِطْعه  =onlara,,itaat,,etme    

ا اِحْبه م  ص  الدُّْني ا,,فِي    onlarla,,geçin=و  =dünyada    

وفًاِ  ْعر  اتَبِعِْ    iyi=م      yoluna=س بِيلِ     ve,,uy=و 

نِْ     bana=إِل َيِ     yönelen=أ ن ابِ     kimsenin=م 

ْرِجع ك مِْ    banadır=إِل يَِ    sonra=ث مَِ     dönüşünüz=م 

    size,,haber,,vereceğim=ف أ ن ب ِئ ك مِْ

ا ل ونِ ,,ك ْنت مِْ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Eğer onlar seni kö-
rü körüne bana or-
tak koşman için 
zorlarlarsa, onlara 
itaat etme; dünya 
işlerinde onlarla iyi 
geçin, Allah´a yö-
nelen kimsenin yo-
luna uy. Sonunda 
dönüşünüz bana-
dır. O zaman size 
yaptıklarınızı ha-
ber vereceğim. 

Şayet onlar seni 
körü körüne Ba-
na şirk koşman 
için zorlarsa; on-
lara itaat etme 
ve dünya işlerin-
de onlarla iyi ge-
çin Bana dönen-
lerin yoluna uy. 
Sonra dönüşü-
nüz yine Ba-
na´dır. O zaman 
Ben, size yaptık-
larınızı bildiririm. 

(Allah diyor ki:) 
'(Anne babana saygılı 
ol;) ama eğer senin 
aklının (ilahlık) yakış-
tıramayacağı bir şeye 
Benimle birlikte ilahlık 
yakıştırman için zor-
larlarsa onlara uyma; 
(o durumda bile) on-
lara bu dünyada iyilik-
le davran ve Bana 
yönelenlerin yolun-
dan git. Sonunda he-
piniz Bana dönecek-
siniz; ve o zaman 
(hayatta iken) yapmış 
olduğunuz her şeyi 
(gerçek şekliyle) size 
göstereceğim. 
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.. ب ن يَِ..ي ا =yavrum    ا ت كِ ..إِنِْ    onlar=إِنَه  =bir..şey..olsa    

بَةِ     ağırlığınca=ِمثْق الِ      danesi=ح 

ْرد لِ ..ِمنِْ خ  =hardal    ِْف ت ك ن=ve..bulunsa    

ة ِ..فِي ْخر  ص  =bir..kayanın..içinde    ِْأ و=veya    

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِْأ و=veya    

اْْل ْرِضِ..فِي =yerde    ِِي أْت=mutlaka..getirir    

ا     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ    Allah=اّلَل ِ     onu=بِه 

بِيرِ     latiftir=ل ِطيفِ   haber..alır=خ 

Lokman: «Oğulcu-
ğum! Yaptığın iyi 
veya kötü iş, bir 
hardal tanesi ağır-
lığınca olsa ve bu 
bir kayanın içinde, 
göklerde veya yer-
de bulunsa, yine 
de Allah onu kar-
şına getirir. Doğru-
su Allah lâtiftir, ha-
berdardır. 

Oğulcuğum; iş-
lediğin şey bir 
hardal tanesi 
kadar da olsa, 
bir kayanın için-
de veya gökler-
de, yahut yerin 
derinliklerinde 
de bulunsa, Al-
lah onu getirir. 
Muhakkak ki Al-
lah; Latif´tir, Ha-
bir´dir. 

(Lokman,) Ey yavru-
cuğum! (diye devam 
etti) Ortada yalnızca 
hardal tanesi kadar 
bir şey de olsa, (yap-
tıklarınız) bir kayanın 
içinde (saklı) da bu-
lunsa, yahut gökler(in 
tepesin)de ve yer(in 
derinliklerin)de de ol-
sa Allah onu aydınlı-
ğa çıkarır: çünkü Al-
lah, kuşkusuz, akıl sır 
ermez bir (hikmet 
Sahibi)dir ve her şey-
den haberdardır. 
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,, ب ن يَِ,,ي ا =yavrum    ِِأ قِم=kıl    ِ ة     namazı=الَصَل 

رِْ أْم  وفِِ    emret=و  ْعر  اْنه ِ    iyiliği=بِاْلم      vazgeçir=و 

ْنك رِِ,,ع نِِ اْلم  =kötülükten    ِْاْصبِر     ve,,sabret=و 

ا,,ع ل ىَِٰ اب ك ِ ,,م  أ ص  =başına,,gelene    َِإِن=çünkü    

ِلكِ  ع ْزمِِ,,ِمنِْ    bunlar=ذ َٰ =yapılması,,gereken    

ورِِ  işlerdendir=اْْل م 

Oğulcuğum nama-
zı kıl, iyiliği emret, 
kötülükten vaz-
geçmeye çalış ve 
başına gelene 
sabret. Çünkü 
bunlar yapılması 
gereken işlerdir. 

Oğulcuğum; 
namaz kıl, iyiliği 
emret, kötülüğü 
önle. Başına ge-
lene sabret. 
Doğrusu bunlar 
azmedilmeye 
değer şeylerdir. 

Ey yavrucuğum! Na-
mazında kararlılık 
göster, doğru ve ya-
rarlı olanı emret, kötü 
ve eğriden vazgeçir, 
başına gelebilecek 
her (belaya) sabırla 
katlan: bu, azim ve 
kararlılık gösterilme-
ye değer bir şeydir! 
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.. لِ  رِْ..و  ع ِ ت ص  =çevirme     ِدَك     yüzünü=خ 
İnsanları küçüm-
seyip yüz çevirme! 
Yeryüzünde bö-

İnsanları kü-
çümseyip yüz 
çevirme. Yeryü-

(Yersiz) bir gurura 
kapılarak insanlara 
üstünlük taslama ve 
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لِ     insanlardan=ِللنَاِسِ ت ْمِشِ..و  =ve..yürüme    

ْرِضِاْْل ِ..فِي =yeryüzünde     ًِحا ر      böbürlenerek=م 

ي ِحبُِّ..لِ     Allah=اّلَل ِ    zira=إِنَِ =sevmez    

ْخت الِ     hepsini=ك لَِ     kendini..beğenenleri=م 

ورِ   övünenleri=ف خ 

bürlenerek yürü-
me! Allah, kendini 
beğenmiş övünen 
kimseyi sevmez. 

zünde böbürle-
nerek yürüme. 
Allah kendini 
beğenip böbür-
leneni şüphesiz 
ki hiç sevmez. 

yeryüzünde küstahça 
gezip durma! Unutma 
ki Allah, böbürlenerek 
küstahlık yapanları 
sevmez. 
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اْقِصدِْ,, ْشيِكِ ,,فِي    ve,,tutumlu,,ol=و  م  =yürüyüşünde    

اْغض ضِْ ْوتِك ِ ,,ِمنِْ    ve,,kıs=و  ص  =sesini    

اتِِ    en,,çirkini=أ ْنك رِ     çünkü=إِنَِ     seslerin=اْْل ْصو 

ْوتِ  ِميرِِ    sesidir=ل ص   eşeklerin=اْلح 

Yürüyüşünde tabii 
ol (ölçülü hareket 
et) sesini de kıs. 
Çünkü seslerin en 
çirkini eşeklerin 
sesidir. 

Yürüyüşünde 
tabii ol, sesini 
kıs. Şüphesiz ki 
seslerin en çirki-
ni eşeklerin se-
sidir. 

Davranışlarında ölçü-
lü ve dengeli ol, sesi-
ni yükseltme: çünkü, 
unutma ki, seslerin 
en çirkini eşeğin 
anırmasıdır... 
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.. ْوا..أ ل مِْ ت ر  =görmediniz..mi?    َِأ ن=elbette    ِ اّلَل=Allah    

ا    size=ل ك مِْ    boyun..eğdirdi=س َخرِ      bulunanları=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve..bulunanları=و 

ْرِضِاْْل ِ..فِي =ve..yerde     ِأ ْسب غ     ve..bol..bol..verdi=و 

ل ْيك مِْ ه ِ    size=ع  ةًِ    nimetlerini=نِع م      zahir=ظ اِهر 

ب اِطن ةًِ  ِمنِ     ve..batın=و  النَاِسِ..و  =insanlardan    

نِْ اِدلِ     kimi..var..ki=م      tartışır..(durur)=ي ج 

    olmadan=بِغ ْيرِِ    Allah=اّلَلِِ    hakkında=فِي

لِ     bilgisi=ِعْلمِ  ه دًى..و  =ve..yol..göstereni..olmadan    

لِ  ِكت ابِ ..و  =ve..ne..de..bir..Kitabı     ِنِير  aydınlatıcı=م 

Allah, göklerde ve 
yerde bulunanları 
emrinize açık ve 
gizli olarak nimet-
lerini bol bol verdi-
ğini görmediniz 
mi? Yine de insan-
lardan bazıları ne 
bilgisi ne yol gös-
tereni ne de aydın-
latıcı bir Kitab´ı 
olmadan Allah 
hakkında tartışır. 

Görmez misiniz 
ki; Allah, gökler-
de olanları da, 
yerde olanları da 
size müsahhar 
kılmıştır. Gizli ve 
açık olarak ni-
metlerini size 
bolca vermiştir. 
İnsanlar arasın-
da hiç bir bilgisi 
olmadan, hiç bir 
rehberi ve aydın-
latıcı kitabı yok-
ken Allah hak-
kında tartışanlar 
vardır. 

Allah'ın göklerdeki ve 
yerdeki her şeyi em-
rinize verdiğini, ni-
metlerini açıkça veya 
gizlice önünüze ala-
bildiğine serdiğini 
görmez misiniz? Yine 
de insanlar arasında 
öylesi var ki, (Allah 
hakkında) hiçbir bilgi-
si, bir rehberi ve ay-
dınlatıcı bir vahiy ol-
madan O'nunla ilgili 
tartışmalara girer; 
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,, إِذ ا قِيلِ ,,و  =dense     ِم     uyun=اتَبِع وا    onlara=ل ه 

ا لِ أ ْنزِ ,,م  =indirdiğine    ِ اّلَل=Allah’ın    ق ال وا=derler    

ا    biz,,uyarız=ن تَبِعِ     hayır=ب لِْ     şeye=م 

ْدن ا ج  ل ْيهِِ    bulduğumuz=و      üzerinde=ع 

ن اِ  ل وِْ    babalarımızı=آب اء  ك انِ ,,أ و  =olsa,,da,,mı?    

    onları,,çağırmış=ي ْدع وه مِْ    şeytan=الَشْيط انِ 

ع ذ ابِِ,,إِل ىَِٰ =azabına    ِِالَسِعير=alevli,,ateşin 

Onlara; «Allah´ın 
indirdiğine uyun!» 
dense; «Hayır biz 
babalarımızı üze-
rinde bulduğumuz 
yola uyarız» der-
ler. Şeytan babala-
rınızı alevli ateşin 
azabına çağırmış 
olsa da mı? 

Onlara: Allah´ın 
indirdiklerine 
uyun, denilince: 
Hayır, biz atala-
rımızı üzerinde 
bulduğumuz yo-
la uyarız, derler. 
Ya şeytan, onları 
yalımlı azaba 
çağırıyor idiyse? 

ve böyle (insanlara) 
Allah'ın bahşettiğine 
tabi olmaları söylen-
diğinde, Hayır, biz, 
atalarımızdan gördü-
ğümüz (inanç ve ey-
lem biçimlerin)e uya-
rız! derler. Öyle mi, 
ya Şeytan onları ya-
kıcı ateşin azabına 
çağırmışsa? 
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نِْ.. م      teslim..ederse=ي ْسِلمِْ    ve..kim=و 

ه ِ ْجه  اّلَلِِ..إِل ى    yüzünü=و  =Allah’a    

ه وِ  ْحِسنِ ..و  م  =güzel..davranarak    

كِ اْست ْمسِ ..ف ق دِِ =o..yapışmıştır    ِِة     kulpa=بِاْلع ْرو 

 ِ ثْق ىَٰ إِل ى    en..sağlam=اْلو  اّلَلِِ..و  =Allah’a..döner    

ورِِ    sonu=ع اقِب ة ِ  işlerin=اْْل م 

Kim güzel davra-
narak kendini Al-
lah´a teslim eder-
se, o en sağlam 
kulpa yapışmıştır. 
Sonunda bütün iş-
ler Allah´a döner. 

Kim, ihsan ede-
rek kendini Al-
lah´a teslim 
ederse; muhak-
kak ki o, en sağ-
lam kulpa sarıl-
mıştır. Ve işlerin 
akıbeti Allah´a 
aittir. 

Kim bütün benliğiyle 
Allah'a teslim olursa 
ve aynı zamanda 
doğru ve yararlı işler-
de bulunursa, hiç 
sarsılmayan (sağlam) 
bir dayanak elde et-
miş olur: çünkü her 
şeyin akibeti Allah'ın 
elindedir. 

31. 
23 

نِْ,, م      inkâr,,ederse=ك ف رِ     ve,,kim=و 

ِ ْنكِ ,,ف َل  ي ْحز  =seni,,üzmesin     ِ ه     onun,,inkârı=ك ْفر 

مِْ    sonunda,,bizedir=إِل ْين ا ْرِجع ه      onların,,dönüşleri=م 

ئ ه مِْف ن ن ب ِِ =ve,,kendilerine,,haber,,veririz    

ا ع ِمل واِ ,,بِم  =yaptıklarını    َِإِن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

ِليمِ  د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ    bilir=ع   göğüslerin=الصُّ

Kim de inkâr eder-
se onun inkârı seni 
üzmesin; onların 
dönüşü bizedir. O 
zaman yaptıklarını 
kendilerine haber 
veririz. Allah kalp-
lerde olanı şüphe-
siz bilir. 

Kim de küfre-
derse; onun küf-
rü, seni üzme-
sin. Onların dö-
nüşü Bize´dir. O 
zaman yaptıkla-
rını onlara bildiri-
riz. Şüphesiz ki 
Allah; göğüslerin 
özünü gerçekten 
bilendir. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olana gelince, 
onun inkarı seni üz-
mesin: onlar sonunda 
Bize dönecekler ve o 
zaman, (hayatta iken) 
yaptıklarının (gerçek-
te) ne olduğunu onla-
ra göstereceğiz: çün-
kü Allah, (insanların) 
kalplerindekini en iyi 
bilendir. 

31. 
24 

مِْ.. ت ِع ه      sonra=ث مَِ    biraz=ق ِليًَلِ    onları..yaşatırız=ن م 

ه مِْ ع ذ ابِ ..إِل ىَِٰ    süreriz=ن ْضط رُّ =bir..azaba    

 kaba=غ ِليظِ 

Onlara biraz geçim 
sağlar, sonra ağır 
bir azaba sürükle-
riz. 

Onları az bir sü-
re geçindirir, 
sonra da katı bir 
azaba sürükle-
riz. 

Onlara kısa bir süre 
hayatın zevkini yaşa-
tır, ama sonunda şid-
detli bir azaba sürük-
leriz. 

31. 
25 

ل ئِنِْ,, مِْ    Andolsun=و  أ ْلت ه      onlara,,sorsan=س 

نِْ ل قِ ,,م  خ  =kim,,yarattı?    ِِات او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ      mutlaka,,derler=ل ي ق ول نَِ    ve,,yeri=و 

ْمد ِ    de,,ki=ق لِِ    Allah=اّلَل ِ      hamd=اْلح 

 ِِ ه مِْ    hayır=ب لِْ    Allah’a,,layıktır=ّلِلَ     çokları=أ ْكث ر 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Andolsun ki onla-
ra; «Gökleri ve yeri 
kim yarattı» diye 
sorsan «Allah» 
derler. Hamd Al-
lah´a mahsustur. 
Hayır onların çoğu 
bilmiyor. 

Andolsun ki on-
lara: Gökleri ve 
yeri kim yarattı? 
diye sorsan; 
muhakkak: Al-
lah, derler. De 
ki: Hamd Allah´a 
mahsustur. Ha-
yır onların çoğu 
bilmezler. 

(Çoğu insan) gibi, şa-
yet onlara, Gökleri ve 
yeri yaratan kimdir? 
diye sorsan, hiç te-
reddüt etmeden Al-
lah'tır! derler. De ki: 
(O halde bilin ki) bü-
tün övgüler yalnız Al-
lah'a mahsustur! Fa-
kat onların çoğu (bu-
nun ne demek oldu-
ğunu) bilmez. 

31. 
26 

..ِِ ا    Allah’ındır=ّلِلَ     ne..varsa..hepsi=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِ اْْل ْرِض     ve..yerde=و 

    işte..O’dur=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ِميد ِ    ğani..(zengin)=اْلغ نِيُِّ  övülen=اْلح 

Göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi Al-
lah´ındır. Şüphesiz 
Allah müstağnidir, 
övülmeye lâyık 
olandır. 

Göklerde ve 
yerde olanlar Al-
lah´ındır. Mu-
hakkak ki Al-
lah´tır O, Gani 
ve Hamid. 

Göklerde ve yerde ne 
varsa hepsi Allah'ın-
dır. Şüphesiz yalnız 
Allah, kendi kendine 
yeterlidir, bütün övgü-
ler yalnız O'na mah-
sustur! 

31. 
27 

ل وِْ,, ا    şayet,,olsa=و      bulunan=أ نَم 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    ِْةِ ,,ِمن ر  ش ج  =ağaçlar    

مِ  اْلب ْحرِ     kalem=أ ْقَل      ve,,deniz,,(mürekkep)=و 

دُّه ِ ب ْعِدهِِ,,ِمنِْ    ona,,katılsa=ي م  =arkasından    

رِ     yedi=س ْبع ة ِ     deniz,,(daha)=أ ْبح 

ا ن ِفد تِْ,,م  =yine,,tükenmez     ِات     kelimeleri=ك ِلم 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Allah’ın=اّلَلِِ 

ِكيمِ     üstündür=ع ِزيزِ   hikmet,,sahibidir=ح 

Yeryüzünde bulu-
nan ağaçlar kalem 
olsa, denizlerde 
mürekkep olsa ve 
yedi deniz daha 
eklense, yine Al-
lah´ın sözleri yaz-
makla tükenmez. 
Doğrusu Allah 
güçlüdür, hakimdir. 

Eğer yeryüzün-
deki ağaçların 
hepsi kalem ol-
sa, deniz de, ar-
kasından yedi 
deniz daha ken-
disine yardım 
ederek mürek-
kep olsa, yine de 
Allah´ın kelime-
leri tükenmez. 
Muhakkak ki Al-
lah; Aziz´dir, 
Hakim´dir. 

Yeryüzündeki bütün 
ağaçlar kalem olsay-
dı, denizler de mü-
rekkep, sonra yedi 
deniz (daha) eklen-
seydi, Allah'ın sözleri 
yine de tükenmezdi: 
çünkü Allah, kudret 
ve hikmet sahibidir. 

31. 
28 

ا.. ْلق ك مِْ    değildir=م      sizin..yaratılmanız=خ 

لِ      diriltilmeniz=ب ْعث ك مِْ    ve..değildir=و 

ِ    başka..bir..şey=إِلَِ     kişi(nin..yaratılmasından)=ك ن ْفس 

اِحد ة ِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    bir..tek=و 

 görendir=ب ِصيرِ     işitendir=س ِميعِ 

Ey insanlar! Sizin 
yaratılmanız ve 
tekrar dirilmeniz 
tek bir kişinin yara-
tılması ve tekrar 
diriltilmesi gibidir. 
Şüphesiz Allah, işi-
tendir. görendir. 

Sizin yaratılma-
nız da, yeniden 
diriltilmeniz de 
bir tek kişininki 
gibidir. Şüphesiz 
ki ALLAH; sE-
Mİ´DİR, bA-
SİR´DİR. 

Hepinizin yaratılması 
ve yeniden diriltilme-
si, (O'nun için) tek bir 
can(lının yaratılması 
ve diriltilmesi) gibidir: 
Şüphe yok ki Allah, 
her şeyi işiten, her 
şeyi görendir. 

31. 
29 

,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi    َِأ ن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

    geceyi=اللَْيلِ     sokuyor=ي وِلجِ 

ارِِ,,فِي النَه  =gündüzün,,içine     ِي وِلج     ve,,sokuyor=و 

ارِ  اللَْيلِِ,,فِي    gündüzü=النَه  =gecenin,,içine    

س َخرِ      ve,,emrine,,boyun,,eğdirmiştir=و 

رِ     güneşi=الَشْمسِ  اْلق م      her,,biri=ك لِ     ve,,ayı=و 

لِ     kadar=إِل ىَِٰ    akıp,,gider=ي ْجِري     bir,,süreye=أ ج 

Görmedin mi Al-
lah, geceyi gündü-
zün içine; gündüzü 
gecenin içine so-
kuyor. Güneş ve 
ayı emrine boyun 
eğdirmiştir. Her biri 
belirli bir süreye 
kadar hareket 
eder. Allah yaptık-
larınızdan haber-
dardır. 

Görmez misin ki; 
Allah, geceyi 
gündüze, gün-
düzü de geceye 
katar. Güneşi ve 
ayı buyruk altın-
da tutar. Her bi-
risi belirli bir sü-
reye kadar akıp 
gider. Muhakkak 
ki Allah, yaptık-
larınızdan ha-
berdardır. 

Bilmez misin gündü-
zü kısaltarak geceyi 
uzatan ve geceyi kı-
saltarak gündüzü 
uzatan Allah'tır; O, 
her biri belirlenmiş bir 
vade içinde hareketini 
sürdüren güneşi ve 
ayı (kendi yasalarına) 
tabi kılmıştır; ve bü-
tün yaptıklarınızdan 
haberdardır? 
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س مًّى أ نَِ    belli=م      Allah=اّلَل ِ    ve,,elbette=و 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيرِ   haber,,almaktadır=خ 

31. 
30 

.. ِلكِ      O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=بِأ نَِ    böyledir=ذ َٰ

قُِّ أ نَِ    haktır=اْلح      ve..elbette=و 

ا ي دْع ونِ ..م  =yalvardıkları    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka     ِاْلب اِطل=batıldır    

أ نَِ     O=ه وِ     Allah’tır=اّلَل ِ    ve..gerçekten=و 

بِيرِ     ulu=اْلع ِليُِّ  ve..büyük=اْلك 

Bu, Allah´ın hak 
olmasından ve 
O´ndan başka tap-
tıklarının batıl ol-
masındandır. Doğ-
rusu Allah yücedir, 
büyüktür. 

Bu, Allah´ın; 
hakkın kendisi 
ve O´ndan baş-
ka taptıklarının 
da batıl olma-
sındandır. Doğ-
rusu Allah; çok 
yücedir, çok bü-
yüktür. 

Gerçek budur: Yal-
nızca Allah, Mutlak 
Hakikattir ve insanla-
rın O'ndan başka ça-
ğırdıkları her şey ta-
mamiyle değersiz ve 
geçersizdir; çünkü 
yalnız Allah yüce ve 
gerçekten uludur! 

31. 
31 

,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    َِاْلف ْلكِ ,,أ ن =gemilerin    

اْلب ْحرِِ,,فِي    gittiğini=ت ْجِري =denizde    

تِِ     Allah’ın=اّلَلِِ    nimetiyle=بِنِْعم 

    size,,göstersin,,diye=ِلي ِري ك مِْ

آي اتِِهِ ,,ِمنِْ =bir,,kısım,,ayetlerini    َِإِن=şüphesiz    

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

بَارِ     herkes,,için=ِلك ل ِِ     sabreden=ص 

 şükreden=ش ك ورِ 

Allah size, bir kı-
sım delillerini gös-
tersin diye, Al-
lah´ın izniyle gemi-
lerin denizde akıp 
gittiğini görmediniz 
mi? Şüphesiz 
bunda çok sabre-
den çok şükreden 
herkes için ibretler 
vardır. 

Görmez misin ki; 
gemiler denizde 
Allah´ın nimetiy-
le akıp gider. 
Böylece size 
ayetlerini göste-
rir. Bunlarda pek 
sabırlı ve çok 
şükreden kimse-
ler için ayetler 
vardır. 

Görmez misin, gemi-
ler Allah'ın lütfu ile 
denizlerde nasıl yol 
alıyorlar ve böylece 
Allah kendi varlığının 
bazı işaretlerini önü-
nüze nasıl koyuyor? 
Kuşkusuz bunda, sı-
kıntılara sonuna ka-
dar göğüs geren ve 
(Allah'a karşı) derin 
bir şükran duygusu 
taşıyanlar için mesaj-
lar vardır. 

31. 
32 

إِذ ا.. مِْ    zaman=و      onları..sardığı=غ ِشي ه 

ْوجِ      gölgeler..gibi=ك الظُّل لِِ    dalga(lar)=م 

ا     Allah’a=اّلَل ِ    yalvarırlar=د ع و 

ْخِلِصينِ  ل ه ِ..م  =yalnız..O’na..has..kılarak     ِين     dini=الد ِ

    onları..kurtarınca=ن َجاه مِْ    fakat..o..zaman=ف ل َما

اْلب ر ِِ..إِل ى =karaya..çıkarınca    

مِْ     içlerinden..bir..kısmı=ف ِمْنه 
ْقت ِصد ِ      iktisad..eder=م 

ا م  د ِ..و  ي ْجح  =zaten..inkâr..etmez    

    her=ك لُِّ    başkası=إِلَِ    bizim..ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

تَارِ   inkârcıdan=ك ف ورِ     gaddarlardan=خ 

Dağlar gibi dalga-
lar insanları kuşat-
tığı zaman dini 
yalnız Allah´a has 
kılarak O´na yalva-
rırlar. Allah onları 
karaya çıkarıp kur-
tardığı zaman, iç-
lerinden bir kısmı 
gevşeme gösterir-
ler. Zaten bizim 
ayetlerimizi nankör 
gaddarlardan baş-
kası inkâr etmez. 

Onları dağlar gi-
bi dalgalar sar-
dığı vakit; dini 
yalnız Allah´a 
tahsis ederek 
O´na yalvarırlar. 
Onları karaya 
çıkararak kurtar-
dığı zaman da; 
içlerinden bir 
kısmı orta yolu 
tutar. Ayetlerimi-
zi gaddar ve 
nankör olanın 
dışında başkası 
bilerek inkar et-
mez. 

Nitekim, dalgalar on-
ları (ölümün) gölgeleri 
gibi kuşattığında, (o 
anda) bütün içtenlik-
leriyle yalnız ve sa-
dece Allah'a bağlana-
rak O'na sığınırlar fa-
kat Allah onları sağ 
salim kıyıya ulaştırdı-
ğında da bir kısmı yo-
lun ortasında (inan-
mak ile inkar etmek 
arasında) kalıverirler. 
Ama hiç kimse, hain-
ce bir nankörlüğe ka-
pılmadıkça mesajla-
rımızı bile bile red-
detmez. 

31. 
33 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    اتَق وا=korkun    

بَك مِْرِ  =Rabbinizden    اْخش ْوا     ve,,çekinin=و 

ي ْجِزي,,لِ     günden=ي ْوًما =ödeyemez    ِ اِلد     baba=و 

ل ِدهِِ,,ع نِْ و  =çocuğunun    

لِ  ْول ود ِ,,و  م  =çocuk,,da,,değildir     ِه و=o    

ازِ  اِلِدهِِ,,ع نِْ    ödeyecek=ج  و  =babası,,için    

ْيئًاِ  ْعد ِ    şüphesiz=إِنَِ    bir,,şey=ش      vaadi=و 

ِ    Allah’ın=اّلَلِِ
ق       gerçektir=ح 

ِ ت غ َرنَك مِ ,,ف َل  =sizi,,aldatmasın    ِ ي اة     hayatı=اْلح 

لِ     dünya=الدُّْني ا ي غ َرنَك مِْ,,و  =sizi,,aldatmasın    

ورِ     Allah,,hakkında=بِاّلَلِِ  aldatıcı,,(şeytan)=اْلغ ر 

Ey insanlar, 
Rabb´inizden kor-
kun ve babanın, 
çocuğuna yaptı-
ğından ceza gör-
meyeceği, çocu-
ğun da babasının 
yaptığından ceza 
görmeyeceği bir 
günden çekinin. 
Allah´ın vaadi ger-
çektir. Dünya ha-
yatı sizi aldatma-
sın ve şeytan, Al-
lah´ın affına gü-
vendirerek sizi 
kandırmasın. 

Ey insanlar; 
Rabbınızdan 
korkun. Babanın 
oğluna, oğulun 
babasına hiçbir 
şey ödemeye-
ceği günden çe-
kinin. Allah´ın 
vaadi şüphesiz 
haktır. Öyleyse, 
sakın dünya ha-
yatı sizi aldat-
masın. Aldatıcı 
şeytan sizi Al-
lah´ın bağışla-
masına güvendi-
rerek yoldan çı-
karmasın. 

Ey İnsanlar! Rabbini-
ze karşı sorumlulu-
ğunuzu unutmayın; 
ve ne hiçbir anne ba-
banın çocuğuna her-
hangi bir faydasının 
erişebileceği, ne de 
hiçbir çocuğun anne 
babasına en ufak bir 
fayda sağlayamaya-
cağı Gün'den korkun! 
Unutmayın, Allah'ın 
(yeniden diriltme) va-
adi gerçektir: öyleyse, 
bu dünyanın sizi 
ayartmasına izin 
vermeyin ve Allah 
hakkındaki müfsitçe 
düşüncelerinizin sah-
te cazibesine kapıl-
mayın! 

31. 
34 

    O’nun..yanındadır=ِعْند ه ِ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..

ع ةِِالَسا    bilgisi=ِعْلمِ  =saatin    

لِ  ي ن ز ِ     yağmuru=اْلغ ْيثِ     ve..O..yağdırır=و 

ي ْعل مِ  ا    ve..bilir=و      olanı=م 

اِمِ ..فِي اْْل ْرح  =rahimlerde    ا م  ت ْدِري..و  =ve..bilmez    

اذ ا    hiç..kimse=ن ْفسِ      kazanacağını=ت ْكِسبِ     ne=م 

ا    yarın=غ دًاِ  م  ت ْدِري..و  =ve..bilmez    

ِِ    hiç..kimse=ن ْفسِ  ِ    hangi=بِأ ي      yerde=أ ْرض 

وت ِ      Allah’tır=اّلَل ِ    şüphesiz..yalnız=إِنَِ    öleceğini=ت م 

ِليمِ  بِيرِ     bilen=ع   haberi..olan=خ 

Kıyamet vakti hak-
kındaki bilgi ancak 
Allah´ın katındadır. 
Yağmuru yağdırır, 
rahimlerde olanı O 
bilir. Hiç kimse ya-
rın ne kazanaca-
ğını bilemez ve hiç 
kimse nerede öle-
ceğini bilemez. 
Her şeyi bilen ve 
her şeyden haberi 
olan yalnız Al-
lah´dır. 

Kıyamet saatının 
bilgisi şüphesiz 
ki Allah katında-
dır, yağmuru O 
indirir, rahimler-
de bulunanı O 
bilir. Kimse yarın 
ne kazanacağını 
bilmez. Ve hiç 
bir nefis nerede 
öleceğini de bil-
mez. Muhakkak 
ki Allah; Alim´dir, 
Habir´dir. 

Son Saat'in ne za-
man geleceğini yalnız 
Allah bilir; yağmuru 
yağdıran O'dur; ra-
himlerde yer alanı 
(yalnız) O bilir; Hal-
buki kimse yarın ne 
kazanacağını ve 
hangi topraklarda 
öleceğini bilmez. 
(Yalnız) Allah, her 
şeyi bilen ve her şey-
den haberdar olandır. 

32. 
1 

 Elif,,lam,,mim=الم,,
Elif Lam Mim. Elif, Lam, Mim. Elif-Lam-Mim. 

32. 
2 

..     Kitabın=اْلِكت ابِِ    indirilişi=ت ْنِزيلِ 

ْيبِ ..لِ  ر  =şüphe..yok..ki    ِِفِيه=onda    

ب ِِ..ِمنِْ ر  =Rabbindendir     ِاْلع ال ِمين=alemlerin 

Şüphe yok ki, Ki-
tab´ın indirilişi, 
alemlerin Rabb´i 
tarafındandır. 

Şüphe götürme-
yen kitabın indi-
rilmesi alemlerin 
Rabbındandır. 

Bu Kitab'ın indirilişi, 
hiç şüphe yok ki 
alemlerin Rabbin-
dendir. 

32. 
3 

,, ي ق ول ونِ ,,أ مِْ =yoksa,,-mu,,diyorlar?    

اه ِ      o=ه وِ     hayır=ب لِْ    onu,,uydurdu=اْفت ر 

قُِّ ب ِكِ ,,ِمنِْ    gerçektir=اْلح  ر  =Rabbin,,tarafından    

    bir,,kavmi=ق ْوًما    uyarman,,için=ِلت ْنِذرِ 

ا أ ت اه مِْ,,م  =kendilerine,,gelmeyen    ِِْمن=hiçbir    

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ    uyarıcı=ن ِذيرِ  =senden,,önce    

مِْ  doğru,,yola,,gelirler=ي ْهت د ونِ     umuduyla=ل ع لَه 

Yoksa «onu pey-
gamber uydurdu 
mu» diyorlar? Ha-
yır, O senden önce 
bir peygamber 
gönderilmemiş 
olan kavmi uyar-
ması için sana 
Rabb´inden gelen 
bir gerçektir. Umu-
lur ki, doğru yolu 
bulurlar. 

Yoksa; O, bunu 
kendiliğinden 
uydurdu mu di-
yorlar; Hayır, o 
haktır, Rabbın-
dandır. Ve sen-
den evvel kendi-
lerine uyarıcı 
gelmemiş olan 
bir kavme kor-
kunç akıbetlerini 
haber vermen 
içindir. Belki hi-
dayeti bulurlar. 

Ama onlar, (o hakkı 
inkar edenler,) Onu 
(Muhammed) uydur-
du! diyorlar. Asla! O, 
Rabbinden gelen bir 
hakikat olup senden 
önce hiçbir uyarıcı ile 
karşılaşmamış olan 
(bu) halkı doğru yola 
gelsinler diye uyara-
bilmen içindir. 

32. 
4 

ل قِ     ki=الَِذي    Allah=اّلَل ِ..     yarattı=خ 

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve..yeri=و 

ا م  ا..و  ب ْين ه م  =ve..bunlar..arasındakileri    

ِستَةِِ..فِي =altı     ِأ يَام=günde    َِث م=sonra    

ىَِٰ اْلع ْرِش ِ..ع ل ى    istiva..etti=اْست و  =Arş’a    

ا ل ك مِْ..م  =sizin..yoktur    ِْد ونِهِِ..ِمن =O’ndan..başka    

ِلي  ِ    hiçbir=ِمنِْ     dostunuz=و 

لِ  ش ِفيع ِ ..و  =ve..şefaatçiniz..yoktur    

ِ ونِ ..أ ف َل  ت ت ذ َكر  =düşünüp..öğüt..almıyor..musunuz? 

Gökleri, yeri ve iki-
sinin arasında bu-
lunanları altı gün-
de yaratan, sonra 
arşa hükmeden 
(istiva eden) Al-
lah´tır. O´ndan 
başka bir dostunuz 
ve şefaatcınız yok-
tur. Düşünüp öğüt 
almıyor musunuz? 

Allah, O´dur ki; 
gökleri, yeri ve 
ikisinin arasında 
bulunanları altı 
günde yaratmış, 
sonra Arş´a 
hükmetmiştir. 
Sizin O´ndan 
başka bir dostu-
nuz ve şefaatçı-
nız yoktur. Hala 
düşünmüyor 
musunuz? 

Allah'tır gökleri ve ye-
ri ve ikisinin arasında 
bulunan her şeyi altı 
devrede yaratan ve 
sonra Kudret ve Ha-
kimiyet Tahtı'na otu-
ran; (Hesap Günü) ne 
sizi O'ndan koruya-
cak, ne de size şefaat 
edecek birini bula-
mazsınız; hala düşü-
nüp ders almaz mısı-
nız? 

32. 
5 

,,     emri=اْْل ْمرِ     tedbir,,eder,,(indirir)=ي د ب ِرِ 

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    اْْل ْرِضِ,,إِل ى =yere    

جِ     sonra=ث مَِ     içinde=فِي    O’na=إِل ْيهِِ    çıkar=ي ْعر 

ه ِ,,ك انِ     bir,,gün=ي ْومِ  ِمْقد ار  =onun,,süresi    

Allah, gökten yere 
kadar olan bütün 
işleri düzenleyip 
yönetir. Sonra iş-
ler, sizin hesabı-
nızla bin yıl kadar 
tutan bir gün içinde 
O´na çıkar. 

Gökten yere ka-
dar her işi O, 
düzenler. Sonra 
sizin hesabınıza 
göre bin yıl ka-
dar tutan bir 
günde yine O´na 
yükselir. 

Göklerden yere kadar 
bütün mevcudatı O 
düzenleyip yönetir; ve 
sonunda tümü, sizin 
hesabınızla bin yıl 
(kadar) süren bir 
Gün'de (yargılanmak 
üzere) O'na yükselir. 
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ن ةِ     bin=أ ْلفِ      yıldır=س 

ت ع دُّونِ ,,ِمَما =sizin,,hesabınızca 

32. 
6 

.. ِلكِ      bilen=ع اِلمِ     işte..O’dur=ذ َٰ

اد ةِِ    görünmeyeni=اْلغ ْيبِِ الَشه      ve..görüneni=و 

 ve..esirgeyici=الَرِحيمِ     güçlü=اْلع ِزيزِ 

O görüleni de gö-
rülmeyeni de bi-
lendir üstün ve 
merhametli olan-
dır. 

Görülmeyeni de, 
görüleni de bi-
len, Aziz ve Ra-
him olan, O´dur. 

Yaratılmışların kavra-
yış alanının ötesinde-
ki şeyleri de, duyuları 
ve akıllarıyla kavra-
yabildiklerini de bilen 
O'dur; O, Kudret Sa-
hibidir, Rahmet Kay-
nağıdır. 

32. 
7 

    güzel,,yaptı=أ ْحس نِ     O’dur,,ki=الَِذي,,

ش ْيءِ ,,ك لَِ =herşeyi    
ل ق ه ِ      yarattığı=خ 

ب د أ ِ ْلقِ     ve,,başladı=و      yaratmağa=خ 

ْنس انِِ ِطينِ ,,ِمنِْ    insanı=اْْلِ =çamurdan 

O Allah ki, her şe-
yin yaratılışını gü-
zel yaptı ve insanı 
yaratmaya çamur-
dan başladı. 

Ki, yarattığı her 
şeyi güzel yara-
tan O´dur. İnsanı 
yaratmaya da 
çamurdan baş-
lamıştır. 

O, yarattığı her şeyi 
en mükemmel şekilde 
yapandır. Nitekim Al-
lah, insanın yaratılı-
şını balçıktan başla-
tır; 

32. 
8 

ع لِ     sonra=ث مَِ..     onun..neslini=ن ْسل ه ِ    yaptı=ج 

ل ةِ ..ِمنِْ س َل  =bir..özden    ِْاءِ مِ ..ِمن =bir..sudan    

ِهينِ   hakir=م 

Sonra onun soyu-
nu nutfeden, hakir 
bir suyun özünden 
çoğalttı. 

Sonra onun so-
yunu bayağı bir 
suyun özünden 
yapmıştır. 

sonra basit bir sıvı 
özünden soyunu sür-
dürür; 

32. 
9 

ن ف خِ     ona,,biçim,,verdi=س َواه ِ    sonra=ث مَِ,,     ve,,üfledi=و 

وِحِهِ ,,ِمنِْ    ona=فِيهِِ ر  =kendi,,ruhundan    

ع لِ  ج      sizin,,için=ل ك مِ     ve,,yarattı=و 

ارِ     kulak(lar)=الَسْمعِ  اْْل ْبص      ve,,gözler=و 

اْْل ْفئِد ة ِ  ا,,ق ِليًَلِ    ve,,gönüller=و  م  =ne,,kadar,,az    

ونِ   şükrediyorsunuz=ت ْشك ر 

Sonra ona biçim 
verdi, ona kendi 
ruhundan üfledi ve 
sizin için kulaklar, 
gözler ve gönüller 
yarattı. Ne kadar 
az şükrediyorsu-
nuz? 

Sonra onu dü-
zeltip tamamla-
mış ve ruhundan 
ona üflemiştir. 
Size de kulaklar, 
gözler ve kalbler 
vermiştir. Ne de 
az şükrediyor-
sunuz. 

sonra ona (yaratılış) 
amacına uygun bir 
şekil verip Kendi ru-
hundan üfler; ve 
(böylece, ey insanoğ-
lu,) sizi hem işitme ve 
görme (melekeleri) 
hem de düşünce ve 
duygularla donatır, 
(Buna rağmen) ne 
kadar da az şükredi-
yorsunuz! 

32. 
10 

ق ال وا..     ve..dediler=و 

ل ْلن ا..أ إِذ ا ض  =biz..kaybolduktan..sonra..mı?    

اْْل ْرِضِ..فِي =toprakta    أ إِنَا=biz..mi?    

ْلقِ     içinde..olacağız=ل ِفي     bir..yaratılış=خ 

ِديد ِ      onlar=ه مِْ    doğrusu=ب لِْ    yeni=ج 

ب ِِهمِْ    kavuşmayı=بِِلق اءِِ     Rablerine=ر 

ونِ ك افِرِ  =inkâr..edenlerdir 

Puta tapanlar: «Biz 
yerde toprağa ka-
rışıp yok olduktan 
sonra yeniden mi 
yaratılacağız?» 
derler. Doğrusu 
onlar Rabb´ine ka-
vuşmayı inkâr 
edenlerdir. 

Dediler ki: Top-
rağa karışıp yok 
olduktan sonra 
mı, biz, yeniden 
yaratılacağız. 
Evet onlar; 
Rabblarına ka-
vuşmayı inkar 
edenlerdir. 

Nitekim (çoğu) insan-
lar, Ne! Biz (ölüp) 
toprağın altında kay-
bolduktan sonra yeni 
bir yaratılış eylemi 
sonucunda (hayata 
yeniden döndürül-
müş) mü olacağız? 
derler. Hayır, ama 
(böyle söyleyerek) 
Rablerine kavuşacak-
ları gerçeğini inkar 
ederler! 

32. 
11 

فَاك مِْ    de,,ki=ق لِْ,, ل كِ     canınızı,,alır=ي ت و      meleği=م 

ْوتِِ لِ ,,الَِذي    ölüm=اْلم  ك ِ و  =vekil,,edilen    

ب ِك مِْ,,إِل ىَِٰ    sonra=ث مَِ    üzerinize=بِك مِْ ر  =Rabbinize    

ع ونِ   döndürülürsünüz=ت ْرج 

De ki; «Sizin üze-
rinize vekil edilen 
ölüm meleği, canı-
nızı alacak, sonra 
Rabb´inize döndü-
rüleceksiniz.» 

De ki: Size vekil 
kılınan ölüm me-
leği canınızı ala-
cak, sonra Rab-
bınıza döndürü-
leceksiniz. 

De ki: Sizin için gö-
revlendirilmiş olan 
ölüm meleği (bir gün) 
sizi toplayacak ve 
sonra (hep birlikte) 
Rabbinize döndürüle-
ceksiniz. 

32. 
12 

.. ل وِْ ىَِٰ..و  ت ر  =bir..görsen    ِِإِذ=(demekte)..iken    

ونِ  ْجِرم      öne..eğmiş=ن اِكس و    suçluları=اْلم 

ء وِسِهمِْ     huzurunda=ِعْند ِ    başlarını=ر 

ب ِِهمِْ بَن ا    Rablerinin=ر      Rabbimiz=ر 

ْرن ا س ِمْعن ا    gördük=أ ْبص      ve..işittik=و 

لِْ    bizi..geri..döndür=ف اْرِجْعن ا     yapalım=ن ْعم 

اِلًحا     iyi..iş=ص 

وقِن ونِ ..إِنَا م  =artık..kesin..olarak..inandık 

Suçluları 
Rabb´lerinin huzu-
runda utançtan 
başlarını öne eğ-
miş olarak 
«Rabb´imiz! Gör-
dük, dinledik, artık 
bizi dünyaya geri 
gönder de iyi iş 
yapalım; artık ke-
sin olarak inandık» 
derken bir görsen. 

Suçluları Rabb-
larının huzurun-
da başları öne 
eğilmiş olarak: 
Rabbımız, gör-
dük ve dinledik. 
Artık bizi dünya-
ya geri çevir de 
salih amel işle-
yelim. Gerçekten 
biz, kesin olarak 
inandık, derler-
ken bir görsen. 

Keşke, günaha bat-
mış olanların (Hesap 
Günü) Rablerinin hu-
zurunda başlarını öne 
eğerek, Ey Rabbimiz! 
(Şimdi) görmüş ve 
duymuş olduk. Öy-
leyse bizi (yeryüzün-
deki hayatımıza) geri 
döndür ki doğru ve 
yararlı işler yapalım, 
çünkü (artık hakikate) 
kani olduk! dedikleri 
zaman(ki hallerini) bir 
görsen! 

32. 
13 

ل وِْ,, ت ْين ا    dileseydik=ِشئْن ا    şayet=و      verirdik=ْل 

ِ,,ك لَِ ن ْفس  =herkese    ه د اه ا=hidayetini    

ِكنِْ ل َٰ قَِ    fakat=و      söz=اْلق ْولِ     hak,,oldu=ح 

    mutlaka,,dolduracağım=ْل  ْمِل  نَِ    benden=ِمن ِي

نَمِ  ه      bir,,kısmıyla=ِمنِ     cehennemi=ج 

النَاِسِ    cinlerden=اْلِجنَةِِ     ve,,insanlardan=و 

ِعينِ   tamamen=أ ْجم 

Dileseydik herkese 
hidayeti verirdik. 
Fakat benden 
«mutlaka cehen-
nemi, insanlardan 
ve cinlerden bir 
kısmıyla tamamen 
dolduracağım» sö-
zü çıkmıştır. 

Eğer Biz iste-
seydik; herkesi 
elbette hidayete 
erdirirdik. Fakat: 
Cehennemi ta-
mamen cinn ve 
insanlarla doldu-
racağım, diye 
Benden hak söz 
sadır olmuştur. 

Eğer dileseydik her 
insanı doğru yola 
ulaştırırdık fakat (böy-
le olmasını dilemedik 
ve sonuçta) şu vaa-
dim doğru çıkacak: 
Cehennemi mutlaka 
görünmeyen varlıklar 
ve insanlarla doldu-
racağım! 

32. 
14 

ا    tadın=ف ذ وق وا..     karşılığını..(cezasını)=بِم 

    karşılaşmayı=ِلق اءِ     unutmanızın=ن ِسيت مِْ

ذ ا    gününüzle=ي ْوِمك مِْ     biz..de=إِنَا    bu=ه َٰ

ذ وق وا    sizi..unuttuk=ن ِسين اك ْمِ      ve..tadın=و 

ْلدِِ    azabı=ع ذ ابِ  ا    ebedi=اْلخ      ötürü=بِم 

ل ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعم  =yaptıklarınızdan 

Bugüne kavuşma-
yı unutmanızın ce-
zasını şimdi tadın 
bakalım! Doğrusu 
biz de sizi unuttuk. 
Yaptıklarınıza kar-
şılık ebedi azabı 
tadın. 

Öyleyse şu gü-
nümüze kavuş-
mayı unuttuğu-
nuzdan ötürü ta-
dın azabı. Doğ-
rusu Biz de sizi 
unuttuk. Yaptık-
larınıza karşılık 
sonsuz azabı 
tadın. 

(Ve Allah, günahkar-
lara şöyle seslene-
cek:) O halde, bu 
(Hesap) Günü'nün 
gelip çatacağını 
umursamamanın (ce-
zasını) çekin bakalım 
şimdi! (Artık) Biz de 
sizi bıraktık: öyleyse, 
yapmış olduğunuz 
(her türlü kötülük)ten 
dolayı (bu) ebedi 
azabı tadın! 

32. 
15 

,, ا ِمنِ ي ؤِْ,,إِنَم  =inanırlar    بِآي اتِن ا=bizim,,ayetlerimize    

    zaman=إِذ ا    o,,kimseler,,ki=الَِذينِ 

وا ر  ا    öğüt,,verildiği=ذ ك ِ     kendilerine=بِه 

وا رُّ     secdeye=س َجدًا    derhal,,kapanırlar=خ 

وا س بَح  ْمدِِ    ve,,tesbih,,ederler=و      överek=بِح 

ب ِِ ِهمِْر  =Rablerini    ِْه م     ve,,onlar=و 

ونِ ,,لِ  ي ْست ْكبِر  =büyüklük,,taslamazlar 

Bizim ayetlerimize 
inanan kimselere, 
ayetlerimiz hatırla-
tıldığı zaman he-
men secdeye ka-
panırlar. 
Rabb´lerini överek 
tesbih ederler, bü-
yüklük taslamaz-
lar. 

Ayetlerimize an-
cak, kendilerine 
hatırlatıldığı za-
man secdeye 
kapananlar, bü-
yüklük taslama-
yarak Rabblarını 
hamd ile tesbih 
edenler inanırlar. 

Bizim mesajlarımıza 
(gerçekten) inanan-
lar, ancak, kendileri-
ne tebliğ edildiği za-
man önünde derin bir 
hayranlık ve saygıyla 
eğilenlerdir; (onlar,) 
Rablerinin sınırsız ih-
tişamını hamd ile yü-
celtenler ve asla bü-
yüklük taslamayan-
lardır; 

32. 
16 

.. اف ىَِٰ مِْ    uzaklaşır=ت ت ج  ن وب ه      yanları=ج 

اِجعِِ..ع نِِ ض  اْلم  =yataklardan    

مِْ    dua..ederler=ي ْدع ونِ  بَه      Rablerine=ر 

ْوفًا عًا    korkarak=خ  ط م      ve..umarak=و 

ِمَما ْقن اه مِْ..و  ز  ر  =ve..verdiğimiz..rızıktan    

 hayır..için..harcarlar=ي ْنِفق ونِ 

Gece teheccüd 
namazı kılmak için 
yanlarını yataklar-
dan ayırıp kalkar-
lar, korkarak ve 
ümit ederek 
Rabb´lerine dua 
ederler ve kendile-
rine verdiğimiz rı-
zıktan hayır için 
harcarlar. 

Onların yanları 
yataklarından 
uzaklaşır. Korku 
ve ümid ile 
Rabblarına yal-
varırlar. Verdi-
ğimiz rızıklardan 
da infak ederler. 

(onlar,) yataklarından 
(geceleri) kalkarak 
korku ve ümit içinde 
Rablerine yalvaran-
lardır ve kendilerine 
geçinmeleri için ver-
diğimizden başkaları-
na harcayanlardır. 

32. 
17 

,, ِ ت ْعل مِ ,,ف َل  =bilemez     ِن ْفس=hiç,,kimse    ا     ne=م 

ْخِفيِ 
مِْ    saklandığını=أ      onlar,,için=ل ه 

ق َرةِِ,,ِمنِْ =aydınlatıcı     ِأ ْعي ن=gözler    

اءًِ ز      karşılık,,olarak=ج 

ا ل ونِ ,,ك ان وا,,بِم  ي ْعم  =yaptıklarına 

Yaptıklarına karşı-
lık olarak, onlar 
için nice sevindirici 
ve göz kamaştırıcı 
nimetlerin saklı ol-
duğunu hiç kimse 
bilmez. 

Yaptıklarına kar-
şılık olarak onla-
ra gözlerin aydın 
olacağı, nelerin 
gizlenmiş bulun-
duğunu kimse 
bilmez. 

(Böyle davranan 
müminlere gelince,) 
yaptıklarından dolayı 
mükafat olarak (öteki 
dünyada) onları şim-
diye dek gizli kalan 
hangi mutlulukların 
beklediğini kimse ta-
hayyül edemez. 

32. 
18 

.. نِْ ك انِ ..أ ف م  =hiç..olur..mu?    ْؤِمنًا     inanan..kişi=م 
Hiç inanan kimse 
yoldan çıkan kim-
se gibi olur mu? 

Mü´min olan 
kimse yoldan 
çıkmış kimse gi-

Zaten, (bu dünyada) 
iman etmiş olan kim-
se, yoldan çıkmış bi-
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نِْ ف اِسقًاِ ..ك انِ     kimse..gibi=ك م  =fâsık    

ونِ ..لِ  ي ْست و  =elbette..bunlar..bir..olmazlar 

Elbette bunlar bir 
olmaz. 

bi midir? Bunlar 
hiç bir olmazlar. 

riyle hiç mukayese 
edilebilir mi? Bunlar 
(elbette) bir olamaz-
lar! 

32. 
19 

ن وا,,الَِذينِ     fakat=أ َما,, آم  =inananlar    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,yapanlar=و      iyi,,işler=الَصاِلح 

مِْ نَاتِ     onlar=ف ل ه      cennetlerde=ج 

ىَِٰ أْو  لًِ    durulmağa,,değer=اْلم      ağırlanırlar=ن ز 

ا ل ونِ ,,ك ان وا    karşılık=بِم  ي ْعم  =yaptıklarına 

İnanıp yararlı iş iş-
leyenlere gelince, 
yaptıklarına karşı-
lık varacakları 
cennet konakları 
vardır. 

İman edip salih 
amel işleyenlere 
gelince; onlar 
için yapmış ol-
dukları amellere 
karşılık koymak 
üzere Me´va 
Cennetleri var-
dır. 

İman edip doğru ve 
yararlı işler yapanlara 
gelince; yaptıklarına 
karşılık (Allah'tan) bir 
mükafat olarak onları 
dinlenip huzur bula-
cakları bahçeler bek-
lemektedir. 

32. 
20 

أ َما.. ف س ق وا..الَِذينِ     ve..fakat=و  =yoldan..çıkanlar    

اه مِ  أْو      ateştir=النَار ِ     barınacakları..yer=ف م 

ا اد وا    her=ك لَم      istediklerinde=أ ر 

وا..أ نِْ ج  ي ْخر  =çıkmak    ا     oradan=ِمْنه 

افِي    yine..geri..çevrilirler=أ ِعيد وا ه  =oraya    

قِيلِ  مِْ    ve..denilir=و      tadın=ذ وق وا    onlara=ل ه 

    ateş=النَارِِ    azabını=ع ذ ابِ 

ك ْنت مِْ..الَِذي =olduğunuz    

ب ونِ ..بِهِِ ت ك ذ ِ =yalanlamakta 

Yoldan çıkanların 
barınacakları yer 
de ateştir. Ne za-
man oradan çık-
mak isterlerse, yi-
ne oraya geri çev-
rilirler ve onlara 
«yalanlamakta ol-
duğunuz ateşin 
azabını tadın» de-
nir. 

Yoldan çıkanlara 
gelince; onların 
sığınağı da ateş-
tir. Oradan çık-
mak istedikleri 
her seferinde 
geri çevrilirler. 
Ve onlara: Ya-
lanlayıp durdu-
ğunuz ateşin 
azabını tadın, 
denir. 

Sapmışların varacak-
ları yer ise ateştir. 
Ondan kurtulmak için 
her çırpınışlarında 
yeniden içine atılırlar 
ve kendilerine, Yalan-
lamış olduğunuz ate-
şin azabını (şimdi) 
tadın bakalım! denir. 

32. 
21 

مِْ,, ل ن ِذيق نَه      mutlaka,,onlara,,tattıracağız=و 

اْلع ذ ابِِ,,ِمنِ  =azabı,,da    َِٰاْْل ْدن ى=daha,,yakın    

    azabdan=اْلع ذ ابِِ    ayrı,,olarak=د ونِ 

مِْ    büyük=اْْل ْكب رِِ  dönerler=ي ْرِجع ونِ     belki=ل ع لَه 

Belki dönüp yola 
gelirler diye onlara 
büyük azapdan 
önce mutlaka daha 
yakın azabı da tat-
tıracağız. 

Belki dönerler 
diye andolsun ki 
onlara büyük 
azabdan önce 
de mutlaka ya-
kın azabdan tat-
tıracağız. 

Fakat o şiddetli 
azab(a onları mah-
kum etme)den önce 
belki (pişman olup) 
yollarını düzeltirler di-
ye hemen yanı başla-
rındaki azabı tattıra-
cağız. 

32. 
22 

نِْ.. م      daha..zalim=أ ْظل مِ     ?kim..olabilir=و 

رِ     kimseden=ِمَمنِْ     öğüt..verilen=ذ ك ِ

ب ِهِِ    ayetleriyle=بِآي اتِِ     sonra=ث مَِ    Rabbinin=ر 

ضِ  اِ     yüz..çeviren=أ ْعر  ْنه      onlardan=ع 

ْجِرِمينِ ..ِمنِ     muhakkak..ki..biz=إِنَا اْلم  =suçlulardan    

ونِ  ْنت ِقم   öç..alıcıyız=م 

Kendisine 
Rabb´inin ayetleri 
hatırlatıldıktan 
sonra onlardan 
yüz çevirenden 
daha zalim kim 
vardır? Muhakkak 
ki biz, suçlulardan 
öç alıcıyız. 

Rabbının ayetle-
ri kendisine ha-
tırlatılıp da on-
lardan yüz çevi-
ren kimseden 
daha zalim kim 
vardır? Muhak-
kak ki Biz, suçlu-
lardan intikam 
alıcıyız. 

Kendisine Rabbinin 
mesajları aktarıldı-
ğında onlara sırtını 
dönenden daha zalim 
kim olabilir? (Bu şe-
kilde) günaha batmış 
olanlardan öcümüzü 
mutlaka alacağız! 

32. 
23 

ل ق دِْ,, ن اآت يِْ    andolsun=و  =biz,,verdik    

وس ى     Kitabı=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

ِ ت ك نِْ,,ف َل  =sakın,,olma    ِمْري ةِ ,,فِي =kuşkuda    

ِلق ائِِهِ ,,ِمنِْ =onun,,ulaşmasından    

ع ْلن اه ِ ج      yol,,gösterici=ه دًى    onu,,yaptık=و 

ائِيلِ ,,ِلب نِي إِْسر  =İsrail,,oğullarına 

Andolsun biz Mu-
sa´ya kitabı verdik. 
Ey Muhammed! 
Sakın sen ona ka-
vuşacağından 
şüphe etme. Ona 
İsrailoğullarını yol 
gösterici yaptık. 

Andolsun ki; 
Musa´ya da ki-
tab verdik. Sa-
kın, sen O´na 
kavuşacağından 
kuşku içinde ol-
ma. Ve onu İs-
railoğullarına hi-
dayet yaptık. 

Gerçek şu ki (ey Mu-
hammed,) Biz vahyi 
Musa'ya (da) tevdi 
etmiştik: öyleyse (sa-
na ilettiğimiz vahiyde) 
aynı (hakikat) ile kar-
şılaşacağından kuş-
kuya düşme! Ve (na-
sıl ki) o (önceki vahy)i 
İsrailoğulları için bir 
rehber kıldık, 

32. 
24 

ع ْلن ا.. ج  مِْ    yetiştirmiştik=و      onların..içinden=ِمْنه 

    doğru..yola..ileten=ي ْهد ونِ     önderler=أ ئَِمةًِ

    zaman=ل َما    buyruğumuzla=بِأ ْمِرن ا

واِ  ب ر  ك ان وا    sabrettikleri=ص      ve..olduklarında=و 

 kesinlikle..inanıyor=ي وقِن ونِ     ayetlerimize=بِآي اتِن ا

Sabrettikleri ve 
ayetlerimize kesin-
likle inandıkları 
zaman, onların 
içinden, buyruğu-
muzla doğru yola 
götüren önderler 
yaptık. 

İçlerinden de 
sabrettikleri za-
man emrimizle 
doğru yola götü-
recek kılavuzlar 
tayin ettik. Ve 
onlar ayetlerimizi 
çok iyi biliyorlar-
dı. 

ve (nasıl ki) sabredip 
mesajlarımıza tered-
dütsüz inandıkları 
zaman, onların için-
den, buyruklarımız 
doğrultusunda (ka-
vimlerini) hidayete 
ulaştıran önderler çı-
kardık, (işte böylece, 
ey Muhammed, sana 
vahyedilmiş olan ilahi 
kelam için de aynı 
şey geçerli olacak.) 

32. 
25 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ,,     O=ه وِ     Rabbin=ر 

مِْ    hükmedecektir=ي ْفِصلِ      onların,,aralarında=ب ْين ه 

ةِِ    günü=ي ْومِ  ا    kıyamet=اْلِقي ام      şeylerde=فِيم 

    konularda=فِيهِِ    oldukları=ك ان وا

 ayrılığa,,düştükleri=ي ْخت ِلف ونِ 

Şüphesiz Rabb´in 
kıyamet günü, ay-
rılığa düştükleri 
konularda onların 
aralarında hükme-
decektir. 

Ayrılığa düştük-
leri şeylerde; 
Rabbın, muhak-
kak ki kıyamet 
günü aralarında 
hükmedecektir. 

Şüphe yok ki Allah, 
ihtilaf ettikleri bütün 
konularda Kıyamet 
Günü insanlar ara-
sında bir hüküm ve-
recektir. 

32. 
26 

.. ل مِْ ي ْهدِِ..أ و  =yola..getirmedi..mi?    ِْم     onları=ل ه 

    helak..etmemiz=أ ْهل ْكن ا    nice=ك مِْ

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ =daha..önce     ِونِِ..ِمن اْلق ر  =kuşakları    

س اِكنِِهْمِ ..فِي    dolaştıkları=ي ْمش ونِ  م  =yurtlarında    

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda..vardır    

ي ات ِ  ِ    ibretler=ْل  ع ونِ ..أ ف َل  ي ْسم  =işitmiyorlar..mı? 

Bugün yurtlarında 
dolaştıkları nice 
kuşakları daha ön-
ce helâk etmiş ol-
mamız, halâ onları 
yola getirmedi mi? 
Şüphesiz bunda 
ibretler vardır. 
Halâ dinlemeye-
cekler mi? 

Şimdi yurtlarında 
gezip dolaştıkla-
rı, kendilerinden 
önceki nesiller-
den nicesini yok 
etmiş olmamız, 
onları doğru yola 
sevketmez mi? 
Şüphesiz bun-
larda ayetler 
vardır. Hala din-
lemezler mi? 

(Fakat) onlar, (o ha-
kikati inkar edenler,) 
kendilerinden önce 
gelip geçmiş kaç nes-
li -bugün yurtlarında 
dolaşıp durdukları 
(kaç toplumu)- yok et-
tiğimizi görüp ders 
almazlar mı? Bunda 
elbette açık dersler 
vardır: hala dinlemez-
ler mi? 

32. 
27 

,, ل مِْ ْوا,,أ و  ي ر  =görmüyorlar,,mı?    أ نَا=biz    

اءِ     sürüyoruz=ن س وقِ      suyu=اْلم 

اْْل ْرِضِ,,إِل ى =yere    ِِز ر      kuru,,otsuz=اْلج 

ْرًعا    onunla=بِهِِ    bitiriyoruz=ف ن ْخِرجِ      ekin=ز 

مِْ    ondan=ِمْنه ِ    yiyor=ت أْك لِ  ه      hayvanları,,da=أ ْنع ام 

ْمِ  أ ْنف س ه      kendileri,,de=و 

ِ ونِ ,,أ ف َل  ي ْبِصر  =görmüyorlar,,mı? 

Kuru yerlere suyu 
gönderip, onunla 
hayvanlarının ve 
kendilerinin yedik-
leri ekinleri çıkar-
dığımızı görmezler 
mi? Görmüyorlar 
mı? 

Görmezler mi ki; 
Biz, kuru yerlere 
suyu gönderiyor, 
onunla hayvan-
larının ve kendi-
lerinin yedikleri 
ekinleri çıkarıyo-
ruz. Hala da 
görmeyecekler 
mi? 

Üzerinde ot bitmeyen 
kuru topraklara yağ-
mur indirip kendileri-
nin ve hayvanlarının 
yiyeceği bitkileri Bi-
zim yeşerttiğimizi 
görmezler mi? 

32. 
28 

.. ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    ve..diyorlar=و  ذ ا    ?ne..zaman=م      bu=ه َٰ

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    fetih=اْلف تْحِ 

اِدقِينِ   doğru=ص 

Doğru söylüyorsa-
nız bu fetih ne za-
man? diyorlar. 

Ve derler ki: 
Doğru söylüyor-
sanız bu fetih ne 
zamandır? 

Ama onlar: Eğer söy-
lediğiniz doğru ise, bu 
nihai karar ne zaman 
verilecek? diye soru-
yorlar. 

32. 
29 

    fetih=اْلف تْحِِ    günü=ي ْومِ     de,,ki=ق لِْ,,

ي ْنف عِ ,,لِ  =fayda,,vermez    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    ِْم ان ه      inanmaları=إِيم 

لِ      onlar=ه مِْ    ve,,değildir=و 

ونِ   mühlet,,verilen=ي ْنظ ر 

De ki; «Fetih günü 
gelince inkâr eden-
lere, o zaman 
inanmaları fayda 
vermez ve kendile-
rine mühlet de ve-
rilmez.» 

De ki: Fetih gü-
nü o kafirlere 
imanları fayda 
vermeyecek ve 
onlara bakılma-
yacak. 

De ki: Nihai Karar 
Günü, (hayatları bo-
yunca) hakikati inkar 
etmiş olanlara ne 
(yeni fark ettikleri) 
imanları bir fayda 
sağlayacak, ne de 
kendilerine bir mühlet 
verilecektir. 

32. 
30 

مِْ    sen..yüz..çevir=ف أ ْعِرضِْ..     onlardan=ع ْنه 

اْنت ِظرِْ مِْ    ve..bekle=و      zaten..onlar..da=إِنَه 

ونِ  ْنت ِظر   beklemektedirler=م 

Sen onlardan yüz 
çevir ve bekle, za-
ten onlar da bek-
lemektedirler. 

Bırak onları ve 
bekle. Zaten on-
lar da beklemek-
tedir. 

Artık onları kendi hal-
lerine bırak ve onların 
beklediği gibi sen de 
(hakikatin ortaya 
çıkmasını) bekle. 

33. 
1 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=peygamber    ِِاتَق=kork    

لِ     Allah’tan=اّلَل ِ ت ِطعِِ,,و  =itaat,,etme    

ن افِِقين ِ     kâfirlere=اْلك افِِرينِ  اْلم      ve,,münafıklara=و 

Ey Peygamber! Al-
lah´tan kork, kafir-
lere ve münafıkla-
ra itaat etme. Şüp-
hesiz, Allah her 
şeyi bilir ve her 

Ey peygamber; 
Allah´tan kork ve 
kafirlere, müna-
fıklara uyma. 
Muhakkak ki Al-
lah; Alim, Hakim 

Ey Peygamber! Al-
lah'a karşı sorumlulu-
ğunun bilincinde ol; 
hakikati inkar edenle-
rin ve ikiyüzlülerin 
söylediklerine uyma! 
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ِليًما,,ك انِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ ع  =bilendir    

ِكيًما  hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

yaptığı yerindedir. olandır. Şüphesiz Allah her 
şeyi tam bilendir, 
hikmet sahibidir. 

33. 
2 

اتَبِعِْ.. ا    ve..uy=و  ىَِٰ..م  ي وح  =vahyedilene    

ب ِك ِ ..ِمنِْ    sana=إِل ْيكِ  ر  =Rabbinden    

    Allah=اّلَل ِ    muhakkak..ki=إِنَِ

ابِِ..ك انِ  ل ونِ ..م  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيًرا  haber..almaktadır=خ 

Sana Rabbin tara-
fından vahyedilen 
kitaba uy; şüphe-
siz Allah, yaptıkla-
rınızdan haberdar-
dır. 

Rabbından sana 
vahyolunana uy. 
Muhakkak ki Al-
lah; yaptıkları-
nızdan haberdar 
olandır. 

(Yalnız) Rabbinden 
sana vahiy yoluyla 
gelene uy, çünkü (ey 
insanlar,) Allah yaptı-
ğınız her şeyden tam 
haberdardır. 

33. 
3 

َكلِْ,, ت و  اّلَلِِ ,,ع ل ى    ve,,dayan=و  =Allah’a    

ك ف ىَِٰ ِكيًَلِ    Allah=بِاّلَلِِ    yeter=و   vekil,,olarak=و 

Allah´a güven, 
dost ve dayanak 
olarak Allah yeter. 

Ve Allah´a te-
vekkül et. Vekil 
olarak Allah ye-
ter. 

(Sadece) Allah'a gü-
venin, hiç kimse Allah 
kadar güvene layık 
olamaz. 

33. 
4 

.. ا ع لِ ..م  ج  =yaratmadı    ِ اّلَل=Allah    

لِ  ج  ق ْلب ْينِِ..ِمنِْ    bir..adama=ِلر  =iki..kalb    

ْوفِِهِ ..فِي ج  =(göğüs)..boşluğunda    

ا م  ع لِ ..و  ج  =ve..yapmadı     ِك م اج      eşlerinizi=أ ْزو 

ونِ ..الََلئِي ت ظ اِهر  =zıhar..yaptığınız    

ْمِ     onlarla=ِمْنه نَِ اتِك      sizin..anneleriniz=أ َمه 

ا م  ع لِ ..و  ج  =ve..kılmadı    ِْك م     evlatlıklarınızı=أ ْدِعي اء 

ْمِ  ك  ِلك مِْ    sizin..öz..oğullarınız=أ ْبن اء      bunlar=ذ َٰ

    sizin..sözlerinizdir=ق ْول ك مِْ

ْمِ  اِهك  اّلَل ِ    ağızlarınıza..gelen=بِأ ْفو      Allah=و 

قَِ    söyler=ي ق ولِ  ه وِ     gerçeği=اْلح      ve..O=و 

 doğru..yola=الَسبِيلِ     iletir=ي ْهِدي

Allah bir insanın 
göğüs boşluğunda 
iki kalp yaratmadı-
ğı gibi zihar yaptı-
ğınız (sen bana 
anamın sırtı gibisin 
dediğiniz) eşlerini-
zi, sizin anneleriniz 
yapmadı ve evlat-
lıklarınızı da öz 
oğullarınız gibi 
saymanızı meşru 
kılmamıştır. Bunlar 
sizin dillerinize do-
ladığınız boş söz-
lerdir. Allah gerçe-
ği söyler ve O, 
doğru yola iletir. 

Allah, bir kişinin 
içinde iki kalb 
yaratmadı. Ve 
eşlerinizi, anne-
leriniz gibi ken-
dinize haram 
saymanız için 
yaratmamıştır. 
Evladlıklarınızı 
da öz oğullarınız 
kılmamıştır. 
Bunlar, dillerini-
ze doladığınız 
sözlerinizdir. Al-
lah ise hakkı 
söyler. Ve O, yo-
lu doğrultur. 

Allah hiç kimseye tek 
bedende iki kalp 
vermemiştir ve (aynı 
şekilde,) kendiniz için 
annelerinizin bedeni 
kadar haram saydığı-
nız eşlerinizi hiçbir 
zaman sizin (gerçek) 
anneleriniz kılmamış 
ve evlatlıklarınızı da 
(gerçek) çocuklarınız 
saymamıştır, bunlar 
ağzınıza doladığınız 
boş laflar(ın işaretle-
rin)den başka bir şey 
değildir; halbuki Allah 
(mutlak) doğruyu söy-
ler ve (size) doğru yo-
lu ancak O gösterir. 

33. 
5 

    onları,,çağırın=اْدع وه مِْ,,

ئِِهمِِْْلب ا =babalarına,,nisbetle     ِه و=bu    

    Allah=اّلَلِِ     yanında=ِعْند ِ    daha,,adaletlidir=أ ْقس طِ 

وا,,ل مِْ    eğer=ف إِنِْ ت ْعل م  =bilmiyorsanız    

ه مِْ     babalarını=آب اء 

ان ك مِْ     onlar,,sizin,,kardeşleriniz=ف إِْخو 

ينِِ,,فِي الد ِ =dinde     ِم اِليك ْمِ و  و  =ve,,dostlarınızdır    

ل ْيسِ  ل ْيك مِْ    yoktur=و  ن احِ     size=ع      bir,,günah=ج 

ا أْت مِْ    yaptığınızda=فِيم      yanılarak=أ ْخط 

ِكنِْ    bu,,konuda=بِهِِ ل َٰ     fakat,,vardır=و 

ا ت ع َمد تِْ,,م  =bile,,bile,,yaptığında    

ْمِ  ك انِ     kalblerinizin=ق ل وب ك  اّلَل ِ,,و  =Allah    

ِحيًما    çok,,bağışlayan=غ ف وًرا  çok,,esirgeyendir=ر 

Evlatlıkları öz ba-
balarına nisbet 
ederek çağırın, bu 
Allah katında en 
doğru olanıdır. Şa-
yet öz babalarını 
bilmiyorsanız, on-
lar sizin din kar-
deşleriniz ve dost-
larınızdır. Yanıla-
rak yaptığınızda 
size bir günah yok, 
fakat kalbinizin bile 
bile yaptığınızda 
günah vardır. Allah 
çok bağışlayan, 
çok esirgeyendir. 

Onları babaları-
na nisbet ederek 
çağırın. Allah ka-
tında en doğru 
olan budur. Eğer 
babalarını bil-
mezseniz; o tak-
dirde, onlar sizin 
din kardeşleriniz 
ve dostlarınızdır. 
Kalbinizden 
kasdederek yap-
tıklarınız dışında 
hatalarınızda si-
ze bir vebal yok-
tur. Ve Allah; 
Gafur, Rahim 
olandır. 

(Evlatlık aldığınız ço-
cuklara gelince,) on-
ları (gerçek) babala-
rının isimleri ile çağı-
rın! Bu, Allah nezdin-
de daha adaletli (bir 
davranış)tır; eğer ba-
balarının kim olduğu-
nu bilmiyorsanız, on-
ları din kardeşleriniz 
ve arkadaşlarınız 
(olarak görün). Ama 
bu konuda yanılırsa-
nız bir günah işlemiş 
olmazsınız, (asıl 
önemli olan) kalpleri-
nizden geçendir, 
çünkü Allah gerçek-
ten çok bağışlayıcı-
dır, rahmet kaynağı-
dır. 

33. 
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..     daha..yakındır=أ ْول ىَِٰ    peygamber=النَبِيُِّ

ْؤِمنِينِ  أ ْنف ِسِهْمِ ..ِمنِْ    müminlere=بِاْلم  =canlarından    

ه ِ اج  أ ْزو      ve..onun..eşleri=و 

ْمِ  ات ه      onların..anneleridir=أ َمه 

أ ول و امِِ..و  اْْل ْرح  =rahim..sahipleri..(anne..tarafından..a

krabalar)    ِْم ه      bir..kısmı=ب ْعض 

ِ    daha..yakındırlar=أ ْول ىَِٰ     diğerine=بِب ْعض 

ِكت ابِِ..فِي =kitabında    ِِاّلَل=Allah’ın    

ْؤِمنِينِ ..ِمنِ  اْلم  =öteki..müminlerden    

اِجِرينِ  ه  اْلم      ancak..hariç=إِلَِ    ve..muhacirlerden=و 

ت ْفع ل وا..أ نِْ =yapmanız    َِٰأ ْوِلي ائِك مِْ..إِل ى =dostlarınıza    

وفًاِ  ْعر  ِلكِ ..ك انِ     bir..iyilik=م  ذ َٰ =bunlar    

اْلِكت ابِِ..فِي =Kitapta    ْسط وًرا  yazılmıştır=م 

Peygamber 
mü´minlere canla-
rından ileridir. 
O´nun eşleri de 
mü´minlerin anne-
leridir. Akraba 
olanlar miras hu-
susunda Allah´ın 
kitabına göre bir-
birlerine muhacir-
lerden ve ensar-
dan daha yakındır. 
Dostlarınıza yapa-
cağınız uygun bir 
vasiyet bunun dı-
şındadır. Bunlar ki-
tapta yazılmıştır. 

Peygamber; 
mü´minler için 
kendi öz nefisle-
rinden daha ev-
ladır. Onun eşle-
ri ise onların an-
neleridir. Akraba 
olanlar da Al-
lah´ın kitabında 
birbirlerine diğer 
mü´minlerden ve 
muhacirlerden 
daha yakındırlar. 
Dostlarınıza ya-
pacağınız uygun 
bir vasiyet baş-
kadır. Bu, Ki-
tab´da yazılmış-
tır. 

Peygamber, mümin-
ler üzerinde, onlar(ın 
kendileri üzerinde 
sahip olduğun)dan 
daha büyük hak sa-
hibidir ve (onu bir ba-
ba gibi gördüklerin-
den) Peygamber'in 
eşleri onların annele-
ridir, (bu şekilde) ya-
kın olanlar, Allah'ın 
buyruğu gereğince, 
birbirleri üzerinde 
(Yesrib'deki) mümin-
lerden ve (Allah rızası 
için oraya) göç etmiş 
olanlardan daha fazla 
hak sahibidirler. An-
cak (öteki) yakın 
dostlarınıza karşı da 
en güzel şekilde dav-
ranmalısınız, bu (da) 
Allah'ın buyruğu ge-
reğidir. 

33. 
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إِذِْ,, ْذن اأ ِ    hani=و  خ  =biz,,almıştık    

النَبِي ِينِ ,,ِمنِ  =peygamberlerden    ِْم     ahidlerini=ِميث اق ه 

ِمْنكِ  ِمنِْ    ve,,senden=و  ن وح ِ,,و  =ve,,Nuh’dan    

اِهيمِ  إِْبر  وس ىَِٰ    ve,,İbrahim’den=و  م      ve,,Musa’dan=و 

ِعيس ى ْري م ِ ,,اْبنِِ,,و  م  =ve,,Meryem,,oğlu,,Îsa’dan    

ْذن ا أ خ  مِْ    almıştık=و      söz=ِميث اقًا    onlardan=ِمْنه 

 sapasağlam=غ ِليًظا

Hani «biz Pey-
gamberlerden söz 
almıştık, senden, 
Nuh´tan, İbra-
him´den, Mu-
sa´dan ve Meryem 
oğlu İsa´dan, pek 
sağlam bir söz al-
dık.» 

Hani Biz; pey-
gamberlerden 
söz almıştık. 
Senden de, 
Nuh´tan da, İb-
rahim´ den de, 
Musa´dan da, 
Meryem Oğlu 
İsa´dan da. Ve 
onlardan ağır bir 
misak almıştık. 

Ve bir zaman Biz bü-
tün peygamberlerden 
sağlam taahhütler 
almıştık. Senden, (ey 
Muhammed,) ve 
Nuh'dan, İbra-
him'den, Musa'dan ve 
Meryem oğlu İsa'dan. 
Onların (hepsinden) 
güçlü, sağlam bir ta-
ahhüt aldık, 

33. 
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..     doğrulara=الَصاِدقِينِ     sorması..için=ِلي ْسأ لِ 

ِصْدقِِهْمِ ..ع نِْ =doğruluklarından    

أ ع دَِ     kâfirlere..de=ِلْلك افِِرينِ     ve..hazırlamıştır=و 

 acı=أ ِليًما    bir..azab=ع ذ ابًا

Allah, doğrulardan 
doğruluklarını 
sormak ve kafirlere 
can yakıcı azap 
hazırlamak için 
bunu yapmıştır. 

Sadıklardan sa-
dakatlarını sor-
mak için. Ve O 
kafirlere elim bir 
azab hazırlamış-
tır. 

ki, (zamanın bitimin-
de) O, bu hak dava-
nın temsilcilerine ha-
kikate sadık kalmala-
rını(n yeryüzünde na-
sıl bir karşılık gördü-
ğünü) sorabilsin. Ve 
O, hakikati inkar 
edenlerin tümü için 
acı bir azap hazırla-
mıştır! 

33. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

وا ة ِ    hatırlayın=اْذك ر      Allah’ın=اّلَلِِ    nimetini=نِْعم 

ل ْيك مِْ     hani,,bir,,zaman=إِذِْ    size,,olan=ع 

تْك مِْ اء  ن ود ِ    size,,gelmişti=ج      ordular=ج 

ْلن ا ل ْيِهمِْ    biz,,göndermiştik=ف أ ْرس      onların,,üzerine=ع 

ن ودًا    bir,,rüzgâr=ِريًحا ج      ve,,ordular=و 

اِ ,,ل مِْ ْوه  ت ر  =sizin,,görmediğiniz     ِك ان     idi=و 

ا    Allah=اّلَل ِ ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görmekte=ب ِصيًرا

Ey mü´minler! Al-
lah´ın size yönelik 
nimetini hatırlayın, 
bir zaman üzerini-
ze ordular gelmişti 
de, biz onların 
üzerine rüzgar ve 
sizin görmediğiniz 
ordular göndermiş-
tik. Allah yaptıkla-
rınızı görüyordu. 

Ey iman edenler; 
Allah´ın üzeri-
nizdeki nimetini 
hatırlayın. Hani 
size ordular 
gelmişti de Biz, 
onların üzerine 
rüzgar ve sizin 
görmediğiniz or-
dular göndermiş-
tik. Allah; yaptık-
larınızı görendir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! (Düşman) or-
duları üzerinize gel-
diğinde Allah'ın size 
bahşettiği nimetleri 
hatırlayın, ki o zaman 
üzerlerine bir kasırga 
ve göremediğiniz 
(semavi) ordular 
göndermiştik ama Al-
lah yaptığınız her şe-
yi görmekteydi. 

33. 
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اء وك مِْ    hani=إِذِْ..     onlar..gelmişlerdi=ج 

ف ْوقِك مِْ..ِمنِْ =üstünüzden    

ِمنِْ أ ْسف لِ ..و  =ve..alt..tarafınızdan    ِِْمْنك م=sizin    

إِذِْ اغ تِِ    ve..hani=و  ارِ     kaymış=ز      gözler=اْْل ْبص 

Onlar size yukarı-
nızdan ve aşağı-
nızdan gelmişlerdi; 
gözler kaymış, yü-
rekler ağızlara 
gelmişti. Allah 
hakkında türlü 
zanlarda bulunu-
yordunuz. 

Hani onlar size, 
hem üstünüzden 
hem de altınız-
dan gelmişlerdi. 
Ve hani gözler 
kaymış, yürekler 
ağızlara gelmişti 
ve siz Allah hak-
kında çeşitli zan-

Onlar yukarıdan ve 
aşağıdan üzerinize 
geldiklerinde ve göz-
ler(inizin) feri kaybo-
lup yürekler(iniz) ağ-
zınıza geldiğinde ve 
Allah hakkında en çe-
lişik düşünceler aklı-
nızdan (bir bir) geçti-
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ب ل غ تِِ     yürekler=اْلق ل وبِ     ve..dayanmıştı=و 

ن اِجرِ      hançerelere=اْلح 

ت ظ نُّونِ      ve..zanda..bulunuyordunuz=و 

 türlü..düşüncelerle=الظُّن ون ا    Allah..hakkında=بِاّلَلِِ

larda bulunuyor-
dunuz. 

ğinde (neler hissetti-
ğinizi hatırlayın): 

33. 
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,,     denenmiş=اْبت ِليِ     işte,,orada=ه ن اِلكِ 

ْؤِمن ونِ  ْلِزل وا    müminler=اْلم  ز      sarsılmışlardı=و 

الًِ  şiddetli=ش ِديدًا    bir,,sarsıntı,,ile=ِزْلز 

İşte orada 
mü´minler denen-
miş, şiddetli bir 
sarsıntı ile sarsıl-
mışlardı. 

İşte orada 
mü´minler imti-
han edilmiş ve 
şiddetli bir sar-
sıntıyla sarsıl-
mışlardı. 

(İşte) orada ve o an-
da müminler sınandı 
ve şiddetli bir şok ile 
sarsıldılar. 

33. 
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إِذِْ..     diyordu=ي ق ولِ     ve..hani=و 

ن افِق ونِ  الَِذينِ     münafıklar=اْلم      ve..bulunanlar=و 

ق ل وبِِهمِْ..فِي =kalblerinde     ِض ر      hastalık=م 

ا ع د ن ا..م  و  =bize..vaadde..bulunmadı    ِ اّلَل=Allah    

س ول ه ِ ر      dışında=إِلَِ    ve..Resulü=و 

وًرا  boş..vaatler=غ ر 

Hani münafıklar ve 
kalplerinde hasta-
lık bulunan kimse-
ler: «Allah ve Re-
sulü bize sadece 
boş vaadlerde bu-
lundu» diyorlardı. 

Ve hani müna-
fıklar ve kalble-
rinde bir hastalık 
bulunanlar: Allah 
ve Rasulü bize 
sadece boş va-
adlerde bulundu-
lar, diyorlardı. 

Ve ikiyüzlüler ile kalp-
leri hastalıklı olanların 
(birbirlerine), Allah ve 
Elçisi bize sadece 
boş vaadlerde bu-
lunmaktalar dedikleri 
zaman(ki durumu ha-
tırla!) 

33. 
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إِذِْ,,     bir,,grup=ط ائِف ة ِ    demişti,,ki=ق ال تِْ    ve,,hani=و 

مِِْمْنهِ  =onlardan    ي ا=ey     ِأ ْهل=halkı    

    artık,,yok=لِ     Yesrib,,(Medine)=ي ثِْربِ 

ق امِ      dönün=ف اْرِجع واِ     size=ل ك مِْ    duracak,,yer=م 

ي ْست أِْذنِ      bir,,topluluk=ف ِريقِ     ve,,izin,,istiyordu=و 

مِ      peygamberden=النَبِيَِ    onlardan=ِمْنه 

    evlerimiz=ب ي وت ن ا    gerçekten=إِنَِ    diyerek=ي ق ول ونِ 

ة ِ ا    açıktır,,(sağlam,,değil)=ع ْور  م      oysa,,değildi=و 

ة ِ     onlar(ın,,evleri)=ِهيِ      açık=بِع ْور 

ي ِريد ونِ ,,إِنِْ =istiyorlardı    َِإِل=sadece    

اًرا  kaçmak=فِر 

Onlardan bir grup 
ta demişti ki; «Ey 
Medine halkı, artık 
tutunacak yeriniz 
yok, geri dönün!» 
Onlardan bir toplu-
luk da «Evlerimiz 
düşmana açıktır» 
diye izin istemiş-
lerdi. Oysa onların 
evleri düşmana 
açık değildi. Sade-
ce kaçmak istiyor-
lardı. 

Hani onlardan 
bir grup demişti 
ki: Ey Medine 
halkı; sizin için 
tutunacak bir yer 
yok. Artık geri 
dönün. İçlerin-
den bir grup da 
peygamberden 
izin isteyerek di-
yorlardı ki: Evle-
rimiz düşmana 
açıktır. Halbuki 
evleri açık değil-
di. Onlar, sade-
ce kaçmak isti-
yorlardı. 

Ve (hatırla) içlerinden 
bazısı şöyle demişti: 
Ey Yesrib halkı! Bu-
rada (düşmana) karşı 
koyamazsınız, (evle-
rinize) geri dönün! O 
arada içlerinden bir 
grup da, Evlerimiz 
(saldırılara) açık du-
rumda! diyerek Pey-
gamber'den izin iste-
mişti halbuki evleri 
(aslında saldırıya) 
açık değildi: tek 
amaçları kaytarmaktı. 

33. 
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ل وِْ..     girilseydi=د ِخل تِْ    eğer=و 

ل ْيِهمِْ     onların..üzerine=ع 

أ ْقط اِره ا..ِمنِْ =her..yanından    َِث م=sonra    

    istenseydi=س ئِل وا

    baskı..ve..işkence..yapmaları=اْلِفتْن ة ِ

ت ْوه ا     bunu..yaparlardı=ْل 

اوِ  ت ل بَث وا..م  =gecikmezlerdi    ا     bunu..yapmakta=بِه 

ي ِسيًرا..إِلَِ =fazlaca 

Eğer Medine´nin 
etrafından üzerle-
rine saldırılsaydı, 
sonra da kendile-
rinden dinlerinden 
dönmeleri istense, 
çok azı hariç he-
men dinlerinden 
dönerlerdi. 

Şayet onlara 
onun çevrelerin-
den varılmış ol-
saydı da fitne çı-
karmaları isten-
seydi, hemen 
buna girişirler ve 
derhal yapmak-
tan geri durmaz-
lardı. 

Eğer şehirleri saldırı-
ya uğrasaydı ve 
(düşman tarafından) 
fitne çıkarmaları is-
tenseydi, (ikiyüzlüler) 
hiç tereddüt etmeden 
bunu hemen yapar-
lardı; 

33. 
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ل ق دِْ,, ع اه د وا,,ك ان وا    oysa=و  =söz,,vermişlerdi    

ق ْبلِ ,,ِمنِْ    Allah’a=اّلَل ِ =daha,,önce    

لُّونِ ,,لِ  ي و  =dön(üp,,kaç)mayacaklarına    

ك انِ     arkalarına=اْْل ْدب ار ِ      idiler=و 

    Allah’a=اّلَلِِ    verilen,,sözden=ع ْهد ِ

ْسئ ولًِ  sorumlu=م 

Oysa arkalarına 
dönüp kaçmaya-
caklarına dair Al-
lah´a söz vermiş-
lerdi. Allah´a veri-
len sözden sorum-
luydular. 

Andolsun ki; on-
lar, daha önce-
den sırt çevirip 
kaçmayacakları-
na dair Allah´a 
söz vermişlerdi. 
Ve Allah´a veri-
len ahid, sorum-
luluktu. 

halbuki daha önce 
(mesajına) sırt çevir-
meyeceklerine dair 
Allah'ın huzurunda 
söz vermişlerdi. Al-
lah'a verilen söz(ün 
hesabı) mutlaka soru-
lacaktır. 

33. 
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ي ْنف ع ك مِ ..ل نِْ    de..ki=ق لِْ.. =size..fayda..vermez    

ارِ  ْرت مِْف رِ     eğer=إِنِْ    kaçmak=اْلِفر  =kaçıyorsanız    

ْوتِِ..ِمنِ  اْلم  =ölümden    ِِأ و=veya    

إِذًا    öldürülmekten=اْلق تْلِِ     o..zaman..bile=و 

تَع ونِ ..لِ  ت م  =yaşatılmazsınız    َِإِل=dışında    

 pek..az=ق ِليًَلِ

De ki: «Eğer 
ölümden veya öl-
dürülmekten kaçı-
yorsanız, kaçmak 
size fayda vermez. 
Kaçsanız bile az 
zaman yaşatılırsı-
nız.» 

De ki: Eğer 
ölümden veya 
öldürülmekten 
kaçtıysanız; fi-
rar, size fayda 
vermeyecektir. 
Ve o zaman, çok 
az eğlendirile-
ceksiniz. 

De ki: (Tabii bir ölüm-
le) ölmekten yahut 
(savaşta) öldürülmek-
ten kaçıyorsanız, 
kaçmak size bir fayda 
vermez; çünkü ba-
şarsanız bile hayatın 
zevkini ancak çok kı-
sa bir süre tadarsınız! 

33. 
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ْنذ اذ ا    de,,ki=ق لِْ,,     ?kimdir=م 

ك مِْ,,الَِذي ي ْعِصم  =sizi,,koruyacak    

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’dan    ِْإِن=eğer    ِ اد     istese=أ ر 

    veya=أ وِْ    bir,,kötülük=س وًءا    size=بِك مِْ

اد ِ     size=بِك مِْ    dilese=أ ر 
ةًِ  ْحم      rahmet=ر 

لِ  ي ِجد ونِ ,,و  =ve,,bulamazlar    ِْم     kendilerine=ل ه 

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    ِليًّا     bir,,dost=و 

لِ  ن ِصيًرا,,و  =ne,,de,,bir,,yardımcı 

De ki: «Allah size 
bir kötülük dilerse 
veya bir rahmet is-
terse, O´na karşı 
kim sizi koruyabi-
lir? Allah´tan baş-
ka dost ve yardım-
cı bulamazsınız.» 

De ki: Allah sizin 
için bir kötülük 
dilerse veya bir 
rahmet dilerse; 
sizi O´na karşı 
koruyabilecek 
kimdir? Onlar Al-
lah´tan başka bir 
dost ve yardımcı 
da bulamazlar. 

De ki: Allah size bir 
zarar vermek istese, 
sizi O'ndan kim koru-
yabilir? Yahut rahme-
tini bağışlamak istese 
(kim mani olabilir?) 
Allah'tan başka bir 
yardımcı ve koruyucu 
bulamayacaklar(ını 
bilmezler mi?) 

33. 
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.. ي ْعل مِ ..ق دِْ =biliyor    ِ اّلَل=Allah    

قِينِ  ِ ع و      içinizden=ِمْنك مِْ    alıkoyanları=اْلم 

اْلق ائِِلينِ  انِِهمِْ    ve..diyenleri=و  ْخو      kardeşlerine=ِْلِ

ل مَِ     bize=إِل ْين اِ     gelin=ه 

لِ  ي أْت ونِ ..و  =onlar..gelmezler     ِاْلب أْس=savaşa    

 pek..az=ق ِليًَلِ    ancak=إِلَِ

Allah içinizde sa-
vaştan alıkoyanları 
ve kardeşlerine 
«Bize gelin zor-
lanmadıkça sa-
vaşmayın» diyen-
leri gerçekten bilir. 
Zaten bunlardan 
pek azı savaşa ge-
lir. 

Doğrusu Allah; 
içinizden sizi alı-
koyanları ve 
kardeşlerine; bi-
ze gelin, diyenle-
ri bilir. Bunlar 
harbe pek az iş-
tirak ediyorlardı. 

Allah, içinizden baş-
kalarını (O'nun yo-
lunda savaşmaktan) 
alıkoyanları da; ken-
dileri savaşa pek az 
katıldıkları halde kar-
deşlerine, Bizimle ge-
lin (ve düşmana karşı 
koyun)! diyenleri de 
iyi bilir, 
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ْمِ     cimriler,,olarak=أ ِشَحةًِ,, ل ْيك      size,,karşı=ع 

اءِ ,,ف إِذ ا ج  =gelince     ِْوف     korku=اْلخ 

مِْ أ ْيت ه  ونِ     görürsün=ر      baktıklarını=ي ْنظ ر 

مِْ    dönerek=ت د ورِ     sana=إِل ْيكِ      gözleri=أ ْعي ن ه 

ي ْغش ىَِٰ,,ك الَِذي =baygınlığı,,gibi    

ل ْيهِِ ْوِتِ ,,ِمنِ     onların,,üstüne=ع  اْلم  =ölüm    

ذ ه بِ ,,ف إِذ ا =gidince     ِْوف     korku=اْلخ 

ل ق وك مِْ     sivri=ِحد ادِ     dillerle=بِأ ْلِسن ةِ     sizi,,incitirler=س 

    karşı=ع ل ى    düşkünlük,,göstererek=أ ِشَحةًِ

ْيِرِ  ئِكِ     hayra=اْلخ      onlar=أ ول َٰ

ي ْؤِمن وا,,ل مِْ =inanmamışlar    

    Allah=اّلَل ِ    bu,,yüzden,,boşa,,çıkarmıştır=ف أ ْحب طِ 

ْمِ  ال ه  ك انِ     onların,,işlerini=أ ْعم  ِلكِ ,,و  ذ َٰ =ve,,bu    

 kolaydır=ي ِسيًرا    Allah’a=اّلَلِِ    göre=ع ل ى

Geldikleri zaman 
da size karşı çok 
hassastırlar, size 
yardım etmek is-
temezler. Ancak 
savaşta bir korku 
gelince, onların 
üzerine ölüm bay-
gınlığı çökmüş in-
san gibi gözleri 
dönerek sana bak-
tıklarını görürsün. 
Korku gidip te sıra 
ganimetleri pay-
laşmaya gelince, 
mala düşkünlük 
göstererek, sizi 
sivri dilleriyle inci-
tirler. Onlar inan-
mamışlar, bu yüz-
den Allah onların 
işlerini boşa çı-
karmıştır. Bu Al-
lah´a göre kolay-
dır. 

Size karşı cimri-
dirler. Korku 
geldiği zaman, 
görürsün ki onlar 
üstüne ölüm 
baygınlığı çök-
müş gibi gözleri 
dönerek sana 
bakarlar. Korku 
gidince de iyili-
ğinizi çekemeye-
rek, sivri dilleriy-
le sizi incitirler. 
İşte onlar, inan-
mamışlardır. 
Bunun için de 
Allah yaptıklarını 
boşa çıkarmıştır. 
Bu, Allah için 
pek kolaydır. 

ve (böyleleri) size ya-
pılan yardımı kıska-
nırlar. Ama sonra bir 
tehlike ile karşılaşın-
ca da, ölümün gölge-
sinde yaşayan biri gi-
bi, (korkuyla) gözleri 
dönmüş bir şekilde, 
(ey peygamber, yar-
dım dilemek için) sa-
na baktıklarını görür-
sün: tehlike geçince 
de iyiliğinizi çekeme-
yip siz (müminleri) 
sivri dilleri ile incitirler! 
Bu (gibi) insanlar, 
iman etmiş değiller-
dir, bu yüzden Allah 
onların yaptıklarını 
boşa çıkarır, bu Allah 
için kolaydır. 
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.. ابِ     sanıyorlardı=ي ْحس ب ونِ      orduların=اْْل ْحز 

ي ْذه ب واِ ..ل مِْ =gitmediklerini    ِْإِن     eğer=و 

ابِ     gelseler=ي أْتِِ     ordular=اْْل ْحز 

دُّوا مِْ    keşke=ل وِْ    arzu..ederlerdi=ي و      kendileri=أ نَه 

    arasında..bulunmayı=فِي    çölde=ب اد ونِ 

ابِِ     sorup..öğrenmeyi=ي ْسأ ل ونِ     Araplar=اْْل ْعر 

ْمِ     oradan=ع نِْ     sizin..haberlerinizi=أ ْنب ائِك 

ل وِْ ك ان وا..و  =bulunsalardı    ِْفِيك م=içinizde    

ا ق ات ل وا..م  =dövüşmezlerdi    َِإِل=ancak    

 pek..az=ق ِليًَلِ

Bunlar, düşman 
birliklerinin (Medi-
ne´den) gitmedik-
lerini sanıyorlardı. 
Bu birlikler tekrar 
gelmiş olsalardı, 
kendilerini çölde 
bedevilerin yanın-
da bulunup, sade-
ce sizin haberlerini 
sormayı dilerlerdi. 
İçinizde olsalardı, 
pek azı savaşırlar-
dı. 

Onlar, birliklerin 
gitmediğini sanı-
yorlardı. Birlikler 
gelmiş olsalardı, 
kendilerinin çöl-
lerde bedevilerle 
bulunup sizin 
haberlerinizi 
oradan soruş-
turmayı isterler-
di. Aranızda bu-
lunsalardı bu de-
fa da çok az sa-
vaşırlardı. 

Onlar Müttefiklerin 
(gerçekten) çekilme-
diklerini zannediyor-
lardı; ve Müttefikler 
geri dönecek olsalar, 
bunlar, (bu iki yüzlü-
ler,) çölde bedeviler 
arasında kalıp sizin 
hakkınızda (ey mü-
minler, uzaktan) ha-
ber almayı tercih 
ederlerdi; aranızda 
bulunsalar bile, (sizin 
yanınızda) savaşır 
görünmekten başka 
bir şey yapmazlardı. 
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ل ك مِْ,,ك انِ     andolsun=ل ق دِْ,, =sizin,,için,,vardır    

س ولِِ,,فِي ر  =Elçisinde    ِِاّلَل=Allah’ın    

ة ِ ن ة ِ    bir,,örnek=أ ْسو  س      en,,güzel=ح 

نِْ ك انِ ,,ِلم  =kimseler,,için    و     kavuşmaya,,inanan=ي ْرج 

اْلي ْومِ     Allah’a=اّلَل ِ     ahiret=اْْلِخرِ     ve,,gününe=و 

ذ ك رِ   çok=ك ثِيًرا    Allah’ın=اّلَل ِ    ve,,anan=و 

Andolsun ki, Al-
lah´ın elçisinde si-
zin için, Allah´a ve 
ahiret gününe ka-
vuşmaya inanan 
ve Allah´ı çok 
anan kimseler için 
en güzel bir örnek 
vardır. 

Andolsun ki; si-
zin için Rasulul-
lah´ta güzel bir 
örnek vardır. Al-
lah´a ve ahiret 
gününe kavuş-
mayı umanlar ve 
Allah´ı çokça 
zikredenler için. 

Gerçek şu ki, Allah'ı 
ve Ahiret Günü'nü 
(korku ve umutla bek-
leyen) ve O'nu her 
daim anan kimseler 
için Allah'ın Elçisi gü-
zel bir örnek teşkil 
eder. 
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ل َما.. أ ى    zaman=و      gördükleri=ر 

ْؤِمن ونِ      müminler=اْلم 

ابِ      dediler=ق ال وا    orduları..(düşman)=اْْل ْحز 

ذ ا ا    bu=ه َٰ ع د ن ا..م  و  =bize..vadettiğidir    ِ اّلَل=Allah’ın    

س ول ه ِ ر  د قِ     ve..Resulünün=و  ص      ve..doğrudur=و 

    Allah=اّلَل ِ
س ول ه ِ  ر      ve..Resulü=و 

ا م  اد ه مِْ..و  ز  =ve..artırmadı    َِإِل=başka..bir..şey    

انًا ت ْسِليًما    imanlarını=إِيم   ve..teslimiyetlerini=و 

Mü´minler düşman 
ordularını gördük-
leri zaman; «Bu Al-
lah´ın ve Resulü-
nün bize vaad etti-
ği zaferdir. Allah 
ve Resulü doğru 
söylemiştir» dedi-
ler. Bu, onların sa-
dece imanlarını ve 
teslimiyetlerini art-
tırdı. 

Mü´minler o bir-
likleri gördükle-
rinde dediler ki: 
İşte bize Allah´ın 
ve Rasulünün 
vaad ettiği bu. 
Allah ve Rasulü 
doğru söylemiş-
tir. Ve bu, onla-
rın ancak imanı-
nı ve teslimiyeti-
ni artırdı. 

(İşte böyle,) Müttefik-
leri(n kendilerine doğ-
ru ilerlediklerini) gö-
rünce, müminler Bu, 
Allah'ın ve Rasu-
lü'nün bize vaad etti-
ğidir! ve (Demek ki) 
Allah ve Rasulü doğ-
ru söylemiş! dediler 
ve bu, onların sadece 
imanlarını ve Allah'a 
teslimiyetlerini arttır-
dı. 
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,, ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminlerden     ِال     erkekler=ِرج 

د ق وا ع اه د وا,,امِ     durdular=ص  =verdikleri,,sözde    

ل ْيِهِ     Allah=اّلَل ِ مِْ    üzerine=ع      onlardan=ف ِمْنه 

نِْ ىَِٰ    kimi=م      adağını=ن ْحب ه ِ    yerine,,getirdi=ق ض 

مِْ ِمْنه  نِْ    ve,,onlardan=و      kimi=م 

    beklemektedir,,(şehidlik)=ي ْنت ِظر ِ 

ا م  ب دَل وا,,و  =(sözlerini),,asla,,değiştirmemişlerdir    

 değişiklikle=ت ْبِديًَلِ

Mü´minler arasın-
da öyleleri var ki, 
Allah´a verdikleri 
sözde dururlar. 
Kimileri sözünü ye-
rine getirip o yolda 
canını vermiştir; 
kimileri de şehitlik 
beklemektedir. On-
lar hiç sözlerini 
değiştirmediler. 

Mü´minlerden 
öyle erler vardır 
ki; Allah´a ver-
dikleri ahde sa-
dakat göstermiş-
lerdir. Kimi bu 
uğurda canını 
verdi, kimi de 
beklemektedir. 
Ve onlar, hiç bir 
değiştirme ile 
değiştirmediler. 

Müminler arasında 
öylesi var ki Allah'ın 
huzurunda verdiği 
sözü (her zaman) ye-
rine getirir; kimi (ölü-
me gitmek suretiyle) 
ahitlerini yerine ge-
tirmiştir, kimi de (ka-
rarlarından) vazgeç-
meden (ahitlerini ye-
rine getirmeyi) bek-
lemektedir. 

33. 
24 

..     Allah=اّلَل ِ    mükâfatlandırsın=ِلي ْجِزيِ 

    doğruluklarıyla=بِِصْدقِِهمِْ    doğruları=الَصاِدقِينِ 

بِ  ي ع ذ ِ ن افِِقينِ     ve..azabetsin=و      iki..yüzlülere=اْلم 

ش اءِ ..إِنِْ =dilerse    ِْأ و=yahut    

ل ْيِهْمِ     tevbelerini..kabul..buyursun=ي ت وبِ      onlardan=ع 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

غ ف وًرا..ك انِ  =çok..bağışlayandır    

ِحيًما  çok..esirgeyendir=ر 

Bu sebeple Allah, 
doğruları doğruluk-
ları ile mükafatlan-
dırır; münafıkları 
da dilerse azap-
landırır veya tev-
belerini kabul eder. 
Şüphesiz Allah çok 
bağışlayan, çok 
esirgeyendir. 

Çünkü Allah, 
doğruları doğru-
luklarıyla müka-
fatlandıracak, 
münafıkları da 
dilerse azablan-
dıracak veya 
tevbelerini kabul 
edecektir. Mu-
hakkak ki Allah, 
Gafur, Rahim 
olandır. 

(İnsan bu tür sınama-
lara tabi tutulmaktadır 
ki) Allah, sadakat 
gösterenleri sözlerini 
tutmalarından dolayı 
ödüllendirsin, iki yüz-
lüleri de -dilerse- 
azaba çarptırsın ya-
hut (pişmanlık duyar-
larsa) tevbelerini ka-
bul etsin; Şüphesiz 
Allah, çok bağışla-
yandır, rahmet sahi-
bidir! 
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دَِ,, ر      Allah=اّلَل ِ    geri,,çevirdi=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenleri    ِْبِغ ْيِظِهم=öfkeleriyle    

ي ن ال وا,,ل مِْ =eremediler     ِْيًرا     hayra=خ 

ك ف ى     Allah=اّلَل ِ    ve,,yeter=و 

ْؤِمنِينِ      savaşta=اْلِقت ال ِ     müminlere=اْلم 

ك انِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    ق ِويًّا=güçlüdür    

 üstündür=ع ِزيًزا

Âllah, o kafirleri 
hiçbir şey elde 
edemeden öfkele-
riyle geri çevirdi. 
Allah´ın yardımı 
savaşta 
mü´minlere yetti. 
Allah güçlüdür, 
mutlak galiptir. 

Allah, küfreden-
leri kinleriyle geri 
çevirdi. Ve hiç 
bir hayra nail 
olmadılar. Allah, 
savaşta 
mü´minlere yetti. 
Ve Allah; Kavi, 
Aziz olandır. 

Allah, böylece, haki-
kati inkara şartlanmış 
olanları bütün öfke ve 
hiddetleri içinde yü-
züstü bıraktı; onlar 
hiçbir fayda elde 
edemediler, çünkü 
savaşta müminler(i 
korumay)a Allah'ın 
yardımı yetti, gördüler 
ki Allah güçlüdür ve 
kudret sahibidir. 
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.. لِ  أ ْنز      ve..indirdi=و 

وه مِْ..الَِذينِ  ظ اه ر  =onlara..yardım..edenleri    

أ ْهلِِ..ِمنِْ =ehlinden    ِِاْلِكت اب=Kitap    

ي اِصيِهمِْ..ِمنِْ ص  =kalelerinden    

ق ذ فِ  ق ل وبِِهمِ ..فِي    ve..düşürdü=و  =kalblerine    

ْعبِ      bir..kısmını=ف ِريقًا    korku=الرُّ

    öldürüyordunuz=ت ْقت ل ونِ 

ونِ  ت أِْسر      ve..esir..alıyordunuz=و 

 bir..kısmını..da=ف ِريقًا

Allah, kitap ehlin-
den onlara yardım 
eden Kureyze ya-
hudilerini de kale-
lerinden indirdi ve 
kalplerine korku 
düşürdü. Onlardan 
bir kısmını öldürü-
yorsunuz, bir kıs-
mını da esir alı-
yordunuz. 

Ehl-i kitabdan 
onlara destek 
olanları, kalele-
rinden indirdi. Ve 
kalblerine korku 
saldı. Onlardan 
kimini öldürüyor, 
kimini de esir 
alıyordunuz. 

(ve gördüler ki) sal-
dırganlara yardım 
eden geçmiş vahiyle-
rin mensuplarını kale-
lerinden çekip çıkardı 
ve kalplerine korku 
saldı; böylece bir 
kısmını öldürdünüz, 
bir kısmını da esir al-
dınız; 
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ث ك مِْ,, أ ْور  مِْ    size,,miras,,verdi=و  ه      topraklarını=أ ْرض 

ه مِْ ِدي ار  مِْ    ve,,yurtlarını=و  ال ه  أ ْمو      ve,,mallarını=و 

أ ْرًضا     ve,,bir,,toprağı=و 

اِ ,,ل مِْ ت ط ئ وه  =henüz,,ayak,,basmadığınız    

ك انِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    َِٰش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ى =her,,şeye    

 kadirdir=ق ِديًرا

Topraklarını, evle-
rini, mallarını ve 
henüz ayağınızı 
dahi basmadığınız 
yerleri Allah size 
miras olarak verdi. 
Allah´ın gücü her 
şeye yeter. 

Ve sizi onların 
yerlerine, yurdla-
rına, mallarına 
henüz ayak 
basmadığınız 
yerlere de varis 
kıldı. Ve Allah, 
her şeye kadir-
dir. 

O, sizi onların toprak-
larına, evlerine ve 
mallarına mirasçı 
yaptı; ve henüz ayak 
basmadığınız toprak-
larını (size vaad etti). 
Allah her şeye kadir-
dir. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=peygamber    ِْق ل=söyle    

اِجكِ      siz=ك ْنت نَِ    eğer=إِنِْ    eşlerine=ِْل ْزو 

ي اة ِ    istiyorsanız=ت ِرْدنِ      hayatını=اْلح 

ا    dünya=الدُّْني ا ِزين ت ه      ve..süsünü=و 

ل ْينِ ف ت ع ا =gelin    

ت ِْعك نَِ     size..(boşanma..bedeli)..vereyim=أ م 

ْحك نَِ أ س ر ِ اًحا    ve..sizi..salayım=و      bir..salışla=س ر 

ِميًَلِ  güzel=ج 

Ey Peygamber! 
Eşlerine söyle: 
Eğer dünya haya-
tını ve süslerini is-
tiyorsanız gelin si-
ze boşanma bede-
linizi vereyim ve 
güzellikle salıvere-
yim.» 

Ey peygamber; 
eşlerine de: 
Eğer dünya ha-
yatını ve süsleri-
ni istiyorsanız; 
gelin, size bağış-
ta bulunayım ve 
güzellikle salıve-
reyim. 

Ey Peygamber! Eşle-
rine söyle: Eğer siz 
(yalnız) bu dünya ha-
yatını ve onun cazi-
besini istiyorsanız, 
gelin size istediğinizi 
vereyim ve (sonra da) 
sizi uygun bir şekilde 
salayım. 
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إِنِْ,,     istiyorsanız=ت ِردْنِ     siz=ك ْنت نَِ    ve,,eğer=و 

س ول ه ِ    Allah’ı=اّلَل ِ ر      ve,,Elçisini=و 

الدَارِ  ة ِ    ve,,yurdunu=و      ahiret=اْْلِخر 

Eğer Allah´ın Pey-
gamberini ve ahi-
ret yurdunu istiyor-
sanız bilin ki, Allah 
içinizden iyi davra-
nanlara büyük 

Yok eğer Allah´ı, 
Rasulünü ve ahi-
ret yurdunu isti-
yorsanız; mu-
hakkak ki Allah, 
içinizden iyi dav-

Yok eğer Allah'ı, Elçi-
si'ni ve ahiret hayatı-
nın (güzelliklerini) is-
tiyorsanız, (bilin ki) 
Allah, içinizden güzel 
işler yapanlar için bü-
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    hazırlamıştır=أ ع دَِ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

ْحِسن اتِِ     sizden=ِمْنك نَِ    güzel,,hareket,,edenlere=ِلْلم 

 büyük=ع ِظيًما    bir,,mükâfat=أ ْجًرا

mükâfat hazırla-
mıştır. 

ranan hanımlara 
büyük mükafat 
hazırlamıştır. 

yük bir ödül hazırla-
mıştır! 
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ِِ    kadınları=نِس اءِ     ey=ي ا..     peygamber=النَبِي 

نِْ     sizden=ِمْنك نَِ    yaparsa=ي أْتِِ    kim=م 

ب ي ِن ةِ     bir..fuhuş..(edepsizlik)=بِف اِحش ةِ      açık=م 

اع فِْي ضِ  =yapılır    ا     azab=اْلع ذ ابِ     onun..için=ل ه 

ك انِ     iki..kat=ِضْعف ْيِنِ  ِلكِ ..و  ذ َٰ =ve..bu    ع ل ى=göre    

 kolaydır=ي ِسيًرا    Allah’a=اّلَلِِ

Ey Peygamber 
hanımları! Sizden 
kim açık bir edep-
sizlik yaparsa, 
onun azabı iki kat 
olur. Bu Allah´a 
kolaydır. 

Ey peygamber 
kadınları; sizler-
den her kim, 
apaçık bir haya-
sızlıkla gelecek 
olursa, ona azab 
iki kat katlanır. 
Bu, Allah´a pek 
kolaydır. 

Ey Peygamber eşleri! 
Sizden kim açık bir 
hayasızlıkta bulun-
muş olursa, onun 
(öteki dünyadaki) 
azabı, (başka günah-
karların azabının) iki 
katı olur, bu Allah için 
kolaydır. 

33. 
31 

نِْ,, م      itaate,,devam,,eder=ي ْقن تِْ    fakat,,kim=و 

ِِ    sizden=ِمْنك نَِ س وِلهِِ    Allah’a=ّلِلَ ر      ve,,Resulüne=و 

لِْ ت ْعم  اِلًحا    ve,,yaparsa=و      yararlı,,iş=ص 

ا ه ا    ona,,veririz=ن ْؤتِه      mükâfatını=أ ْجر 

َرت ْينِِ أ ْعت ْدن ا    iki,,kez=م      ve,,hazırlamışızdır=و 

ا  bol=ك ِريًما    bir,,rızık=ِرْزقًا    onun,,için=ل ه 

Fakat sizden kim 
Allah´a ve Resulü-
ne uymaya devam 
eder ve yararlı iş 
yaparsa ona da 
mükafatı iki kat ve-
ririz ve cennette 
onun için bol bir rı-
zık hazırlamışızdır. 

Sizden her kim 
de Allah´a ve 
Rasulüne boyun 
eğip salih amel 
işlerse; onun 
mükafatını da iki 
kat veririz. Hem 
Biz, ona cömert-
çe bir rızık da 
hazırlamışızdır. 

Öte yandan, hanginiz 
Allah'a ve Elçisi'ne 
samimiyetle itaat 
eder ve doğru, yararlı 
işler yaparsa onu iki 
kat ödüllendiririz, 
onun için (öteki dün-
yada) en muhteşem 
rızıkları hazırlayaca-
ğız. 

33. 
32 

ِِ    kadınları=نِس اءِ     ey=ي ا..     peygamber=النَبِي 

دِ     siz..değilsiniz=ل ْست نَِ     herhangi..biri..gibi=ك أ ح 

اِءِ ..ِمنِ  الن ِس  =kadınlardan    ِِإِن=eğer    

    korunuyorsanız=اتَق ْيت نَِ

ِ ْعنِ ..ف َل  ت ْخض  =yumuşak..(kıvrak)..bir..eda..yapmayın    

عِ     sözde=بِاْلق ْولِِ     tamah..etmesin=ف ي ْطم 

ق ْلبِهِِ..فِي    bulunan=الَِذي =kalbinde    

رِ  ضِ م  =hastalık     ِق ْلن     söz=ق ْولًِ    söyleyin=و 

وفًا ْعر   güzel=م 

Ey Peygamber 
hanımları! Eğer Al-
lah´tan sakınıyor-
sanız sizler her-
hangi bir kadın gibi 
değilsiniz. Sözü 
yumuşak, tatlı bir 
eda ile söylemeyin 
ki, kalbinde hasta-
lık bulunan kimse 
kötü şeyler ümit 
etmesin, daima 
ciddi ve ağır başlı 
söz söyleyin. 

Ey peygamber 
kadınları; sizler, 
kadınlardan her-
hangi biri gibi 
değilsiniz. Eğer 
sakınıyorsanız; 
edalı olmayın 
yoksa kalbinde 
bir hastalık bu-
lunanlar kötü 
şeyler umarlar. 
Ve hep ma´ruf 
söz söyleyin. 

Ey Peygamber eşleri! 
Siz (öteki) kadınlar 
gibi değilsiniz, eğer 
Allah'a karşı sorumlu-
luğunuzun bilincine 
(hakkıyla) sahip olur-
sanız. O halde, edalı 
bir şekilde konuşma-
yın ki kalplerinde ma-
raz olanlar (size kar-
şı) bir arzuya kapıl-
masın, daima yerinde 
ve uygun şekilde ko-
nuşun. 

33. 
33 

,, ق ْرنِ  ب ي وتِك نَِ,,فِي    vakarla,,oturun=و  =evlerinizde    

لِ  ت ب َرْجنِ ,,و  =açılıp,,kırıtmayın    

جِ  اِهِليَةِِ    açılıp,,kırıtması,,gibi=ت ب رُّ     cahiliyenin=اْلج 

 ِ أ قِْمنِ     ilk=اْْل ول ىَٰ ة ِ    ve,,kılın=و      namazı=الَصَل 

آتِينِ      zekatı=الَزك اة ِ    ve,,verin=و 

أ ِطْعنِ      Allah’a=اّلَل ِ    ve,,itaat,,edin=و 

س ول ه ِ  ر  ا    ve,,Resulüne=و      şüphesiz=إِنَم 

    gidermek=ِلي ْذِهبِ     Allah=اّلَل ِ    istiyor=ي ِريد ِ

ْنك مِ  ْجسِ     sizden=ع      kiri=الر ِ

ْيتِِاْلب ِ,,أ ْهلِ  =ey,,Ehl-i,,Beyt    

ك مِْ ر  ي ط ه ِ  tertemiz=ت ْطِهيًرا    ve,,sizi,,temizlemek=و 

Evlerinizde oturun, 
ilk cahiliye dönemi 
kadınlarının açılıp 
saçılması gibi açı-
lıp saçılmayın. 
Namaz kılın, zekat 
verin, Allah´a ve 
Peygamberine it-
aat edin. Ey ehl- i 
beyt (Ey Peygam-
berin ev halkı) 
şüphesiz Allah 
sizden pisliği gide-
rip sizi tertemiz 
yapmak ister. 

Evlerinizde otu-
run, ilk cahiliyye 
devrinde olduğu 
gibi açılıp saçıl-
mayın. Namaz 
kılın, zekat verin, 
Allah´ a ve Ra-
sulüne itaat 
edin. Ey Ehl-i 
Beyt; Allah, mu-
hakkak ki sizden 
eksikliği gider-
mek ve sizi ter-
temiz temizle-
mek ister. 

Evlerinizde sessizce 
oturun, eski cahiliye 
günlerindeki gibi ca-
zibenizi sergilemeyin; 
namazlarınızda dik-
katli ve devamlı olun, 
arındırıcı yükümlülük-
lerinizi ifa edin, Al-
lah'a ve Elçisi'ne itaat 
edin. Ey (Peygam-
ber'in) ev halkı, Allah 
sizden yalnızca çir-
kinlikleri gidermek ve 
sizi tertemiz yapmak 
istiyor. 

33. 
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.. اْذك ْرنِ  ا    hatırlayın=و  ي تْل ىَِٰ..م  =okunan    

ب ي وتِك نَِ..فِي =evlerinizde    ِْآي اتِِ..ِمن =ayetlerini    

اْلحِِ    Allah=اّلَلِِ و 
ِةِ  ْكم  =ve..hikmeti    َِإِن=şüphesiz    

ل ِطيفًا..ك انِ     Allah=اّلَل ِ =latiftir    

بِيًرا  haber..alandır=خ 

Evlerinizde okunan 
Allah´ın ayetlerini 
ve hikmeti hatırla-
yın, şüphesiz Allah 
latiftir, her şeyden 
haberdardır. 

Evinizde okunan 
Allah´ın ayetleri-
ni ve hikmeti ha-
tırlayın. Muhak-
kak ki Allah, La-
tif, Habir olandır. 

Evlerinizde okunan 
Allah'ın mesajlarını 
ve (O'nun) hikmetini 
hatırlayın: şüphesiz 
Allah (hikmetinde) 
akıl sır ermez bir de-
rinlik sahibidir, her 
şeyden haberdardır. 

33. 
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ْسِلِمينِ     şüphesiz=إِنَِ,,     Müslüman,,erkekler=اْلم 

اتِِ ْسِلم  اْلم      ve,,Müslüman,,kadınlar=و 

ْؤِمنِينِ  اْلم      mümin,,erkekler=و 

ْؤِمن اتِِ اْلم      ve,,mümin,,kadınlar=و 

اْلق انِتِينِ      ta’ate,,devam,,eden,,erkekler=و 

اْلق انِت اتِِ     ve,,ta’ate,,devam,,eden,,kadınlar=و 

الَصاِدقِينِ      doğru,,erkekler=و 

الَصاِدق اتِِ     ve,,doğru,,kadınlar=و 

الَصابِِرينِ      sabreden,,erkekler=و 

اتِِ الَصابِر      ve,,sabreden,,kadınlar=و 

اِشِعينِ  اْلخ      saygılı,,erkekler=و 

اِشع اتِِ اْلخ      ve,,saygılı,,kadınlar=و 

قِينِ  د ِ ت ص  اْلم      sadaka,,veren,,erkekler=و 

ق اتِِ د ِ ت ص  اْلم      ve,,sadaka,,veren,,kadınlar=و 

الَصائِِمينِ      oruç,,tutan,,erkekler=و 

اتِِ الَصائِم      ve,,oruç,,tutan,,kadınlar=و 

افِِظينِ  اْلح  مِْ    koruyan,,erkekler=و  ه  وج      ırzlarını=ف ر 

افِظ اتِِ اْلح      ve,,koruyan,,kadınlar=و 

الذَاِكِرينِ      Allah’ı=اّلَل ِ    zikreden,,erkekler=و 

ثِيًرا اتِِ    çok=ك  الذَاِكر      ve,,zikreden,,kadınlar=و 

مِْ    Allah=اّلَل ِ    hazırlamıştır=أ ع دَِ     bunlar,,için=ل ه 

ةًِ ْغِفر  أ ْجًرا    bağış=م      ve,,bir,,mükâfat=و 

 büyük=ع ِظيًما

Müslüman erkekler 
ve müslüman ka-
dınlar, mü´min er-
kekler ve mü´min 
kadınlar, boyun 
eğen erkekler ve 
boyun eğen kadın-
lar, doğru erkekler 
ve doğru kadınlar, 
sabreden erkekler 
ve sabreden ka-
dınlar, mütevazi 
erkekler ve müte-
vazi kadınlar, sa-
daka veren erkek-
ler ve sadaka ve-
ren kadınlar, oruç 
tutan erkekler ve 
oruç tutan kadın-
lar, ırzlarını koru-
yan erkekler ve 
ırzlarını koruyan 
kadınlar, Allah´ı 
çok anan erkekler 
ve Allah´ı çok 
anan kadınlar; işte 
Allah bunlar için 
bağış ve büyük bir 
mükafat hazırla-
mıştır. 

Doğrusu müs-
lüman erkekler-
le, müslüman 
kadınlar; mü´min 
erkeklerle, mü´ 
min kadınlar; ta-
ata devam eden 
erkeklerle, taata 
devam eden ka-
dınlar; sadık er-
keklerle, sadık 
kadınlar; sabre-
den erkeklerle, 
sabreden kadın-
lar; huşu´ eden 
erkeklerle, hu-
şu´eden kadın-
lar; sadaka ve-
ren erkeklerle, 
sadaka veren 
kadınlar; oruç tu-
tan erkeklerle, 
oruç tutan kadın-
lar; iffetlerini ko-
ruyan erkeklerle, 
iffetlerini koru-
yan kadınlar; Al-
lah´ı çokça zik-
reden erkeklerle, 
çokça zikreden 
kadınlar; işte on-
lar için, Allah; 
mağfiret ve bü-
yük bir mükafat 
hazırlamıştır. 

Gerçek şu ki, Allah'a 
teslim olmuş bütün 
erkekler ve kadınlar, 
inanan bütün erkekler 
ve kadınlar, kendile-
rini adamış bütün er-
kekler ve kadınlar, 
sözlerine sadık bütün 
erkekler ve kadınlar, 
sıkıntılara göğüs ge-
ren bütün erkekler ve 
kadınlar, (Allah'ın 
karşısında) güçsüz-
lüğünü anlayan bütün 
erkekler ve kadınlar, 
karşılıksız yardımda 
bulunan bütün erkek-
ler ve kadınlar, nefis-
lerini kontrol eden bü-
tün erkekler ve kadın-
lar, iffetleri üzerine tit-
reyen bütün erkekler 
ve kadınlar ve Allah'ı 
durmaksızın anan bü-
tün erkekler ve kadın-
lar için, (evet,) bun-
lar(ın tümü) için Allah, 
mağfiret ve büyük bir 
mükafat hazırlamıştır. 

33. 
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.. ا م  ك انِ ..و  =artık..yoktur     ِْؤِمن     inanmış..bir..erkek=ِلم 

لِ  ْؤِمن ةِ ..و  م  =ve..kadının    إِذ ا=zaman    

    Allah=اّلَل ِ    hüküm..verdiği=ق ض ى

س ول ه ِ ر      bir..işte=أ ْمًرا    ve..Resulü=و 

ي ك ونِ ..أ نِْ =olması     ِم     onlar..için=ل ه 

ة ِ أ ْمِرِهْمِ ..ِمنِْ    seçme..hakkı=اْلِخي ر  =o..işi    

نِْ م      Allah’a=اّلَل ِ    karşı..gelirse=ي ْعِصِ    ve..kim=و 

س ول ه ِ ر      elbette=ف ق دِْ    ve..Resulüne=و 

لَِ لًِ    sapıklığa..düşer=ض      bir..sapkınlıkla=ض َل 

بِينًا  apaçık=م 

Allah ve Resulü, 
bir işte hüküm ver-
diği zaman, artık 
inanmış bir erkek 
ve kadına, o işi 
kendi isteklerine 
göre seçme hakkı 
yoktur. Kim Allah´a 
ve Resulüne karşı 
gelirse, apaçık bir 
sapıklığa düşmüş 
olur. 

Allah ve Rasulü 
bir şeye hükmet-
tiği zaman; ne 
mü´min erkekler 
için ne de 
mü´min kadınlar 
için artık işlerin-
de bir seçme 
hakkı olamaz. 
Kim de Allah´a 
ve Rasulüne is-
yan ederse; 
şüphesiz ki apa-
çık bir sapıklıkla 
sapmış olur. 

Allah ve Elçisi bir ko-
nuda hüküm verdik-
ten sonra artık inan-
mış bir erkek ve ka-
dının kendileriyle ilgili 
konularda tercih ser-
bestisi yoktur; (bu, 
hakkı kendinde göre-
rek) Allah'a ve Elçi-
si'ne isyan eden kim-
se, apaçık bir sapkın-
lığa düşmüş olur. 
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إِذِْ,,     diyordun=ت ق ولِ     hani=و 

أ ْنع مِ ,,ِللَِذي =nimet,,verdiği,,kimseye    ِ اّلَل=Allah’ın    

ل ْيهِِ أ ْنع ْمتِ     ona=ع      ve,,senin,,nimet,,verdiğin=و 

ل ْيهِِ     yanında=ع ل ْيكِ     tut=أ ْمِسكِْ    kendisine=ع 

كِ  ْوج  اتَقِِوِ     eşini=ز  =kork    ِ اّلَل=Allah’tan    

ت ْخِفي ن ْفِسكِ ,,فِي    fakat,,gizliyordun=و  =içinde    

ا ْبِديهِِ    Allah’ın=اّلَل ِ    şeyi=م      açığa,,vuracağı=م 

ت ْخش ى     insanlardan=النَاسِ     ve,,çekiniyordun=و 

اّلَل ِ قُِّ    Allah’tır=و      layık,,olan=أ ح 

ت ْخش اه ِ ,,أ نِْ =çekinmene    ىَِٰ,,ف ل َما ق ض  =kesince    

ْيد ِ ا    Zeyd=ز  ط ًرا    o,,kadından=ِمْنه      ilişiğini=و 

ا َوْجن اك ه      için=ِلك يِْ    biz,,onu,,sana,,nikahladık=ز 

ي ك ونِ ,,لِ  =olmaması    ْؤِمنِينِ ,,ع ل ى اْلم  =müminlere    

جِ  ر      hususunda=فِي    bir,,güçlük=ح 

اجِِ ْزو 
    evlatlıkları=أ ْدِعي ائِِهمِْ    evlenmek=أ 

ْوا    zaman=إِذ ا     kadınlarıyla=ِمْنه نَِ    kestikleri=ق ض 

ط ًراِ  ك انِ     ilişkilerini=و  أ ْمرِ ,,و  =ve,,buyruğu    

ْفع ولًِ    Allah’ın=اّلَلِِ  yerine,,getirilmiştir=م 

Ey Muhammed! 
Allah´ın nimet ver-
diği ve senin de 
nimetlendirdiğin 
kimseye, eşini bı-
rakma, Allah´tan 
sakın diyor, Al-
lah´ın açığa vura-
cağı şeyi içinde 
saklıyordun. İnsan-
lardan çekiniyor-
dun; oysa Al-
lah´tan çekinmen 
daha uygundu. 
Sonunda Zeyd 
eşiyle ilgisini ke-
since onu seninle 
evlendirdik ki ev-
latlıkları eşleriyle 
ilgilerini kestikle-
rinde onlara ev-
lenmek konusunda 
mü´minlere bir so-
rumluluk olmadığı 
bilinsin. Allah´ın 
buyruğu yerine ge-
lecektir. 

Hani sen; Al-
lah´ın kendisine 
nimet verdiği ve 
senin de nimet-
lendirdiğin kim-
seye diyordun ki: 
Eşini bırakma ve 
Allah´tan kork. 
Allah´ın açığa 
vuracağı şeyi de 
içine saklıyor, 
insanlardan kor-
kuyordun. Hal-
buki en çok Al-
lah´tan korkman 
gerekirdi. Niha-
yet Zeyd onunla 
bağını kopardı-
ğında, onu se-
ninle evlendirdik 
ki böylece evlad-
lıkları eşleriyle 
bağlarını kopar-
dıklarında onlar-
la evlenmek ko-
nusunda 
mü´minlere bir 
vebal olmadığı 
bilinsin. Allah´ın 
emri yerine geti-
rilmiştir. 

Ve bir zaman, (ey 
Muhammed,) Allah'ın 
lütufta bulunduğu ve 
senin de iyilik ettiğin 
kişiye, Eşini terk etme 
ve Allah'a karşı so-
rumluluğunun bilin-
cinde ol! demiştin. Ve 
(böylece) Allah'ın ya-
kında aydınlığa çıka-
racağı şeyi içinde giz-
lemiştin; çünkü insan-
lar(ın ne düşünecek-
lerin)den çekiniyor-
dun, oysa çekinmen 
gereken yalnız Allah 
olmalıydı! (Fakat) 
sonra Zeyd o kadınla 
beraberliğini sona er-
dirdiğinde onu senin-
le evlendirdik ki (ge-
lecekte) evlatlıkları 
eşleriyle ilgilerini kes-
tiklerinde onlar(la ev-
lendikleri) için mümin-
ler suçlanmasın. Ve 
Allah'ın buyruğu (böy-
lece) yerine getirilmiş 
oldu. 

33. 
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.. ا ك انِ ..م  =yoktur    ِِالنَِ..ع ل ى بِي  =Peygambere    

ج ِ..ِمنِْ ر  ح  =herhangi..bir..güçlük    ا     bir..şeyde=فِيم 

ضِ      Allah’ın=اّلَل ِ    takdir..ettiği=ف ر 
    kendisine=ل ه ِ 

    arasında=فِي    Allah’ın=اّلَلِِ    yasasıdır=س نَة ِ

ل ْوا..الَِذينِ  خ  =geçenler    ِِْمن..
ق ْبل ِ  =sizden..önce    

ك انِ  أ ْمرِ ..و  =emri    ِِاّلَل=Allah’ın    ق د ًرا=bir..kaderdir    

ْقد وًرا  takdir..edilmiş=م 

Allah´ın, Peygam-
bere takdir ettiği 
bir şeyde O´na bir 
güçlük yoktur. Bu 
Allah´ın sizden ön-
cekilere de uygu-
ladığı yasadır. Al-
lah´ın emri şüphe-
siz gereği gibi ye-
rine gelecektir. 

Allah´ın, kendi-
sine farz kıldığı 
şeylerde pey-
gamberine her-
hangi bir güçlük 
yoktur. Allah´ın 
önceden geç-
mişler hakkında-
ki sünnetidir. Ve 
Allah´ın emri, 
gereği gibi yeri-
ne gelmiştir. 

(O halde,) Allah'ın 
kendisi için takdir et-
tiği şeyi (yapmasın-
dan dolayı) Peygam-
ber'e hiçbir suç isnad 
edilemez. (Gerçekte, 
bu) sizden önce gelip 
geçenler için de Al-
lah'ın bir uygulama-
sıydı; ve (şunu unut-
ma ki) Allah'ın iradesi 
mutlaka tecelli eder. 

33. 
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,,     duyururlar=ي ب ل ِغ ونِ     onlar,,ki=الَِذينِ 

تِِ     Allah’ın=اّلَلِِ    elçiliğini=ِرس ال 

ي ْخش ْون ه ِ     ve,,O’ndan,,korkarlar=و 

لِ  ي ْخش ْونِ ,,و  =ve,,korkmazlar    دًا     kimseden=أ ح 

ك ف ىَِٰ    Allah’dan=اّلَل ِ     başka=إِلَِ     ve,,yeter=و 

ِسيبًا    Allah=بِاّلَلِِ  hesap,,görücü,,olarak=ح 

O Peygamberler 
Allah´ın buyrukla-
rını tebliğ ederler, 
Allah´tan korkarlar 
ve O´ndan başka 
kimseden kork-
mazlar. Allah he-
sap görücü olarak 
yeter. 

Allah´ın risaletle-
rini tebliğ eden-
ler ve O´ndan 
korkanlar; Al-
lah´tan başka 
kimseden kork-
mazlar. Hesab 
görücü olarak 
Allah, yeter. 

(Ve bu,) Allah'ın me-
sajlarını (dünyaya) 
tebliğ edenler, 
O'ndan korkanlar ve 
O'ndan başka kimse-
den korku duymayan-
lar (için de geçerli 
olan Allah'ın adetidir), 
hiç kimse Allah ka-
dar, (insanların yap-
tıkları için) hesap so-
rucu değildir! 

33. 
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.. ا ك انِ ..م  =değildir    ِ َمد ح      babası=أ ب ا    Muhammed=م 

دِ  اِلك مِْ..ِمنِْ    birinin=أ ح  ِرج  =sizin..erkeklerinizden    

ِكنِْ ل َٰ س ولِ     fakat=و      Allah’ın=اّلَلِِ    Elçisidir=ر 

ات مِ  خ      peygamberlerin=النَبِي ِين ِ     ve..hatemidir=و 

ك انِ  اّلَل ِ..و  =ve..Allah    ِِ ش ْيءِ ..بِك ل =her..şeyi    

ِليًما  bilendir=ع 

Muhammed içiniz-
den herhangi bir 
adamın babası 
değil, fakat O Al-
lah’ın Resulü ve 
Peygamberlerin 
sonuncusudur. Al-
lah her şeyi hak-
kıyla bilendir. 

Muhammed; si-
zin adamlarınız-
dan herhangi bi-
risinin babası 
değildir, sadece 
Allah´ın Rasulü 
ve peygamberle-
rin hatemidir. Al-
lah, her şeyi bi-
lendir. 

(Ve bilin ki, ey mü-
minler,) Muhammed 
sizin erkeklerinizden 
hiçbirinin babası de-
ğildir, fakat o, Allah'ın 
Elçisi ve bütün pey-
gamberler'in sonun-
cusu'dur. Ve Allah 
her şeyi hakkıyla bi-
lendir. 

33. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

وا     anışla=ِذْكًرا    Allah’ı=اّلَل ِ    anın=اْذك ر 

ثِيًرا  çok=ك 

Ey inananlar Al-
lah´ı çok anın. 

Ey iman edenler; 
Allah´ı çokça 
zikredin. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allah'ı çokça 
anın, 

33. 
42 

وه ِ.. ب ِح  س  ةًِ    ve..O’nu..tesbih..edin=و      sabah=ب ْكر 

أ ِصيًَلِ  akşam=و 

ve O´nu sabah ak-
şam tesbih ediniz. 

Ve O´nu sabah 
akşam tesbih 
edin. 

ve sabah akşam 
O'nun şanını yüceltin. 

33. 
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,, الَِذي,,ه وِ  =O(Allah),,ki     ِل ِيي ص =rahmet,,eder    

ل ْيك مِْ ت ه ِ    üzerinize=ع  ئِك  َل  م      melekleri,,de=و 

ك مِْ     sizi,,çıkarmak,,için=ِلي ْخِرج 

اتِِ,,ِمنِ  الظُّل م  =karanlıklardan    

النُّوِرِ ,,إِل ى =aydınlığa    

ك انِ  ْؤِمنِينِ ,,و  بِاْلم  =inananlara,,karşı    

ِحيًما  çok,,esirgeyendir=ر 

Sizi karanlıklardan 
aydınlığa çıkarmak 
için üzerinize me-
lekleriyle beraber 
rahmetini gönde-
ren Allah´tır. 
Mü´minlere karşı 
çok bağışlayıcı, 
çok esirgeyici de 
O´dur. 

Sizi karanlıklar-
dan aydınlığa 
çıkarmak için 
rahmet etmekte 
olan O´dur. Me-
lekleri de size 
dua ederler. Ve 
O, mü´minlere 
Rahim olandır. 

O, size (kendi mesaj-
larını taşıyan) melek-
leriyle nimetlerini 
bahşeder ki sizi ka-
ranlıklardan aydınlığa 
çıkarsın. Ve O, mü-
minler için rahmet 
kaynağıdır. 

33. 
44 

    gün=ي ْومِ     karşılanırlar=ت ِحيَت ه مِْ..

ق ْون ه ِي لِْ =kendisine..kavuştukları     ِ م     selam..ile=س َل 

أ ع دَِ مِْ    ve..hazırlanmıştır=و      onlara=ل ه 

 güzel=ك ِريًما    bir..mükâfat=أ ْجًرا

O´na kavuştukları 
gün, Allah´ın onla-
ra iltifatı selam´dır. 
Allah onlara güzel 
bir mükafat hazır-
lamıştır. 

O´na kavuştuk-
ları gün, onların 
sağlık temenni-
leri; selamdır. 
Onlara cömertçe 
bir mükafat ha-
zırlamıştır. 

O'na kavuşacakları 
Gün Selam hitabıyla 
karşılanacaklardır ve 
Allah, onlar için en 
güzel ödülü hazırla-
mıştır. 

33. 
45 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=peygamber    إِنَا=elbette,,biz    

ْلن اكِ      şahid=ش اِهدًا    seni,,gönderdik=أ ْرس 

ًرا ب ش ِ م  ن ِذيًرا    ve,,müjdeci=و   ve,,uyarıcı=و 

Ey Peygamber, biz 
seni tanık, müjdeci 
ve uyarıcı olarak 
gönderdik. 

Ey peygamber; 
Biz, seni mu-
hakkak şahid, 
müjdeci ve uya-
rıcı olarak gön-
derdik. 

(Sana gelince,) ey 
Peygamber, unutma 
ki Biz seni (hakikatin) 
bir şahidi, bir müjdeci 
ve bir uyarıcı olarak 
gönderdik, 

33. 
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د اِعيًا.. اّلَلِِ..إِل ى    ve..davetçi=و  =Allah’a    

اًجا    izniyle=بِإِْذنِهِِ ِسر      ve..bir..lamba=و 

نِي ًرام  =aydınlatıcı 

Allah´ın izniyle, bir 
davetçi ve aydınla-
tan bir lamba ola-
rak görevlendirdik. 

İzniyle Allah´a 
çağıran ve ay-
dınlatan bir ışık 
olarak. 

(herkesi) O'nun izniy-
le Allah'a çağıran ve 
ışık saçan bir kandil 
olarak. 

33. 
47 

رِِ,, ب ش ِ ْؤِمنِينِ اْلمِ     müjdele=و  =müminlere    

مِْ    gerçekten=بِأ نَِ     onlara,,vardır=ل ه 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan    ِف ْضًَل=bir,,lütuf    بِيًرا  büyük=ك 

Mü´minlere Al-
lah´tan büyük bir 
lütfa ereceklerini 
müjdele. 

Mü´minlere; 
kendileri için Al-
lah tarafından 
büyük bir lütuf 
olduğunu müjde-
le. 

(O halde,) müminlere 
kendilerini Allah'tan 
büyük bir lütuf bekle-
diğini müjdele; 

33. 
48 

.. لِ  ت ِطعِِ..و  =itaat..etme     ِاْلك افِِرين=kâfirlere    

ن افِِقينِ  اْلم  د عِْ    ve..münafıklara=و      ve..aldırma=و 

َكلِْوِ     onların..eziyetlerine=أ ذ اه مِْ ت و  =ve..dayan    

اّلَلِِ ..ع ل ى =Allah’a    َِٰك ف ى     Allah=بِاّلَلِِ    ve..yeter=و 

ِكيًَلِ  vekil..olarak=و 

Kafirlere ve müna-
fıklara itaat etme. 
Onların eziyetleri-
ne aldırma, Allah´a 
güven; koruyucu 
olarak Allah sana 
yeter. 

Kafirlere ve mü-
nafıklara uyma, 
onların eziyetle-
rine aldırma. Al-
lah´a tevekkül 
et. Vekil olarak 
Allah yeter. 

hakikati inkar edenler 
ve ikiyüzlüler(in de-
ğerlerin)e uyma ve 
onların incitici sözle-
rine aldırma! (Yalnız) 
Allah'a güven! Hiç 
kimse Allah kadar 
güven verici olamaz. 

33. 
49 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    إِذ ا=zaman    

ْؤِمن اتِِ    nikahladığınız=ن ك ْحت مِ      inanan,,kadınları=اْلم 

وه نَِ    sonra=ث مَِ     boşarsanız=ط لَْقت م 

ق ْبلِِ,,ِمنِْ =önce    

Ey iman edenler! 
Mü´min kadınları 
nikahlayıp da, he-
nüz dokunmadan 
onları boşarsanız, 
onları iddet müd-
detince bekleme-
niz gerekmez. 

Ey iman edenler; 
mü´min kadınları 
nikahlayıp sonra 
onlarla temasta 
bulunmadan ön-
ce boşadığınız-
da, artık onlar 
için iddet say-

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Mümin kadın-
larla evlenir ve fakat 
onlara dokunmadan 
boşarsanız, onlar 
adına bir iddet döne-
mi hesaplamaya ve 
(onlardan bunu) bek-
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سُّوه نَِ,,أ نِْ ت م  =onlara,,dokunmadan    ا     yoktur=ف م 

ل ْيِهنَِ    size=ل ك مِْ     onların,,üzerinde=ع 

ِعدَة ِ,,ِمنِْ =bir,,iddet,,(hakkınız)    

اِ      sayacağınız=ت ْعت دُّون ه 

ت ِع وه نَِ     hemen,,geçimliklerini,,verin=ف م 

وه نَِ ح  س ر ِ     ve,,onları,,serbest,,bırakın=و 

اًحا ِميًَلِ    bir,,bırakışla=س ر   güzel=ج 

Kendilerine bağış-
ta bulunarak onları 
güzellikle serbest 
bırakın. 

manıza lüzum 
yoktur. Kendile-
rini geçindirin ve 
güzellikle ser-
best bırakın. 

lemeye hakkınız yok-
tur; o halde (hemen) 
ihtiyaçlarını karşılayın 
ve en güzel şekilde 
bırakın. 

33. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=peygamber    إِنَا=şüphesiz..biz    

كِ     sana=ل كِ     helal..kıldık=أ ْحل ْلن ا اج      eşlerini=أ ْزو 

آت ْيتِ ..الََلتِي =verdiğin    

ه نَِ ور      ücretlerini..(mehirlerini)=أ ج 

ا م  ل ك تِْ..و  م  =ve..bulunanları     ِي ِمين ك=elinde    

أ ف اءِ ..ِمَما =ganimet..verdiğinden    ِ اّلَل=Allah’ın    

ل ْيكِ  ب ن اتِِ    sana=ع      ve..kızlarını=و 

كِ  ب ن اتِِ    amcanın=ع م ِ     ve..kızlarını=و 

ب ن اتِِ    halalarının=ع َماتِكِ      ve..kızlarını=و 

اِلكِ  ب ن اتِِ    dayının=خ      ve..kızlarını=و 

تِكِ  ال      teyzelerinin=خ 

ْرنِ ..الََلتِي ه اج  =hicret..eden    

ع كِ  أ ةًِ    seninle..beraber=م  اْمر      ve..kadını=و 

ْؤِمن ةًِ ه ب تِْ..إِنِْ    inanmış=م  و  =hibe..ederse    

ا ِِ    kendisini=ن ْفس ه      peygambere=ِللنَبِي 

اد ِ..إِنِْ أ ر  =dilediği    ُِّالنَبِي=peygamber    

ا..أ نِْ ه  ي ْست ْنِكح  =kendisini..nikahlamak    

ةًِ اِلص      sana=ل كِ     mahsus..olarak=خ 

ونِِد ِ..ِمنِْ =dışında     ِ ْؤِمنِين     müminlerin=اْلم 

ِلْمن ا..ق دِْ ع  =biz..biliyoruz    ا     şeyi=م 

ْضن ا ل ْيِهمِْ    gerekli..kıldığımız=ف ر      onlara=ع 

اِجِهمِْ    hakkında=فِي     eşleri=أ ْزو 

ا م  ل ك تِْ..و  م  =ve..bulunanlar    ِْم ان ه      ellerinin=أ ْيم 

ِ ي ك ونِ ..ِلك ْيَل  =olmaması..için     ِل ْيك     sana=ع 

ج ِ  ر  ك انِ     bir..zorluk=ح  اّلَل ِ..و  =Allah    

ِحيًما    çok..bağışlayan=غ ف وًرا  çok..esirgeyendir=ر 

Ey Peygamber! 
Mehirlerini verdiğin 
eşlerini, Allah´ın 
sana ganimet ola-
rak verdiği cariye-
lerini, seninle be-
raber hicret eden 
amcanın kızlarını, 
halalarının kızları-
nı, dayının kızları-
nı, teyzelerinin kız-
larını ve peygam-
ber nikahlamayı di-
lediği takdirde 
mü´minlerden ayrı 
sırf sana mahsus 
olmak üzere, ken-
disinin mehrini 
Peygambere hibe 
eden mü´min ka-
dını almanı helal 
kılmışızdır. Biz zor-
luğa uğramaman 
için mü´minlerin 
eşleri ve cariyeleri 
hakkında onların 
üzerine neyi farz 
kılmış olduğumuzu 
bildirmiştik. Allah 
bağışlayandır, 
merhamet edendir. 

Ey peygamber; 
Biz, mehirlerini 
verdiğin eşlerini, 
Allah´ın sana 
ganimet olarak 
verdiği cariyeleri, 
seninle beraber 
hicret eden am-
canın kızlarını, 
halalarının kızla-
rını, dayının kız-
larını, teyzeleri-
nin kızlarını ve 
bir de eğer 
mü´min bir kadın 
kendisini pey-
gambere hibe 
eder de pey-
gamber de 
onunla evlen-
meyi isterse 
onuki bu, 
mü´minlerden 
ayrı olarak sa-
dece sana has 
olmak üzerese-
nin için helal kıl-
dık. Sana bir 
zorluk olmasın 
diye mü´minlerin 
eşleri ve sağ el-
lerinin malik ol-
dukları hakkında 
ne hükmettiğimi-
zi bildirdik. Ve 
Allah; Gafur, 
Rahim olandır. 

Ey Peygamber! Me-
hirlerini verdiğin eşle-
rini ve Allah'ın sana 
bahşettiği savaş esir-
leri arasından sağ 
elinin altında bulu-
nanları sana helal 
kıldık. Ve seninle bir-
likte (Yesrib'e) göç 
etmiş olan amcaları-
nın ve halalarının kız-
larını, dayılarının ve 
teyzelerinin kızlarını; 
ve kendilerini Pey-
gamber'e özgür ira-
deleriyle teklif eden, 
Peygamber'in de al-
mak istediği mümin 
kadınları (da sana 
helal kıldık): (bu so-
nuncusu) yalnız sana 
özgü bir imtiyazdır, 
öteki müminler için 
değil, (zaten) onlara 
eşleri ve sağ ellerinin 
altında bulunanlar 
konusunda yapmaları 
gerekeni bildirdik. 
(Ve) artık sen (gerek-
siz) bir endişeye ka-
pılmamalısın, şüphe-
siz Allah çok bağışla-
yıcıdır, rahmet kay-
nağıdır. 

33. 
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نِْ    geri,,bırakır=ت ْرِجي,, ت ش اءِ ,,م  =dilediğini    

ت ْؤِوي    onlardan=ِمْنه نَِ     ve,,alırsın=و 

نِْ    yanına=إِل ْيكِ  ت ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

نِِ م  اْبت غ ْيتِ ,,و  =arzu,,ettiğine,,(dönmekte)    

ْلتِ ,,ِمَمنِْ ع ز  =ayrıldıklarından    ِ     yoktur=ف َل 

ن احِ  ل ْيك ِ     bir,,günah=ج      senin,,üzerine=ع 

ِلكِ      en,,elverişli,,olan=أ ْدن ىَِٰ    budur=ذ َٰ

ت ق رَِ,,أ نِْ =aydınlanmasına    

    onların,,gözlerinin=أ ْعي ن ه نَِ

لِ  نَِ,,و  ي ْحز  =ve,,tasalanmamalarına    

ْينِ  ي ْرض      ve,,razı,,olmalarına=و 

ا آت ْيت ه نَِ,,بِم  =senin,,verdiklerine    
َنِ      hepsinin=ك لُّه 

اّلَل ِ ا    bilir=ي ْعل مِ     Allah=و      olanı=م 

ل وبِك ْمِ ق ِ,,فِي =sizin,,kalblerinizde     ِك ان اّلَل ِ,,و  =Allah    

ِليًما ِليًما    bilendir=ع   halimdir=ح 

Ey Muhammed! 
Onların dilediğini 
geri bırakır diledi-
ğini de yanına alır-
sın. Kendilerinden 
uzak durduğun 
kadınlardan arzu 
ettiğini tekrar yanı-
na almanda, senin 
üzerine bir günah 
yoktur. Bu onların 
gözlerinin aydın 
olmasını, üzülme-
melerini, hepsine 
verdiğin şeylere 
razı olmalarını da-
ha iyi sağlar. Allah 
kalplerinizde olanı 
bilir; Allah bilendir, 
halimdir. 

Onlardan istedi-
ğini bırakabilir, 
istediğini alabi-
lirsin. Bırakmış 
olduklarından da 
arzu ettiğini al-
manda sana bir 
vebal yoktur. Bu, 
onların gözleri-
nin aydın olma-
sı, üzülmemeleri 
ve kendilerine 
verdiğin şeylere 
razı olmaları için 
daha elverişlidir. 
Allah, kalbleri-
mizde olanı bilir. 
Ve Allah; Alim, 
Halim olandır. 

(Şunu bil ki,) onlar-
dan dilediğini bir süre 
yanından uzaklaştı-
rabilirsin ve dilediğini 
de yanına alabilirsin; 
ve (bir süre) uzaklaş-
tırdıklarından birini 
yeniden istemende 
bir vebal yoktur: bu, 
(seni her gördüklerin-
de) gözlerinin parla-
masını ve (gözden 
çıkarıldıkları zaman) 
üzülmemelerini ve 
onlara vermek zorun-
da olduğun her şey-
den hoşnutluk duy-
malarını sağlar: çün-
kü (yalnız) Allah kalp-
lerinizden geçeni bilir; 
ve Allah her şeyi bi-
lendir, halimdir. 

33. 
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.. ي ِحلُِّ..لِ  =artık..helal..değildir     ِل ك=sana    

ب ْعد ِ..ِمنِْ    kadınlar=الن ِس اءِ  =bundan..sonra    

لِ  ت ب دَلِ ..أ نِْ..و  =değiştiremezsin    َِبِِهن=bunları    

اج ِ..ِمنِْ أ ْزو  =başka..eşlerle    ِْل و     şayet=و 

ب كِ  ْسن ه نَِ    çok..hoşuna..gitse..de=أ ْعج      güzellikleri=ح 

    bunun..dışındadır=إِلَِ

ا ل ك تِْ..م  م  =bulunanlar..(cariyeler)     ِ ي ِمين ك=elinde    

ك انِ  اّلَل ِ..و  =Allah    َِٰش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ى =her..şeyi    

قِيبًا  gözetleyicidir=ر 

Ey Muhammed! 
Bundan sonra artık 
sana başka kadın-
larla evlenmen, 
bunları başka eş-
lerle değiştirmen, 
güzellikle hoşuna 
gitse bile sana he-
lal değildir. Ancak 
elinin altında bulu-
nan cariyeler hariç, 
Allah her şeyi gö-
zetleyicidir. 

Bundan sonra 
artık sana kadın-
larla evlenmek 
ve güzellikleri 
hoşuna gitse de 
sağ elinin malik 
olduklarının dı-
şında hiç birini 
başka bir eşle 
değiş tirmek he-
lal değildir. Al-
lah; her şeyi mu-
rakabe edendir. 

Bundan sonra (baş-
ka) hiçbir kadın sana 
helal değildir -onları(n 
hiçbirini) başka ka-
dınlarla, güzellikleri 
seni fazlasıyla cez-
betse de, değiştir-
me(ne izin verilme-
miştir)- (halen) sahip 
oldukların dışında 
(hiç biri sana helal 
değildir). Allah her 
şeyi görüp gözeten-
dir. 

33. 
53 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ل وا,,لِ  ت ْدخ  =girmeyin     ِب ي وت=evlerine    

ِِ     ancak,,hariç=إِلَِ    Peygamber’in=النَبِي 

ي ْؤذ نِ ,,أ نِْ =izin,,verilmesi    ِْل ك م=size    

ط ع امِ ,,إِل ىَِٰ =yemek,,için    

ْيرِ  ن اِظِرينِ ,,غ  =(pişmesini),,beklememeksizin    

ِكنِْ    vaktini=إِن اه ِ ل َٰ     zaman=إِذ ا    fakat=و 

ل وا    çağrıldığınız=د ِعيت مِْ     girin=ف اْدخ 

ط ِعْمت مِْ,,ف إِذ ا =yemeği,,yiyince    ِ واف اْنت ِشر  =dağılın    

لِ  ْست أْنِِسينِ ,,و  م  =dalmayın     ِ ِديث     söze=ِلح 

ِلك مِْ    çünkü=إِنَِ ي ْؤِذي,,ك انِ     bu=ذ َٰ =incitiyordu    

    fakat,,o,,utanıyordu=ف ي ْست ْحيِي    Peygamberi=النَبِيَِ

ْمِ  اّلَل ِ    sizden=ِمْنك  ي ْست ْحيِي,,لِ     Allah=و  =utanmaz    

ِِ ,,ِمنِ  ق  اْلح  =gerçek(i,,söylemek)ten    إِذ ا     zaman=و 

وه نَِ أ ْلت م  ت اًعا    onlarda,,istediğiniz=س      bir,,şey,,=م 

اءِِ,,ِمنِْ    isteyin=ف اْسأ ل وه نَِ ر  و  =arkasından    

اب ِ  ِلك مِْ    perde=ِحج  رِ     bu=ذ َٰ     daha,,temizdir=أ ْطه 

وبِك مِِْلق ل ِ =sizin,,kalbleriniz,,için    

ق ل وبِِهَنِ      ve,,onların,,kalbleri,,için=و 

Ey inananlar! Pey-
gamberin evlerine, 
yemeğe çağrıl-
maksızın vakitli 
vakitsiz girmeyin 
fakat davet edilir-
seniz girin ve ye-
meği yeyince dağı-
lın. Sohbet etmek 
için de gidip otur-
mayın. Bu haliniz 
peygamberi üzü-
yor, o da size bir 
şey söylemeye çe-
kiniyordu. Allah 
gerçeği söylemek-
ten çekinmez. 
Peygamber eşle-
rinden bir şey iste-
yeceğinizde onu 
perde arkasından 
isteyin. Bu sayede 
sizin kalpleriniz de 
onların kalpleri de 
daha temiz kalır. 
Allah´ın Peygam-
berini üzmeniz ve 
O´ndan sonra eş-
lerini nikahlamanız 
asla caiz değildir. 
Çünkü bu Allah ka-
tında büyük bir 
günahtır. 

Ey iman edenler; 
Peygamber´in 
evlerine yemeğe 
çağrılmaksızın 
ve vakitli vakitsiz 
girmeyin. Ama 
davet olunursa-
nız; girin ve ye-
meği yeyince de 
lafa dalmadan 
dağılın. Bu hali-
niz, Peygamber´i 
üzüyordu, o da 
size bir şey söy-
lemeye çekini-
yordu. Allah ise 
hakkı söylemek-
ten çekinmez. 
Peygamber´in 
eşlerinden bir 
şey istediğiniz-
de; onu perde 
arkasından iste-
yin. Bu; sizin 
kalbleriniz için 
de, onların kalb-
leri için de daha 
temizdir. Allah´ın 
Rasulünü üzme-
niz ve ondan 
sonra eşlerini ni-
kahlamak asla 
caiz değildir. 
Çünkü bu; Allah 
katında büyük 
bir günahtır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! İzin verilme-
dikçe Peygamber'in 
evlerine girmeyin ve 
yemek için (davet 
edildiğiniz zaman er-
kenden) gidip hazır-
lanmasını beklemeye 
kalkışmayın, çağrıldı-
ğınızda (en uygun 
zamanda) girin, ye-
meği yiyince hemen 
ayrılın, lafa dalmayın. 
Bu durum Peygam-
beri üzebilir, ama siz-
den (gitmenizi iste-
meye de) çekinebilir 
fakat Allah doğru(yu 
size öğretmek)ten 
çekinmez. (Peygam-
ber'in eşlerine gelin-
ce,) onlardan bir şey 
isteyeceğiniz vakit 
perde arkasından is-
teyin! Bu hem sizin 
kalplerinizin, hem de 
onlarınkinin temizliği-
ni pekiştirir. Ayrıca si-
zin Allah'ın Elçisi'ni 
üzmeniz ve onun ve-
fatından sonra eşleri-
ni nikahlamanız caiz 
değildir, doğrusu bu, 
Allah nazarında bü-
yük bir günahtır. 
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ا م  ك انِ ,,و  =olamaz    ِْل ك م=sizin    

ت ْؤذ وا,,أ نِْ =incitmeniz     ِس ول     Elçisini=ر 

لِ     Allah’ın=اّلَلِِ     ve,,olamaz=و 

وا,,أ نِْ ت ْنِكح  =nikahlamanız    ِ ه اج      onun,,eşlerini=أ ْزو 

ب ْعِدهِِ,,ِمنِْ =kendisinden,,sonra     ِأ ب دًا=asla    

ِلك مِْ    çünkü=إِنَِ ِعْند ِ,,ك انِ     bu=ذ َٰ =katında    

 büyük(bir,,günah)tır=ع ِظيًما    Allah=اّلَلِِ

33. 
54 

.. ت ْبد وا..إِنِْ =açığa..vursanız    ْيئًا     bir..şeyi=ش 

    şüphesiz=ف إِنَِ    onu..gizleseniz=ت ْخف وه ِ    yahut=أ وِْ

ش ْيءِ ..بِك ل ِِ..ك انِ     Allah=اّلَل ِ =her..şeyi    

ِليًما  bilmektedir=ع 

Bir şeyi açıklasa-
nız da gizleseniz 
de Allah şüphesiz 
hepsini bilir. 

Bir şeyi açıkla-
sanız da, gizle-
seniz de muhak-
kak ki Allah; her 
şeyi bilendir. 

Bir şeyi açıktan da, 
gizli de yapsanız, 
(unutmayın ki,) Allah 
her şeyi hakkıyla bilir. 

33. 
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,, ن احِ     yoktur=لِ  ل ْيِهنَِ    bir,,günah=ج      onlara=ع 

لِ     babaları=آب ائِِهنَِ    hakkında=فِي     ve,,yoktur=و 

نَِأ ْبن ائِهِِ =oğulları     ِل     ve,,yoktur=و 

انِِهنَِ ل ِ    kardeşleri=إِْخو      ve,,yoktur=و 

انِِهنَِ    oğulları=أ ْبن اءِِ     kardeşlerinin=إِْخو 

لِ      oğulları=أ ْبن اءِِ    ve,,yoktur=و 

اتِِهنَِ و  لِ     kız,,kardeşlerinin=أ خ      ve,,yoktur=و 

لِ     kadınları=نِس ائِِهنَِ     ve,,yoktur=و 

ا ل ك تِْ,,م  م  =bulunan(köle)leri    
َنِ  ان ه      ellerinde=أ ْيم 

اتَِقينِ      şüphesiz=إِنَِ    Allah’tan=اّلَل ِ     korkun=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ,,ك انِ     Allah=اّلَل ِ =her,,şeyi    

 görmektedir=ش ِهيدًا

Onlara (Peygam-
ber hanımlarına); 
babaları, oğulları, 
erkek kardeşleri, 
erkek kardeşlerinin 
oğulları, kız kar-
deşlerinin oğulları, 
hizmetçi kadınları 
ve cariyeleri hak-
kında bir günah 
yoktur. Ey Pey-
gamber hanımları, 
Allah´tan korkun, 
şüphesiz Allah, her 
şeyi görmektedir. 

Peygamber´in 
eşlerine; babala-
rı, oğulları, kar-
deşleri, erkek 
kardeşlerinin 
oğulları, kız kar-
deşlerinin oğul-
ları, hizmetçi ka-
dınları ve sağ el-
lerinin malik ol-
dukları husu-
sunda vebal 
yoktur. Ve Al-
lah´tan korkun. 
Muhakkak ki Al-
lah; her şeye 
şahid olandır. 

(Fakat) onların baba-
larına, oğullarına, 
kardeşlerine, erkek 
kardeşlerinin veya kız 
kardeşlerinin oğulla-
rına, kadın hizmetçi-
lerine yahut sağ elle-
rinin sahip olduğu 
(kadın köleleri)ne 
(serbestçe görünme-
lerinde) bir mahzur 
yoktur. Ama (ey Pey-
gamber eşleri, her 
zaman) Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun bi-
lincinde olun; şüphe-
siz Allah, her şeye 
şahittir. 

33. 
56 

ت ه ِ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ.. ئِك  َل  م      ve..melekleri=و 

لُّونِ      salat..etmektedir=ي ص 

ِِ ..ع ل ى النَبِي  =Peygambere    ا..ي ا أ يُّه  =ey    

ن واآمِ ..الَِذينِ  =inananlar    لُّوا     siz..de..salat..edin=ص 

ل ْيهِِ وا    ona=ع  ل ِم  س      ve..selam..edin=و 

 içtenlikle=ت ْسِليًما

Şüphesiz Allah ve 
melekleri Pey-
gamberi överler. 
Ey inananlar! Siz 
de O´nu övün, 
O´na salat ve se-
lam getirin. 

Muhakkak ki Al-
lah ve melekleri, 
Peygamber´e 
salat ederler. Ey 
iman edenler; 
siz de O´nun 
üzerine salavat 
getiriniz ve onun 
için selamet di-
leyin. 

Allah ve melekleri, 
şüphesiz, Peygambe-
ri kutsarlar: (o halde) 
ey iman etmiş olan-
lar, siz de o'nu kutsa-
yın ve kendinizi 
(o'nun rehberliğine) 
tam bir teslimiyetle 
terk edin! 

33. 
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ي ْؤذ ونِ ,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, =incitenler    

س ول ه ِ    Allah’ı=اّلَل ِ ر      ve,,Elçisini=و 

مِ      Allah=اّلَل ِ    onlara,,lanet,,etmiştir=ل ع ن ه 

الدُّْني ا,,فِي =dünyada    ِِة اْْلِخر      ve,,ahirette=و 

أ ع دَِوِ  =ve,,hazırlamıştır    ِْم     onlar,,için=ل ه 

ِهينًا    bir,,azab=ع ذ ابًا  alçaltıcı=م 

Allah´ı ve Pey-
gamberini inciten-
lere, Allah, dünya-
da da ahirette de 
lanet eder; onlar 
için alçaltıcı bir 
azab hazırlamıştır. 

Muhakkak ki Al-
lah´ı ve Rasulü-
nü incitenlere Al-
lah; dünya ve 
ahirette la´net 
etmiştir. Ve onlar 
için, horlayıcı bir 
azab hazırlamış-
tır. 

Allah'ı ve Rasulü'nü 
(bilerek) incitenlere 
gelince; Allah onları 
bu dünyada ve ahiret-
te (rahmetinden) yok-
sun bırakacak ve on-
lar için alçaltıcı bir 
azap hazırlayacaktır. 

33. 
58 

.. الَِذينِ  ي ْؤذ ونِ ..و  =incitenler    

ْؤِمنِينِ      mümin..erkekleri=اْلم 

ْؤِمن اتِِ اْلم      ve..mümin..kadınları=و 

ا    dışında..bir..şeyle=بِغ ْيرِِ اْكت س ب وا..م  =yaptıklarının    

ل وا    elbette=ف ق دِِ     yüklenmişlerdir=اْحت م 

اب ْهت انًِ =bir..iftira    إِثًْما بِينًا    ve..bir..günah=و   açık=م 

Mü´min erkek ve 
kadınları, yapma-
dıkları bir şeyle 
suçlayıp inciltenler, 
iftira etmiş ve apa-
çık bir günah yük-
lenmiş olurlar. 

Mü´min erkekleri 
ve mü´min ka-
dınları yapma-
dıkları bir şeyle 
incitenler; doğ-
rusu bir iftirayı 
ve apaçık bir 
günahı yüklen-
mişlerdir. 

Mümin erkekleri ve 
mümin kadınları 
yapmadıkları bir fiil-
den dolayı suçlayan-
lara gelince, onlar ifti-
ra atma suçu işlemiş 
ve böylece açık bir 
günaha girmiş olurlar. 

33. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    َِبِيُِّالن =Peygamber    ِْق ل=söyle    

اِجكِ  ب ن اتِكِ     eşlerine=ِْل ْزو      ve,,kızlarına=و 

نِس اءِِ ْؤِمنِينِ     ve,,kadınlarına=و      inananların=اْلم 

ل ْيِهنَِ    salsınlar=ي ْدنِينِ      üstlerine=ع 

,,ِمنِْ
بِيبِِهَنِ  َل  ج  =örtülerini     ِِلك     budur=ذ َٰ

    en,,elverişli,,olan=أ ْدن ىَِٰ

ْفنِ ,,أ نِْ ي ْعر  =onların,,tanınması,,için    

ِ ي ْؤذ ْين ِ ,,ف َل  =incitilmemesi,,için     ِك ان اّلَل ِ,,و  =Allah    

ِحيًما    çok,,bağışlayan=غ ف وًرا  çok,,esirgeyendir=ر 

Ey Peygamber! 
Hanımlarına, kızla-
rına ve müminlerin 
kadınlarına söyle: 
Bir ihtiyaç için dı-
şarı çıktıklarında 
örtülerini üstlerine 
alsınlar, vücutlarını 
örtsünler. Bu onla-
rın hür ve namuslu 
bilinmelerini ve 
bundan dolayı in-
ciltilmemelerini 
daha iyi sağlar. Al-
lah çok bağışla-
yan, çok esirge-
yendir. 

Ey peygamber; 
eşlerine, kızları-
na ve 
mü´minlerin ka-
dınlarına söyle: 
Üstlerine örtü al-
sınlar. Bu, onla-
rın tanınıp da in-
citilmemeleri için 
daha elverişlidir. 
Ve Allah; Gafur, 
Rahim olandır. 

Ey Peygamber! Eşle-
rine, kızlarına ve 
(öteki) bütün mümin 
kadınlara (toplum içi-
ne çıktıklarında) dış 
kıyafetlerini üzerleri-
ne almalarını söyle! 
Bu, onların (temiz 
kadınlar olarak) ta-
nınmalarını ve rahat-
sız edilmemelerini 
temin eder. Ama 
(unutma ki) Allah, çok 
bağışlayıcıdır, rahmet 
kaynağıdır! 

33. 
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ي ْنت هِِ..ل مِْ    andolsun..eğer=ل ئِنِْ.. =vazgeçmezlerse    

ن افِق ونِ  الَِذينِ     iki..yüzlüler=اْلم      ve..bulunanlar=و 

ق ل وبِِهمِْ..فِي =kalblerinde     ِض ر      hastalık=م 

ْرِجف ونِ  اْلم      kötü..haberler..yayanlar=و 

ِدين ةِِ..فِي اْلم  =şehirde    

    onların=بِِهمِْ    seni..üstüne..süreriz=ل ن ْغِري نَكِ 

    sonra=ث مَِ

ون كِ ..لِ  اِور  ي ج  =senin..yanında..kalamazlar    

ا  az..bir..zaman=ق ِليًَلِ    dışında=إِلَِ    orada=فِيه 

İki yüzlüler, kalple-
rinde fesat bulu-
nanlar, şehirde 
bozguncu haberler 
yayanlar, eğer 
bundan vazgeç-
mezlerse, andol-
sun ki seni onlarla 
mücadeleye davet 
ederiz; sonra çev-
rende az bir za-
mandan fazla ka-
lamazlar. 

Andolsun ki mü-
nafıklar, kalble-
rinde hastalık 
bulunanlar, şe-
hirde bozguncu 
haberler yayan-
lar, buna son 
vermezlerse; 
muhakkak seni 
onlarla mücade-
leye çağırırız da 
sonra çevrende 
az bir zamandan 
fazla kalamazlar. 

İşte böyle, eğer iki-
yüzlüler, kalplerinde 
hastalık olanlar ve 
yalan haberler yaya-
rak (Peygamber'in) 
kent(in)de huzursuz-
luk çıkaranlar (düş-
manca hareketlerin-
den) vazgeçmezlerse 
(ey Muhammed,) on-
lar üzerinde üstünlük 
kurmanı sağlarız, o 
zaman bu (kentte) 
sana çok az bir süre 
komşu kalacaklardır: 

33. 
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,,
ْلع ونِين ِ  ا    lanetlenirler=م      nerede=أ ْين م 

    yakalanıp=أ ِخذ وا    rastlansalar=ث ِقف وا

ق ت ِل وا  şiddetle=ت ْقتِيًَلِ    öldürülürler=و 

Lanetlenmiş ola-
rak, nerede bulu-
nurlarsa yakalanır 
ve öldürülürler. 

La´netlenmişlerd
ir. Nerede bulu-
nurlarsa yakala-
nırlar ve hemen 
öldürülürler. 

ve onlar, Allah'ın 
rahmetinden yoksun 
olduklarından görül-
dükleri yerde yakala-
nacaklar ve teker te-
ker ortadan kaldırıla-
caklardır. 

33. 
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.. نَة ِسِ  =sünneti..(yasası)..budur    ِِاّلَل=Allah’ın    

ل ْوا..الَِذينِ     arasındaki=فِي خ  =geçen(millet)ler    

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =önceden    

ل نِْ ت ِجد ِ..و  =ve..(imkân)..bulamazsın    

    Allah’ın=اّلَلِِ    sünnetini..(yasasını)=ِلس نَةِِ

 değiştirmeğe=ت ْبِديًَلِ

Allah´ın geçmiş 
milletlere uygula-
dığı yasa budur ve 
Allah´ın yasasında 
bir değişme bula-
mazsın. 

Allah´ın daha 
önceden geçen-
ler hakkındaki 
sünnetidir. Sen, 
Allah´ın sünne-
tinde bir değişik-
lik bulamazsın. 

Daha önce gelip ge-
çen (bu tür günah-
kar)lar için Allah'ın 
tatbik ettiği yol budur; 
ve sen Allah'ın tatbi-
katında bir değişiklik 
göremezsin! 

33. 
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,,     insanlar=النَاسِ     sana,,soruyorlar=ي ْسأ ل كِ 

,,ع نِِ
ِةِ  الَساع  =saatten    ِْق ل=de,,ki    ا     şüphesiz=إِنَم 

ا ه      Allah’ın=اّلَلِِ     yanındadır=ِعْند ِ    onun,,bilgisi=ِعْلم 

ا م  ي دِْريكِ ,,و  =ne,,bilirsin    َِل ع ل=belki    

Ey Muhammed! 
İnsanlar senden 
kıyametin zamanı-
nı soruyorlar. De 
ki: «Onun bilgisi 
Allah katındadır, 
ne bilirsin, belki de 
zaman yakındır.» 

İnsanlar sana 
kıyametten so-
rarlar. De ki: 
Onun bilgisi an-
cak Allah katın-
dadır. Ne bilirsin, 
belki de o saat 
yakında oluverir. 

İnsanlar sana Son 
Saat hakkında sora-
caklar. De ki: Onun 
bilgisi Allah katında-
dır; senin bütün bildi-
ğin ise, Son Saat'in 
yakın olduğudur! 
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 yakın=ق ِريبًا    olur=ت ك ونِ     saat=الَساع ة ِ

33. 
64 

    lanet..etmiştir=ل ع نِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..

أ ع دَِ    kâfirlere=اْلك افِِرينِ      ve..hazırlamıştır=و 

مِْ  çılgın..bir..ateş=س ِعيًرا    onlar..için=ل ه 

Allah kafirlere la-
net etmiş ve onlar 
için çılgın bir ateş 
hazırlamıştır. 

Muhakkak ki Al-
lah; kafirleri 
la´netlemiştir. Ve 
onlara çılgın 
alevler hazırla-
mıştır. 

Gerçek şu ki, Allah 
hakikati inkar edenleri 
rahmetinden kovmuş 
ve onlar için yakıcı bir 
ateş hazırlamıştır; 

33. 
65 

,, اِلِدينِ  ا    kalacaklar=خ  دًاِ أ ب ِ    orada=فِيه  =ebedi    

ي ِجد ونِ ,,لِ  =bulamayacaklardır    ِليًّا     bir,,dost=و 

لِ  ن ِصيًرا,,و  =ve,,yardımcı 

Orada ebedi ola-
rak kalacaklar 
kendilerini koruya-
cak ne bir dost, ne 
bir yardımcı bula-
mayacaklardır. 

Orada temelli 
kalırlar, ne bir 
dost ve ne de bir 
yardımcı bula-
mazlar. 

Onlar orada sonsuza 
kadar kalacaklar, ne 
bir dost, ne de bir 
yardımcı bulamaya-
caklardır. 

33. 
66 

.. مِْ    çevrildiği=ت ق لَبِ     gün=ي ْومِ  وه ه  ج      yüzleri=و 

    derler=ي ق ول ونِ     ateşin=النَارِِ    içinde=فِي

ال ْيت ن     eyvah..bize=ي ا =keşke    أ ط ْعن ا=itaat..etseydik    

أ ط ْعن ا    Allah’a=اّلَل ِ     ve..itaat..etseydik=و 

 elçiye=الَرس ولِ 

Yüzleri ateşe çev-
rildiği gün: «Keşke 
Allah´a itaat et-
seydik, keşke 
Peygambere itaat 
etseydik» derler. 

O gün, yüzleri 
ateşte çevrilir-
ken; ne olurdu 
keşki Allah´a it-
aat etseydik, 
peygambere de 
itaat etseydik, 
derler. 

Yüzlerinin ateşte 
darmadağın olduğu o 
Gün, Eyvah diye fer-
yad ederler, keşke Al-
lah'a itaat etseydik, 
keşke Elçi'ye uysay-
dık! 

33. 
67 

ق ال وا,, بَن ا    ve,,dediler,,ki=و      biz=إِنَا    Rabbimiz=ر 

    beylerimize=س اد ت ن ا    uyduk=أ ط ْعن ا

ن ا اء  ك ب ر      ve,,büyüklerimize=و 

لُّون ا ِ    bizi,,saptırdılar=ف أ ض   yoldan=الَسبِيَل 

«Rabbimiz! Biz 
yöneticilerimize ve 
büyüklerimize itaat 
etmiştik, fakat on-
lar bizi yoldan sap-
tırdılar» derler. 

Ve dediler ki: 
Rabbımız; biz 
büyüklerimize ve 
yöneticilerimize 
itaat etmiştik. 
Onlar da bizi 
yoldan saptırdı-
lar. 

Ve Ey Rabbimiz! di-
yecekler, Biz liderle-
rimize ve ileri gelenle-
re uyduk, bizi doğru 
yoldan uzaklaştıran-
lar onlardır! 

33. 
68 

بَن ا..     onlara..ver=آتِِهمِْ    Rabbimiz=ر 

اْلع ذ ابِِ..ِمنِ     iki..kat=ِضْعف ْينِِ =azab    

مِْ اْلع ْنه      bir..lanetle=ل ْعنًا    ve..onlara..lanet..eyle=و 

بِيًرا  büyük=ك 

«Rabbimiz! Onlara 
iki kat azab ver ve 
onları büyük bir la-
netle rahmetinden 
kov!» 

Rabbımız; onla-
ra, azabdan iki 
kat ver. Ve onla-
rı büyük bir 
la´netle la´netle. 

Ey Rabbimiz! Onlara 
iki misli azap çektir ve 
rahmetinden tama-
men mahrum bırak! 

33. 
69 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت ك ون وا,,لِ  =olmayın     ِك الَِذين=kimseler,,gibi    

وس ىَِٰ    eziyet,,eden=آذ ْوا     Musa’ya=م 

    Allah=اّلَل ِ    onu,,beraat,,ettirdi=ف ب َرأ ه ِ

ق ال واِ ,,ِمَما =onların,,dediklerinden     ِك ان     idi=و 

ِجيًها    Allah=اّلَلِِ    yanında=ِعْند ِ  vecih=و 

Ey inananlar! Siz 
de Musa´yı inciten-
ler gibi olmayın. 
Allah onu, onların 
dedikleri şeyden 
temize çıkardı. O 
Allah´ın yanında 
gözde, itibarlı bir 
kul idi. 

Ey iman edenler: 
Musa´ya eziyet 
vermiş olanlar 
gibi olmayın. Ni-
tekim Allah, onu 
söyledikleri şey-
den uzak tut-
muştu. Ve o, Al-
lah katında de-
ğerli idi. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Musa'ya ezi-
yet eden (İsrailoğulla-
rı) gibi olmayın; 
(unutmayın ki) Allah, 
(onu kendisine karşı 
veya kendisi hakkın-
da) ileri sürdükleri id-
dialardan temize çı-
kardı çünkü o, Allah 
katında büyük şeref 
ve itibar sahibiydi. 

33. 
70 

.. اأ ِ..ي ا يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ق ول وا    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا     ve..söyleyin=و 

 doğru=س ِديدًا    söz=ق ْولًِ

Ey inananlar! Al-
lah´tan korkun ve 
doğru söz söyle-
yin. 

Ey iman edenler; 
Allah´tan korkun 
ve doğru söz 
söyleyin. 

Siz ey iman etmiş 
olanlar! Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun bi-
lincinde olun ve (her 
zaman) hakkı ve doğ-
ruyu konuşun; 

33. 
71 

ال ك مِْ    sizin=ل ك مِْ    düzeltsin=ي ْصِلحِْ,,     işlerinizi=أ ْعم 

ي ْغِفرِْ     sizin=ل ك مِْ    ve,,bağışlasın=و 

ْمِ  نِْ    günahlarınızı=ذ ن وب ك  م      kim=و 

    Allah’a=اّلَل ِ    itaat,,ederse=ي ِطعِِ

س ول ه ِ ر  ف ازِ ,,ف ق دِْ    ve,,Resulüne=و  =ermiş,,olur    

 büyük=ع ِظيًما    bir,,başarıya=ف ْوًزا

Ki Allah işlerinizi 
düzeltsin ve gü-
nahlarınızı bağış-
lasın. Kim Allah´a 
ve Peygamberine 
itaat ederse, şüp-
hesiz büyük bir 
kurtuluşa ermiş 
olur. 

Ki O da işlerinizi 
düzeltsin ve gü-
nahlarınızı ba-
ğışlasın. Kim Al-
lah´a ve Rasulü-
ne itaat ederse; 
gerçekten büyük 
bir kurtuluşla 
kurtulmuştur 

(o zaman,) Allah işle-
rinizi değerli kılar ve 
günahlarınızı affeder. 
Ve (bilin ki) kim Al-
lah'a ve Rasulü'ne it-
aat ederse büyük bir 
zafere erişmiş olur. 

33. 
72 

ْضن ا    biz=إِنَا.. ان ة ِ    sunduk=ع ر      emaneti=اْْل م 

اتِِ..ع ل ى او  الَسم  =göklere    ِاْْل ْرِض     ve..yere=و 

اْلِجب الِِ     kaçındılar=ف أ ب ْينِ     ve..dağlara=و 

ا..أ نِْ ي ْحِمْلن ه  =onu..yüklenmekten    

أ ْشف ْقنِ  ا    korktular=و      ve..ondan=ِمْنه 

ا ل ه  م  ح      onu..yüklendi=و 
ْنس ان ِ      insan=اْْلِ

ظ ل وًما..ك انِ     doğrusu..o=إِنَه ِ =çok..zalim    

ه ولًِ  çok..cahildir=ج 

Biz emaneti, gök-
lere, yere ve dağ-
lara sunduk; onu 
yüklenmekten ka-
çındılar, sorumlu-
luğundan korktu-
lar. Pek zalim ve 
cahil olan insan 
onu yüklendi. 

Gerçekten Biz, 
emaneti; gökle-
re, yeryüzüne ve 
dağlara sunduk 
da onlar bunu 
yüklenmekten 
çekindiler. Ve 
korkup titrediler. 
Onu insan yük-
lendi. Doğrusu 
insan; pek zalim 
ve pek cahil ol-
du. 

Gerçek şu ki, Biz (akıl 
ve irade) emaneti(ni) 
göklere, yere ve dağ-
lara sunmuştuk; ama 
(sorumluluğundan) 
korktukları için onu 
yüklenmeyi reddetti-
ler. O (emanet)i insan 
üstlendi; zaten o, da-
ima haksızlığa ve 
akılsızlığa son derece 
meyyal biridir. 

33. 
73 

,, بِ      Allah=اّلَل ِ    azab,,etsin=ِلي ع ذ ِ

ن افِِقينِ      iki,,yüzlü,,erkeklere=اْلم 

ن افِق اتِِ اْلم      ve,,iki,,yüzlü,,kadınlara=و 

ْشِرِكينِ  اْلم      ve,,ortak,,koşan,,erkeklere=و 

ْشِرك اتِِ اْلم      ve,,ortak,,koşan,,kadınlara=و 

ي ت وبِ      Allah=اّلَل ِ    ve,,bağışlasın=و 

ْؤِمنِينِ ,,ع ل ى اْلم  =inanan,,erkekleri    

ْؤِمن اِتِ  اْلم      ve,,inanan,,kadınları=و 

ك انِ  اّلَل ِ,,و  =Allah    غ ف وًرا=çok,,bağışlayan    

ِحيًما  çok,,esirgeyendir=ر 

Bunun sonucu ola-
rak, Allah münafık 
erkek ve kadınlara, 
müşrik erkek ve 
kadınlara azab 
edecektir. Mümin 
erkek ve kadınların 
tevbelerini kabul 
edecektir. Allah 
çok bağışlayan, 
çok merhamet 
edendir. 

Ta ki Allah; mü-
nafık erkekleri 
ve münafık ka-
dınları, müşrik 
erkekleri ve 
müşrik kadınları 
azaba uğratsın. 
Mü´min erkekler-
le, mü´min ka-
dınların da tev-
belerini kabul 
buyursun. Ve Al-
lah; Gafur, Ra-
him olandır. 

(İşte böylece) Allah, 
ikiyüzlü erkek ve ka-
dınlara ve kendisine 
eş koşan erkek ve 
kadınlara azab ede-
cektir. Ve mümin er-
keklere ve mümin 
kadınlara rahmetiyle 
yönelecek olan (da) 
Allah'tır. Allah gerçek-
ten çok bağışlayıcı-
dır, bir rahmet kay-
nağıdır! 

34. 
1 

ْمد ِ.. ِِ    hamd=اْلح      Allah’a..mahsustur=ّلِلَ

ا    onundur=ل ه ِ    öyle..ki=الَِذي     ne..varsa=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve..ne..varsa=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yerde    ِ ل ه     ve..O’na..mahsustur=و 

ْمد ِ ةِِ ..فِي    hamd=اْلح  اْْلِخر  =ahirette     ِه و     ve..O=و 

ِكيمِ      hüküm..ve..hikmet..sahibidir=اْلح 

بِيرِ   haber..alandır=اْلخ 

Hamd, göklerdeki 
ve yeryüzündeki 
tüm varlıkların sa-
hibi olan Allah´a 
mahsustur. Ahiret-
te de hamd O´na 
mahsustur. O her 
işi yerinde yapar 
ve her şeyden ha-
berdardır. 

Hamd, O Allah´a 
ki; göklerde ve 
yerde bulunanlar 
kendisine aittir. 
Ahirette de 
hamd O´nadır. 
O; Hakim´dir, 
Habir´dir. 

Hamd, göklerde ve 
yerde ne varsa tümü-
nün gerçek maliki 
olan Allah'a mahsus-
tur; ahirette de hamd 
O'na mahsus olacak-
tır. Yalnız O'dur hik-
met sahibi, her şey-
den haberdar olan. 

34. 
2 

,, ا    bilir=ي ْعل مِ  ي ِلجِ ,,م  =gireni    فِي=içine    

ا    yerin=اْْل ْرِضِ م  جِ ,,و  ي ْخر  =ve,,çıkanı    

ا ا    ondan=ِمْنه  م  ي ْنِزلِ ,,و  =ve,,ineni    

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ا م  جِ ,,و  ي ْعر  =ve,,çıkanı    

اِ  ه وِ     oraya=فِيه      çok,,esirgeyen=الَرِحيمِ     ve,,O=و 

 çok,,bağışlayandır=اْلغ ف ورِ 

O yeraltına giren 
ve oradan çıkan, 
gökten inen ve 
oraya yükselen her 
şeyi bilir. O mer-
hametli ve bağış-
layıcıdır. 

Yere gireni, ora-
dan çıkanı, gök-
ten ineni ve ora-
ya yükseleni bi-
lir. O; Rahim´dir, 
Gafur´dur. 

O, toprağa giren ve 
ondan çıkan her şeyi, 
gökten inen ve ona 
yükselen her şeyi bi-
lir. O, tek başına, 
rahmet kaynağıdır, 
mağfiret sahibidir. 

34. 
3 

.. ق الِ  وا..الَِذينِ     dediler=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ت أْتِين ا..لِ  =bize..gelmez    ِ
    de..ki=ق لِْ    saat=الَساع ة  

ب ِي    hayır=ب ل ىَِٰ ر      Rabbim..hakkı..için=و 

مِِع الِِ    o..mutlaka..size..gelecektir=ل ت أْتِي نَك مِْ =bilen    

Kâfirler; «Kıyamet 
anı hiç gelmeye-
cek» dediler. Onla-
ra de ki: «Hayır, 
gaybın bilgisi teke-
linde olan Rabb´im 
adına yemin ede-
rim ki, o an mutla-
ka gelecektir. Gök-

Küfredenler de-
diler ki: Kıyamet 
saatı bize gel-
meyecektir. De 
ki: Hayır, gaybı 
Rabbıma andol-
sun ki; o saat 
muhakkak size 
gelecektir. Gök-

Ama hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
Kıyamet Saati bizi as-
la bulmaz! diye düşü-
nürler. De ki: Hayır, 
insan kavrayışının 
ötesindeki her şeyi bi-
len Rabbimin hakkı 
için o mutlaka sizi bu-
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بِ ..لِ     gaybı=اْلغ ْيِبِ  ي ْعز  =(hiç..bir..şey)..gizli..kalmaz    

    zerre=ذ َرةِ     ağırlığınca=ِمثْق الِ     O’ndan=ع ْنه ِ

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    

لِ  اْْل ْرِضِ..فِي..و  =ne..de..yerde     ِل     ve..yoktur=و 

..ِمنِْ    küçük=أ ْصغ رِ 
ِلكِ ذ َِٰ =bundan     ِل     ve..yoktur=و 

ِكت ابِ ..فِي    olmayan=إِلَِ    büyük=أ ْكب رِ  =bir..Kitapta    

بِينِ   apaçık=م 

lerdeki ve yerdeki 
zerre kadar küçük 
bir nesne ya da 
zerrenin daha kü-
çüğü ve daha bü-
yüğü O´nun bilgisi 
dışında değildir, 
bunların tümü 
apaçık bir kitapta-
dır.» 

lerde ve yerde 
zerre kadar 
olanlar bile 
O´nun ilminin dı-
şında değildir. 
Ondan daha kü-
çüğü de, büyüğü 
de istisnasız, 
mutlaka apaçık 
kitabtadır. 

lacaktır! Göklerde ve 
yerde zerre kadar bir 
şey bile O'nun bilgi-
sinden kaçamaz; ve 
bundan daha küçük 
veya daha büyük bir 
şey yoktur ki (O'nun) 
apaçık fermanında 
yer almasın; 

34. 
4 

,,     mükâfatlandırması,,için=ِلي ْجِزيِ 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve,,yapanları=و 

اِتِ  ئِكِ     iyi,,işler=الَصاِلح      işte=أ ول َٰ

مِْ ة ِ    onlar,,için,,vardır=ل ه  ْغِفر      mağfiret=م 

ِرْزقِ   güzel=ك ِريمِ     ve,,rızık=و 

Amaç, iman edip 
iyi ameller işleyen-
leri ödüllendirmek-
tir. Onları bağış-
lanma ve onurlu 
bir rızık beklemek-
tedir. 

İman etmiş olup 
da salih amel iş-
leyenleri müka-
fatlandırması 
için. İşte onlara 
mağfiret ve cö-
mertçe verilmiş 
bir rızık vardır. 

O, böylece, inanan ve 
iyi işler yapanları 
ödüllendirir, onlar için 
mağfiret ve muhte-
şem bir rızık vardır; 

34. 
5 

.. الَِذينِ  س ع ْوا..و  =çalışanlara..gelince    فِي=hakkında    

ع اِجِزينِ     ayetlerimiz=آي اتِن ا     aciz..bırakmağa=م 

ئِكِ أ ول َِٰ =işte    ِْم     onlar..için..vardır=ل ه 

ِرْجزِ ..ِمنِْ    bir..azab=ع ذ ابِ  =pislikten     ِأ ِليم=acı 

Bizimle başa çıka-
bileceklerini sana-
rak olanca güçleri 
ile ayetlerimize 
karşı çıkanlara ge-
lince; onları tiksin-
dirici ve acıklı bir 
azap beklemekte-
dir. 

Ayetlerimiz hak-
kında Bizi aciz 
bırakmaya yel-
tenenlere de, iş-
te onlara çetin 
ve elim azab 
vardır. 

mesajlarımıza karşı 
mücadele ederek on-
ların amacını geçer-
siz kılmaya çalışanla-
ra gelince, (yaptıkları) 
çirkinliklerin bir sonu-
cu olarak onlar için 
acıklı bir azap vardır. 

34. 
6 

ى,, ي ر      ve,,görürler=و 

أ وت وا,,الَِذينِ  =kendilerine,,verilenler     ِاْلِعْلم=bilgi    

أ ْنِزلِ ,,الَِذي =indirilenin     ِإِل ْيك=sana    

ب ِكِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden    

قَِ,,ه وِ  اْلح  =gerçek,,olduğunu    ي ْهِدي     ve,,ilettiğini=و 

اطِِِصِ,,إِل ىَِٰ ر  =yoluna    ِِاْلع ِزيز=mutlak,,galib    

ِميدِِ  ve,,hamde,,layık,,olanın=اْلح 

Kendilerine bilgi 
verilenler Rabb´in 
tarafından sana 
indirilen mesajın, 
insanları üstün ira-
deli ve övgüye 
lâyık Allah´ın yolu-
na iletici bir gerçek 
olduğunu görürler. 

Kendilerine ilim 
verilmiş olanlar 
görürler ki; sana 
Rabbından indi-
rilmiş olan, hak-
kın kendisidir. 
Ve Aziz, Hamid 
olanın dosdoğru 
yoluna iletmek-
tedir. 

Bilgi ve kavrayış ye-
teneği ile donatılmış 
olanlar, Rabbinden 
sana indirilen her şe-
yin hak olduğunu ve 
kudret Sahibi'nin, her 
türlü övgüye layık 
Olan'ın yoluna iletti-
ğini bilirler. 

34. 
7 

.. ق الِ  وا..الَِذينِ     dediler..ki=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ن د لُّك مِْ..ه لِْ =gösterelim..mi..size?    

لِ ..ع ل ىَِٰ ج  ر  =bir..adam    ِْي ن ب ِئ ك م=size..haber..veren    

ْقت مِْ    zaman=إِذ ا ز ِ     siz..parçalandığınız=م 

َزقِ     tamamen=ك لَِ م      sizin=إِنَك مِْ    dağılıp=م 

ْلقِ     içinde..olacağınızı=ل ِفي     bir..yaratılış=خ 

ِديدِ   yeni=ج 

Kâfirler biribirlerine 
dediler ki; «Ölen 
vücutlarınız didik 
didik parçalanıp 
iyice dağıldıktan 
sonra yeni bir 
aşamada tekrar di-
rileceğinizi ileri sü-
ren biri var, onu si-
ze gösterelim mi?» 

Küfretmiş olanlar 
dediler ki: Siz, 
didik didik parça-
lanıp dağıldığı-
nız zaman mu-
hakkak sizin ye-
ni bir yaratılışta 
bulunacağınızı 
haber veren bir 
adamı size gös-
terelim mi? 

Buna karşılık, hakika-
ti inkara şartlanmış 
olanlar, (kendileri ile 
aynı zihniyette olanla-
ra) şöyle derler: 
(Ölüp) sayısız parça-
lara dağıldıktan sonra 
yeni bir yaratılışla -
evet, dikkat edin, 
(yeni bir yaratılışla)- 
(hayata dönmüş) ola-
cağınızı iddia eden 
bir adam gösterelim 
mi size? 

34. 
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,, ىَِٰ اّلَلِِ,,ع ل ى    ?mı,,uydurdu-=أ ْفت ر  =Allah’a    

    ?kendisinde,,-mi,,var=بِهِِ    yoksa=أ مِْ    yalan=ك ِذبًا

ِ
    hayır=ب لِِ    delilik=ِجنَة  

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =inanmayanlar    

ةِِ     azab=اْلع ذ ابِِ    içindedirler=فِي    ahirete=بِاْْلِخر 

لِِ الَضَل   uzak=اْلب ِعيدِِ    ve,,bir,,sapıklık=و 

Bu adam Allah 
adına yalan mı uy-
duruyor, yoksa deli 
midir? Hayır aslın-
da ahirete inan-
mayanlar, koyu bir 
sapıklığın ve aza-
bın pençesindedir-
ler. 

Allah´a karşı ya-
lan mı uyduru-
yor, yoksa ken-
disinde bir delilik 
mi vardır? Hayır, 
ahirete inanma-
yanlar azabtadır-
lar, uzak bir sa-
pıklık içindedir-
ler. 

O, (bile bile) kendi 
uydurmalarını mı Al-
lah'a isnad ediyor; 
yoksa bir deli mi? As-
la! (Peygamber'de 
hiçbir delilik yoktur;) 
ama ahirete inanma-
yanlar azaba gark 
olacak ve büyük bir 
sapkınlık içinde bulu-
nacaklardır. 

34. 
9 

.. ْوا..أ ف ل مِْ ي ر  =görmüyorlar..mı?    َِٰا..إِل ى م  =bulunanı    

أ ْيِديِهمِْ..ب ْينِ  =önlerinde    ا م      ve..bulunanı=و 

مِْ ْلف ه  اءِِ..ِمنِ     arkalarında=خ  الَسم  =gökten    

اْْل ْرِض ِ ن ش أِْ..إِنِْ    ve..yerden=و  =dilesek    

    yere=اْْل ْرضِ     onları=بِِهمِ     batırırız=ن ْخِسفِْ

ل ْيِهمِْ    düşürürüz=ن ْسِقطِْ    ya..da=أ وِْ     üzerlerine=ع 

اِءِ ..ِمنِ     parçalar=ِكس فًا الَسم  =gökten    

ِلكِ ..فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda..vardır    

ي ةًِ ع ْبدِ ..ِلك ل ِِ    bir..ibret=ْل  =..her..kul..için    

نِيبِ   yönelen=م 

Onlar önlerindeki 
ve arkalarındaki 
göğü ve yeri gör-
müyorlar mı? Dile-
sek onları yerin di-
bine geçirir ya da 
göğü parçalayıp 
başlarına indirirdik. 
Allah´a bağlı her 
kulun bundan ala-
cağı ders vardır. 

Gökten ve yer-
den önlerinde ve 
arkalarında olanı 
görmüyorlar mı? 
Biz, istersek; on-
ları yerin dibine 
geçirir veya 
üzerlerine gök-
ten parçalar indi-
ririz. Muhakkak 
ki bunda, Allah´a 
yönelen her kul 
için bir ayet var-
dır. 

Göğün ve yerin ne 
kadar az kısmının ön-
lerine serildiğini, ne 
kadarının da gizlen-
diğini anlamazlar mı? 
(Yine anlamazlar mı 
ki) Biz dileseydik on-
ları yerin dibine batı-
rır, yahut göğü başla-
rına geçirirdik? Bütün 
bunlarda, (pişmanlık 
duyarak) O'na yöne-
len her (Allah'ın) 
kul(u) için bir ders 
vardır. 

34. 
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ل ق دِْ,, ود ِ    verdik=آت ْين ا    andolsun=و      Davud’a=د او 

    ey=ي ا    bir,,üstünlük=ف ْضًَلِ     tarafımızdan=ِمنَا

بِي    dağlar=ِجب الِ  ِ     tesbih,,edin=أ و 

ع ه ِ الَطْير ِ     onunla,,beraber=م      ve,,(ey),,kuşlar=و 

أ ل نَا ِديد ِ    ona=ل ه ِ    ve,,yumuşattık=و   demiri=اْلح 

Biz gerçekten Da-
vud´a kendi katı-
mızdan ayrıcalık 
sunduk. «Ey dağ-
lar, o tesbih ettikçe 
siz de söyledikleri-
ni tekrarlayın. Ey 
kuşlar sizde» de-
dik. Ayrıca demiri 
avucunda yumu-
şattık. 

Andolsun ki; Da-
vud´a, katımız-
dan lutuf ihsan 
ettik. Ey dağlar; 
onunla birlikte 
siz de tesbih 
edin ve kuşlar 
da. Ona demiri 
yumuşak kıldık. 

Ve (böylece) Biz Da-
vud'u lütfumuzla 
onurlandırdık: Siz ey 
dağlar! Onunla birlik 
olup Allah'ın yüceliği-
ni terennüm edin! Ve 
(siz de) ey kuşlar! Biz 
o'ndaki bütün sertliği 
ve katılığı yumuşattık 
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.. لِْ..أ نِِ اْعم  =yap     ِس ابِغ ات=geniş..zırhlar    

رِْ ق د ِ الَسْرِدِ ..فِي    ölçülü..yap=و  =dokumasını    

ل وا اْعم  اِلًحاِ     ve..(hepiniz)..yapın=و      iyi..işler=ص 

ا    çünkü..ben=إِن ِي ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görmekteyim=ب ِصيرِ 

Ona «İnsan vücu-
dunu iyice saracak 
geniş zırhlar yap 
ve zırhların parça-
larını biribirine öl-
çülü biçimde tak» 
dedik. Ey Davudo-
ğulları, iyi ameller 
işleyiniz. Çünkü 
ben yaptıklarınızı 
görüyorum. 

Geniş zırhlar 
yap ve dokuma-
sını sağlam tut, 
diye. Ve salih 
ameller işleyin. 
Muhakkak ki 
Ben; yapmakta 
olduğunuz şeyi 
görenim. 

(ve o'na şu telkinde 
bulunduk:) Güzel işle-
ri çokça, hiçbir sınır 
gözetmeden yap ve 
onların düzenli akışı-
na derin bir anlam 
kazandır. Ve (böylece 
ey müminler, hepiniz) 
doğru ve yararlı işler 
yapınız, çünkü Ben 
bütün yaptıklarınızı 
görürüm! 
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,, انِ  ِلس ل ْيم  يحِ     Süleyman’a=و      rüzgârı=الر ِ

ه ا     bir,,ay(lık,,mesafe)=ش ْهرِ     sabah,,gidişi=غ د وُّ

ا ه  اح  و  ر      ve,,akşam,,dönüşü=و 

ْلن ا    bir,,ay(lık,,mesafe)=ش ْهر ِ  أ س      ve,,akıttık=و 

    katran=اْلِقْطِرِ     kaynağını=ع ْينِ     onun,,için=ل ه ِ

ِمنِ      cinlerin=اْلِجن ِِ    bir,,kısmı=و 

نِْ لِ ,,م  ي ْعم  =çalışırdı     ِي د ْيهِِ,,ب ْين =onun,,önünde    

ب ِِهِ     izniyle=بِإِْذنِِ نِْ    Rabbinin=ر  م      ve,,kim=و 

مِْ    sapsa=ي ِزغِْ     onlardan=ِمْنه 

أ ْمِرن ا,,ع نِْ =buyruğumuzdan    ِ ن ِذْقه=ona,,tattırırdık    

ع ذ ابِِ,,ِمنِْ =azabı    ِِالَسِعير=alevli 

Süleyman´ın buy-
ruğuna da rüzgârı 
vermiştik. Bu 
rüzgâr sabahleyin 
esince bir aylık 
uzaklığa gider ve 
akşamleyin de bir 
aylık mesafeyi 
aşarak geri gelirdi. 
Onun için erimiş 
bakırı su gibi akıt-
tık. Rabb´inin izni 
ile yanında çalışan 
bazı cinleri de buy-
ruğuna sunmuş-
tuk. Bu cinlerden 
buyruğumuzun dı-
şına çıkanlara kız-
gın alevli ateşin 
azabını tattırırız. 

Süleyman´a da 
rüzgarı, gündüz 
estiğinde gidişi 
bir aylık mesa-
fedir. Akşamle-
yin de gelişi bir 
aylık mesafedir. 
Ve onun için su 
gibi erimiş bakır 
akıttık. Cinnler-
den de Rabbının 
izniyle elinin al-
tında iş göreni 
verdik. Onlardan 
her kim, Bizim 
emrimizden çı-
karsa; ona alevli 
ateşin azabın-
dan tattırırız. 

Biz rüzgarı Süley-
man(ın emrin)e ver-
dik: sabahki hareketi 
bir aylık yolculuk 
(mesafesinde), ak-
şamki hareketi de bir 
aylık (mesafede ta-
mamlanan) rüzgarı. 
Ve erimiş bakır men-
baını o'nun buyruğu 
altında akıttık; gö-
rünmeyen varlıklar-
dan bir kısmı (da) 
Rablerinin izniyle 
o'nun için çalış(maya 
mecbur kılın)dılar; ve 
hangisi emrimizden 
çıktıysa ona yakıcı 
ateşin azabını tattırır-
dık: 
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.. ل ونِ      ona=ل ه ِ    yaparlardı=ي ْعم 

ا ي ش اءِ ..م  =dilediği..gibi    ِْاِريبِ ..ِمن ح  م  =kaleler    

اثِيلِ  ت م  ِجف انِ     ve..heykeller=و      ve..leğenler=و 

ابِِ و      havuzlar..kadar..(geniş)=ك اْلج 

Onlar, Süley-
man´a, isteği uya-
rınca mabetler, 
heykeller, havuz 
gibi geniş çanaklar 
ve yerlerinden kı-
mıldatılamaz koca 
kazanlar yaparlar-

Onlar; kaleler-
den, heykeller-
den, büyük ha-
vuzlara benzer 
çanaklardan ve 
taşınması güç 
kazanlardan ne 
dilerse kendisine 

o'nun için isteğine gö-
re mabedler, heykel-
ler, büyük tekneler 
kadar (geniş) havuz-
lar ve sağlamca tesbit 
edilmiş kazanlar yap-
tılar. (Ve dedik ki:) Ey 
Davud kavmi, (Bana 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

ق د ورِ  اِسي ات ِ     ve..kazanlar=و      sabit=ر 

ل وا ود ِ..آلِ     yapın=اْعم  د او  =ey..Davud..ailesi    

ق ِليلِ     şükredin=ش ْكًراِ      ve..azdır=و 

ِعب اِديِ ..ِمنِْ =kullarımdan     ِالَشك ور=şükreden 

dı. Ey Davudoğul-
ları, şükrediniz. 
Kulların içinde şük-
redenler pek azdır. 

yaparlardı. Ey 
Davud haneda-
nı; şükrederek 
çalışın. Kulla-
rımdan pek azı 
şükredicidir. 

karşı) şükür (duygu-
su) içinde çalışın; ve 
(unutmayın ki) kulla-
rım arasında (bile) 
hakkıyla şükredenler 
çok azdır! 

34. 
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ْين ا    zaman=ف ل َما,, ل ْيهِِ    hükmettiğimiz=ق ض      onun=ع 

ْوتِ  ا    ölümüne=اْلم  مِْ,,م  د لَه  =göstermedi    

ْوتِهِِ,,ع ل ىَِٰ م  =onun,,öldüğünü    َِإِل=başkası    

    yer,,(ağaç)=اْْل ْرِضِ    bir,,kurdundan=د ابَة ِ

    yiyen=ت أْك لِ 
أ ت ه ِ      değneğini=ِمْنس 

رَِ,,ل َماف ِ خ  =yıkılınca    ِِت ب يَن ت=anlaşıldı,,ki    

ل وِْ,,أ نِْ    cinler=اْلِجنُِّ =eğer    

ونِ ,,ك ان وا ي ْعل م  =bilselerdi     ِاْلغ ْيب=gaybı    

ا ل بِث وا,,م  =kalmazlardı    فِي=içinde    ِِاْلع ذ اب=azab    

ِهينِِ  küçük,,düşürücü=اْلم 

Süleyman´ın canı-
nı aldığımızda an-
cak değneğini ke-
miren bir kurt onun 
öldüğünü cinlere 
fark ettirdi. Onun 
ölüsü yere düşün-
ce belli oldu ki, 
eğer cin´ler gaybı 
bilselerdi, o onur 
kırıcı angaryaların 
sıkıntısını çekme-
ye devam etmez-
lerdi. 

Onun ölümüne 
hükmettiğimiz 
zaman; ölümünü 
onlara ancak 
değneğini yiyen 
canlı farkettirdi. 
Yere düşünce 
ortaya çıktı ki; 
eğer onlar gaybı 
bilselerdi, horla-
yıcı azab içinde 
kalmazlardı. 

(Süleyman da ölümü 
elbet tadacaktı; fakat) 
Biz o'nun ölümüne 
hükmettiğimiz zaman, 
asasını kemiren kurt-
tan başka öldüğünü 
gösteren bir işaret 
yoktu. Ve Süleyman 
devrilince açıkça or-
taya çıktı ki, (o'nun 
emrindeki) görünme-
yen varlıklar, kavra-
yışlarının ötesindeki 
gerçekliği bilmiş olsa-
lardı o aşağılayıcı 
(hizmetçilik) azabı 
içinde (sıkıntıyla) ya-
şamaya devam et-
mezlerdi. 
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    vardır=ك انِ     andolsun=ل ق دِْ..

ب إ ِ     yerlerde=فِي    Sebe..(oğulların)ın=ِلس 

ْسك نِِهمِْ ِ    oturdukları=م 
    bir..ibret=آي ة  

نَت انِِ ي ِمينِ ..ع نِْ    iki..bahçe=ج  =sağdan    

ال ِ  ِشم      yiyin=ك ل وا    ve..soldan=و 

ِرْزقِِ..ِمنِْ =rızkından    ِْب ِك م     Rabbinizin=ر 

وا اْشك ر      ve..şükredin=و 
    ülke..(bir)=ب ْلد ة ِ    O’na=ل ه ِ 

ي ِب ة ِ بِ     hoş=ط  ر      ve..Rab=و 

 çok..bağışlayan=غ ف ورِ 

Gerçekten bir va-
dinin sağında ve 
solunda uzayan iki 
ovadan oluşmuş 
Sebe yurdundan 
alınacak ibret dersi 
vardır. Onlara 
«Rabb´inizin ver-
diği rızıkları yiyiniz 
ve O´na şükredi-
niz, işte size güzel 
bir ülke ve bağış-
layıcı bir Rabb» 
dendi. 

Sebe´liler için 
yurdlarında bir 
ayet vardı: Sağlı 
sollu iki bahçe. 
Rabbınızın rız-
kından yeyin ve 
O´na şükredin. 
Güzel bir belde 
ve bağışlayan 
bir Rabb. 

Sebe halkı, (çekici 
güzellikler içindeki) 
yurtlarında (Allah'ın 
rahmetinin) bir işare-
tine sahiptiler; sağa 
ve sola doğru uzanan 
iki (geniş) bahçe, (on-
lara sanki şu çağrıyı 
yapıyordu:) Rabbini-
zin size bahşettiği rı-
zıktan yiyin ve O'na 
şükredin! Ne güzel 
topraklar ve ne bağış-
layıcı bir Rab! 

34. 
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وا,, ض      ama,,yüz,,çevirdiler=ف أ ْعر 

ْلن ا ل ْيِهمِْ    bu,,yüzden,,gönderdik=ف أ ْرس      üzerlerine=ع 

ب دَْلن اه مِْ    Arim=اْلع ِرمِِ    selini=س ْيلِ      ve,,çevirdik=و 

نَت ْيِهمِْ نَت ْينِِ    onların,,iki,,bahçesini=بِج      iki,,bahçeye=ج 

ات يِْ ْمطِ     yemişli=أ ك لِ     bulunan=ذ و      buruk=خ 

أ ثْلِ  ش ْيءِ     ve,,acı,,meyvalı=و      ve,,içinde=و 

ِسْدرِ ,,ِمنِْ =sedir,,ağacı     ِق ِليل=biraz 

Fakat onlar bu 
buyruğa sırt çevir-
diler. Bu yüzden 
üzerlerine Arim se-
lini göndererek o 
verimli ovalarını 
dikenli, kuru çalı-
lıklı ve az sayıda 
sedir ağaçlı iki ço-
rak ovaya dönüş-
türdük. 

Ama onlar, yüz 
çevirdiler. Böy-
lece Biz de üzer-
lerine Arim selini 
gönderdik. Ve 
onların iki bah-
çesini, buruk 
yemişli, ılgınlık 
ve biraz da sedir 
ağacı bulunan iki 
bahçeye çevir-
dik. 

Ama onlar (Bizden) 
yüz çevirip uzaklaştı-
lar ve bu yüzden ba-
rajlarını yıkıp geçen, 
sahip oldukları (son 
derece verimli) iki 
bahçeyi sadece bö-
ğürtlen, ılgın ve bir-
kaç tane (yabani) se-
dir ağacından ibaret 
(virane) bir bahçeye 
çeviren bir sel gön-
derdik. 
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.. ِلكِ  ْين اه مِْ    böyle=ذ َٰ ز      onları..cezalandırdık=ج 

ا واِ     ötürü=بِم      inkârlarından=ك ف ر 

ه لِْ اِزي..و  ن ج  =biz..cezalandırır..mıyız?    

 inkâr..edenden=اْلك ف ورِ     başkasını=إِلَِ

Yaptıkları nankör-
lükten ötürü onları 
işte böyle ceza-
landırdık. Biz nan-
körden başkasını 
hiç cezalandırır 
mıyız ki? 

İşte böylece küf-
retmiş olmala-
rından ötürü on-
ları cezalandır-
dık. Biz, küfre-
denlerden baş-
kasını cezalan-
dırır mıyız? 

hakikati inkar etmele-
rinden dolayı onları 
işte böyle cezalandır-
dık. Biz, nankörlük 
yapanlardan başka-
sını hiç cezalandırır 
mıyız? 

34. 
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ع ْلن ا,, ج      onların,,arasında=ب ْين ه مِْ    ve,,var,,ettik=و 

ب ْينِ  ى    ve,,arasında=و      kentler=اْلق ر 

ْكن ا,,الَتِي ب ار  =bereketlendirdiğimiz    ا     içinde=فِيه 

ةًِ    kentler=ق ًرى     açıkça,,görünen=ظ اِهر 

ق دَْرن ا ا    ve,,takdir,,ettik=و      bunlar,,arasında=فِيه 

وا    yürümeyi=الَسْير ِ  ا    yürüyün=ِسير      oralarda=فِيه 

أ يَاًما    geceleri=ل ي اِليِ      ve,,gündüzleri=و 

 güven,,içinde=آِمنِينِ 

Onların yurtları ile 
kutsal kentler ara-
sına, birinden ba-
kınca öbürü görü-
nebilen kısa aralık-
lı kentler serpiştire-
rek konaktan ko-
nağa mesafeleri 
ölçülebilir bir yol-
culuk yapmalarını 
sağladık. Onlara 
«Bu yol boyunca 
hem geceleyin 
hem de gündüzün 
güven içinde yol-
culuk yapın» de-
dik. 

Onlarla mübarek 
kıldığımız kasa-
balar arasında, 
görünebilen ka-
sabalar var ettik. 
Ve orada gezile-
cek belirli yerler 
yaptık. Orada 
geceleri ve gün-
düzleri emniyet 
içerisinde gezin. 

Biz, (o toplumun çö-
küşünden önce,) kut-
sadığımız şehirler ile 
onlar arasına birbirle-
rinin görüş mesafe-
sinde bulunan (bir-
çok) kasaba yerleş-
tirdik; ve böylece (on-
lar için) seyahati ko-
laylaştırdık, (ve ade-
ta) Bu (topraklarda) 
hem geceleri hem de 
gündüzleri güven 
içinde seyahat edin! 
(dedik). 

34. 
19 

.. واف ق ال ِ =dediler    بَن ا     uzaklaştır=ب اِعدِْ    Rabbimiz=ر 

    seferlerimizin=أ ْسف اِرن ا    arasını=ب ْينِ 

وا ظ ل م  مِْ    ve..zulmettiler=و      kendilerine=أ ْنف س ه 

ع ْلن اه مِْ     biz..de..onları..çevirdik=ف ج 

اِديثِ      efsanelere=أ ح 

َزْقن اه مِْ م      hepsini=ك لَِ    onları..darmadağın..ettik=و 

َزق ِ  م      şüphesiz=إِنَِ    parçalayarak=م 

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda..vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

بَارِ     herkes..için=ِلك ل ِِ     sabreden=ص 

 şükreden=ش ك ورِ 

Fakat onlar «Ey 
Rabbimiz! Seferle-
rimizi uzun aralıklı 
yap!» diyerek ken-
dilerine yazık etti-
ler. Bunun üzerine 
onları dillere dü-
şürdük, toplumla-
rını parçalayarak 
öteye beriye dağıt-
tık. Hiç kuşkusuz 
sabırlıların ve şük-
redenlerin bu olay-
lardan çıkaracakla-
rı bir çok dersler 
vardır. 

Fakat onlar dedi-
ler ki: Rabbım, 
yolculuklarımızın 
arasını uzaklaş-
tır. Ve kendi öz 
nefislerine zul-
mettiler. Biz de 
onları efsaneler 
kılıverdik, dar-
madağınık ettik. 
Muhakkak ki 
bunda; çok sab-
reden ve çok 
şükreden herkes 
için ayetler var-
dır. 

Buna rağmen onlar, 
Rabbimiz seyahat 
menzillerimiz arasın-
daki mesafeyi uzattı! 
dediler. Ve böylece 
kendi kendilerine 
zulmetmiş oldular. 
Biz de bunun üzerine 
onları (geçmişin) ef-
sane(lerinden biri)si 
haline döndürdük ve 
darmadağın ettik. 
Kuşkusuz bunda, sı-
kıntılara göğüs geren 
ve (Allah'a) gönülden 
şükredenler için alı-
nacak dersler vardır. 

34. 
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ل ق دِْ,, دَقِ     andolsun=و      doğru,,çıkardı=ص 

ل ْيِهمِْ     İblis=إِْبِليسِ     onlar,,hakkındaki=ع 

    ona,,uydular,,(hepsi)=ف اتَب ع وه ِ    zannını=ظ نَه ِ

    bir,,bölükten=ف ِريقًا    başka=إِلَِ

ْؤِمنِِ,,ِمنِ  ينِ اْلم  =inanan 

Şeytan, onlara iliş-
kin beklentisini 
gerçekleştirmiş ve 
bir grup mü´min 
dışında hepsi ona 
uymuştu. 

Andolsun ki; İb-
lis, onlar hakkın-
daki zannını 
doğru çıkarmış 
ve mü´minlerden 
bir topluluk hariç 
ona tabi olmuş-
lardır. 

Doğrusu İblis, onlar 
hakkında doğru söy-
lemişti, çünkü (içle-
rindeki) bazı mümin-
ler hariç, tümü o(nun 
çağrısı)na uydular. 

34. 
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.. ا م  ك انِ ..و  =ve..yoktu    ِ ل ه=onun    

ل ْيِهمِْ     onlar..üzerinde=ع 

س ْلط انِ ..ِمنِْ =zorlayıcı..bir..gücü    َِإِل=ancak    

نِْ    bilelim..diye..(ayırd..edip)=ِلن ْعل مِ      kimseyi=م 

ةِِ    inanan=ي ْؤِمنِ      ahirete=بِاْْلِخر 

ا    o=ه وِ     kimseden=ِمَمنِْ     içinde=فِي    ondan=ِمْنه 

بُّكِ     kuşku=ش ك  ِ  ر      Rabbin=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeyi     ِِفيظ  korumaktadır=ح 

Aslında şeytanın 
onlar üzerinde hiç-
bir nüfuzu, hiçbir 
yaptırım gücü yok-
tu. Ama biz ahirete 
inananları, o ko-
nuda kuşku içinde 
olanlardan ayırd 
etmek istedik. Her 
şey, senin 
Rabb´inin gözetimi 
altındadır. 

Halbuki İblis´in 
onlar üzerinde 
hiç bir hakimiyeti 
yoktu. Ancak 
Biz, ahirete ina-
nanlarla, ondan 
şüphede olanları 
belirlemek için 
yaptık. Ve Rab-
bın, her şeye 
Hafiz´dir. 

Halbuki (İblis'in) onlar 
üzerinde hiçbir zorla-
yıcı gücü yoktu. (Za-
ten İblis'e insanları 
baştan çıkarma izni 
vermişsek,) ahiretin 
varlığına (gerçekten) 
inananları ona şüphe 
ile bakanlardan kesin 
bir şekilde ayırd et-
mek için (vermişizdir) 
çünkü Rabbin her şe-
yi görüp gözetendir. 

34. 
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    çağırın=اْدع وا    de,,ki=ق لِِ,,

ع ْمت مِْ,,الَِذينِ  ز  =(tanrı),,sandığınız,,şeyleri    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka     ِِاّلَل=Allah’tan    

ك ونِ ي ْملِِ,,لِ  =bir,,şeye,,sahip,,değillerdir    

    zerre=ذ َرةِ     ağırlığınca=ِمثْق الِ 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde     ِل     ve,,değiller=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yerde    ا م  مِْ    yoktur=و      onların=ل ه 

Müşriklere de ki; 
«Allah dışında ilâh 
olduklarını sandı-
ğınız putları imda-
da çağırınız baka-
lım. Onlar ne gök-
lerde ve ne de 
yeryüzünde zerre 
kadar bir şeye sa-
hip değildirler. 
Gökler ile yeryüzü 
üzerinde hiçbir or-
taklıkları olmadığı 
gibi onların hiçbiri 
Allah´ın yardımcısı 

De ki: Allah´tan 
başka, taptıkla-
rınızı çağıran. 
Onlar ne gökler-
de, ne de yerde 
zerre kadar bir 
şeye sahib de-
ğildirler. Ve onla-
rın bu ikisinde 
ortaklığı da yok-
tur. O´nun bun-
lardan hiçbir 
yardımcısı da 
yoktur. 

De ki: Allah'tan başka 
(ilahi güçlere sahip 
olduğunu) zannettiği-
niz (varlıkları) çağırın! 
(Aslında) onların ne 
yerde ne gökte zerre 
kadar güçleri yoktur, 
ne buralar(ın yöneti-
min)de bir pay sahi-
bidirler, ne de Allah 
kendisine onlar ara-
sından bir yardımcı 
(seçmiştir). 
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ا ِشْركِ ,,ِمنِْ    bu,,ikisinde=فِيِهم  =bir,,ortaklıkları    

مِ  او  =ve,,yoktur    ِ ل ه=O’nun    ِْم     onlardan=ِمْنه 

ظ ِهيرِ ,,ِمنِْ =bir,,yardımcısı 

da değildir.» 

34. 
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.. لِ  ت ْنف عِ ..و  =fayda..vermez    ِ الَشف اع ة=şefaati    

    başkasının=إِلَِ    O’nun..huzurunda=ِعْند ه ِ

نِْ     izin..verdiği=أ ِذنِ     kimselerden=ِلم 
    O’nun=ل ه ِ 

تَِ ىَِٰح  =nihayet    عِ ..إِذ ا ف ز ِ =korku..giderilince    

ق ل وبِِهمِْ..ع نِْ =onların..yüreklerinden    ق ال وا=derler    

اذ ا ق الِ ..م  =ne..buyurdu?     ِْم بُّك      Rabbiniz=ر 

    derler=ق ال وا
َقِ  ه وِ     hakkı=اْلح      ve..O=و 

بِيرِ     yücedir=اْلع ِليُِّ  büyüktür=اْلك 

Allah katında 
O´nun izin verdiği 
kimseler dışında 
hiç kimse şefaat, 
aracılık edemez. 
Bu konuda izin 
bekleyenlerin yü-
reklerini ürperten 
korku yatıştırılınca 
biribirlerine 
«Rabb´iniz ne de-
di?» diye sorarlar. 
Cevap verenler «O 
gerçeği söyledi, O 
yüce ve büyüktür» 
derler. 

O´nun katında, 
kendisine izin 
verdiğinden 
başkası şefaat 
edemez. Nihayet 
kalblerindeki 
korku giderilince: 
Rabbınız ne de-
di? dediler. Hak-
kı, dediler. Ve O, 
Aliyy´dir, Ke-
bir´dir. 

Allah katında, kendi-
sinin izin verdikleri 
dışında hiç kimsenin 
şefaati fayda vermez; 
kalplerinden (Son 
Saat'in) korkusu atı-
lınca onlar, (o yeni-
den dirilenler, birbirle-
rine dönüp) soracak-
lar: Rabbiniz (sizin 
için) neye karar ver-
di? Ötekiler, Doğru ve 
hak edilmiş olana; O, 
yücedir ve büyüktür! 
diye cevap verecek-
ler. 

34. 
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نِْ    de,,ki=ق لِْ,, ق ك مِْ    kim=م      ?size,,rızık,,veriyor=ي ْرز 

اتِِ,,ِمنِ  او  الَسم  =göklerden    

اْْل ْرِض ِ     Allah=اّلَل ِ     de,,ki=ق لِِ    ve,,yerden=و 

إِنَا     siz=إِيَاك مِْ    veya=أ وِْ    o,,halde,,biz=و 

    veya=أ وِْ    doğru,,yol=ه دًى    üzerinde=ل ع ل ىَِٰ

لِ     içindeyiz=فِي َل  بِينِ     bir,,sapıklık=ض   açık=م 

Ey Muhammed, 
müşriklere «Gerek 
göklerden inen ve 
gerekse yerden çı-
kan rızıkları size 
sunan kimdir?» di-
ye sor. Sonra de 
ki; «Allah sunuyor. 
Öyleyse ya biz 
doğru yoldayız ve 
siz açık bir sapıklık 
içindesiniz, ya da 
bunun tersi doğru-
dur.» 

De ki: Sizi gök-
ten ve yerden rı-
zıklandıran kim-
dir? De ki: Al-
lah´tır. Ya biz, ya 
siz; elbette doğ-
ru yolda veya 
apaçık bir sapık-
lıktadır. 

De ki: Göklerden ve 
yerden geçiminizi 
sağlayan kimdir? De 
ki: Allah'tır! O halde, 
ya biz (Allah'a ina-
nanlar)dan yahut siz 
(O'nun birliğini inkar 
edenler)den biri doğ-
ru yolda, (diğeri ise) 
açık bir sapıklık için-
dedir! 

34. 
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ت ْسأ ل ونِ ..لِ     de..ki=ق لِْ.. =sorulacak..değilsiniz    

ْمن ا..ع َما أ ْجر  =bizim..işlediğimiz..suçtan    

لِ  ن ْسأ لِ ..و  =biz..de..sorumlu..değiliz    

ل ونِ ..ع َما ت ْعم  =sizin..işlediğinizden 

De ki; «Ne bizim 
suçlarımız size so-
rulacak ve ne de 
sizin işlediğiniz kö-
tülükler bize soru-
lacaktır.» 

De ki: Bizim iş-
lediğimiz suçlar-
dan siz sorumlu 
olmazsınız, biz 
de sizin yaptıkla-
rınızdan sorumlu 
olmayız. 

De ki: Ne siz bizim iş-
lediğimiz suçtan do-
layı hesaba çekile-
ceksiniz, ne de biz si-
zin işlediklerinizden 
dolayı. 

34. 
26 

عِ     de,,ki=ق لِْ,,     toplayacak=ي ْجم 

بُّن ا    hepimizi,,bir,,araya=ب ْين ن ا     sonra=ث مَِ    Rabbimiz=ر 

    aramızdakini=ب ْين ن ا    çözecektir=ي ْفت حِ 

ق ِِ ه وِ     hak,,ile=بِاْلح      ve,,O=و 

    sorunları,,en,,güzel,,çözümleyendir=اْلف تَاحِ 

 bilendir=اْلع ِليمِ 

De ki; «Rabb´imiz 
bizi biraraya geti-
recek, sonra ara-
mızdaki uyuşmaz-
lıkları hak uyarınca 
çözecektir. O son 
derece âdil bir 
yargıç ve her şeyi 
bilendir.» 

De ki: Rabbımız 
aramızı birleşti-
rir, sonra da 
aramızda hak ile 
hükmeder. Fet-
tah, Alim O´dur. 

De ki: Rabbimiz (He-
sap Günü) hepimizi 
bir araya toplayacak 
ve sonra aramızda 
adaletle hüküm vere-
cektir; O, hakikati 
apaçık ortaya koyan, 
her şeyi hakkıyla bi-
lendir! 

34. 
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ونِيِ     de..ki=ق لِْ..     bana..gösterin=أ ر 

ْقت مِْ..الَِذينِ  أ ْلح  =kattığınız    ِِبِه=O’na    

ك اء ِ  ََلِ     ortakları=ش ر      doğrusu=ب لِْ    hayır=ك 

    galib=اْلع ِزيزِ     Allah’tır=اّلَل ِ    O=ه وِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibi=اْلح 

De ki; «Allah´a 
koştuğunuz ortak-
ları bana gösterin 
bakalım. Olacak 
şey değil bu. As-
lında O üstün ira-
deli ve her işi ye-
rinde olan Al-
lah´dır.» 

De ki: O´na, ha-
şa ortaklar ola-
rak iliştirdikleri-
nizi gösterin ba-
na. Hayır, O; Al-
lah´tır, Aziz´dir, 
Hakim´dir. 

De ki: (Zihninizde) 
O'na ortak koştuğu-
nuz (varlıklar)ı bana 
gösterin! Hayır hayır, 
(yalnız) O'dur kudret 
ve hikmet Sahibi! 

34. 
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,, ا م  ْلن اكِ ,,و  أ ْرس  =biz,,seni,,göndermedik    َِإِل=dışında    

    insanlara=ِللنَاِسِ    bütün=ك افَةًِ

ن ِذيًرا    müjdeleyici=ب ِشيًرا     ve,,uyarıcı=و 

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Ey Muhammed, 
biz seni bütün in-
sanlara müjde ve-
rici ve uyarıcı ola-
rak gönderdik. Fa-
kat insanların çoğu 
bunu bilmiyorlar. 

Biz, seni; ancak 
bütün insanlara 
müjdeci ve uya-
rıcı olarak gön-
derdik. Ne var ki 
insanların çoğu 
bilmezler. 

(Ey Muhammed, sa-
na gelince,) Biz seni 
insanlığa ancak bir 
müjdeci ve uyarıcı 
olman için gönderdik; 
fakat insanların çoğu 
(bunu) anlamazlar, 

34. 
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.. ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    diyorlar..ki=و  ذ ا    ”ne..zaman=م      bu=ه َٰ

ْعد ِ     eğer=إِنِْ    tehdid(ettiğiniz..azap)=اْلو 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru=ص 

Onlar «Eğer doğru 
söylüyorsanız, şu 
tehdit ne zaman 
gerçekleşecek?» 
derler. 

Derler ki: Doğru 
sözlüler iseniz, 
bu vaad ne za-
mandır. 

ve bu sebeple sorar-
lar: Bu (yeniden diril-
me ve yargılanma) 
vaadi ne zaman ger-
çekleşecek? Eğer 
doğruyu söylüyorsa-
nız (ey müminler, bu-
na cevap verin!) 

34. 
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ك مِْل ِ    de,,ki=ق لِْ,, =sizin,,için,,vardır    ِ ِميع اد=belirtilmiş    

ونِ ,,لِ     bir,,gün=ي ْومِ  ت ْست أِْخر  =geri,,kalmazsınız    

    bir,,saat=س اع ةًِ    ondan=ع ْنه ِ

لِ  ونِ ,,و  ت ْست ْقِدم  =ve,,ileri,,geçemezsiniz 

Onlara de ki; «Si-
zin belirlenmiş bir 
gününüz vardır, ne 
bir an ertelenir ve 
ne de önceye alı-
nır.» 

De ki: Sizin için 
bir günün miadı 
vardır. Ondan bir 
an ne geri kala-
bilirsiniz, ne de 
öne geçebilirsi-
niz. 

De ki: Sizin için belli 
bir gün tayin edilmiş-
tir, ondan tek bir an 
ne geri kalabilirsiniz, 
ne de onu geçebilir-
siniz. 

34. 
31 

.. ق الِ  وا..الَِذينِ     dediler..ki=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ن ْؤِمنِ ..ل نِْ =biz..inanmayız    ذ ا     bu=بِه َٰ

لِ     Kur’an’a=اْلق ْرآنِِ     ne..de=و 

ي د ْيِهِ ..ب ْينِ ..بِالَِذي =ellerinde..olana    ِْل و     şayet=و 

ىَِٰ ذِِإِِ    sen..bir..görsen=ت ر  =olduğunda    

ونِ  ْوق وف ونِ     zalimleri=الَظاِلم      tutuklanmış=م 

ب ِِهمِْ    huzurunda=ِعْند ِ     Rablerinin=ر 

    söz..atarlarken=ي ْرِجعِ 

مِْ ه  ِ..إِل ىَِٰ..ب ْعض  ب ْعض  =birbirlerine     ِاْلق ْول=söz    

    diyorlar=ي ق ولِ 

اْست ْضِعف وا..الَِذينِ  =zayıf..düşürülenler    

وا..ِللَِذينِ  اْست ْكب ر  =büyüklük..taslayanlara    

    siz=أ ْنت مِْ    olmasaydınız=ل ْولِ 

ْؤِمنِينِ     elbette..biz..olurduk=ل ك نَا  inanan..insanlar=م 

Kâfirler «Biz ne bu 
Kur´an´a ve ne de 
ondan önceki kut-
sal kitaplara asla 
inanmayız» dedi-
ler. Sen bu zalim-
leri bir de 
Rabb´lerinin huzu-
runda dikilmiş du-
rumda biribirlerini 
suçlarken görsen! 
O zaman ayak ta-
kımını oluşturan 
güdülenler kendini 
beğenmiş elebaş-
larına «Siz olma-
saydınız, biz 
mü´min olacaktık» 
derler. 

Küfretmiş olanlar 
dediler ki: Biz 
kesin olarak ne 
bu Kur´an´a ne 
de ondan önce-
kilere inanırız. 
Bir görseydin, 
hani zalimler 
Rabblarının hu-
zurunda dikilmiş-
ler, bir kısmı bir 
kısmına söz atı-
yordu. Güçsüz 
sayılanlar bü-
yüklük taslayan-
lara diyorlardı ki: 
Siz olmasaydı-
nız biz, muhak-
kak inananlar 
olurduk. 

(Ama) hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
Biz ne bu Kuran'a 
inanırız, ne de önceki 
vahiylerden bugüne 
kalanlara! dediler. 
Sen (Hesap Günü) 
Rablerinin huzurunda 
suçu birbirlerinin üze-
rine atıp durdukları 
zaman bu zalimleri(n 
halini) bir görseydin! 
(Yeryüzünde) güçsüz 
olanlar küstahça bö-
bürlenenlere: Siz ol-
masaydınız kesinlikle 
inanmışlardan olur-
duk! diyeceklerdir. 

34. 
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,,     dediler,,ki=ق الِ 

وا,,الَِذينِ  اْست ْكب ر  =büyüklük,,taslayanlar    

اْست ْضِعف وا,,ِللَِذينِ  =zayıf,,düşürülenlere    

ن ْحنِ أ ِ =biz,,mi?    ِْد ْدن اك م     engelledik=ص 

د ىَِٰ,,ع نِِ اْله  =hidayetten    ِ ب ْعد=sonra    

ك ْمِ ,,إِذِْ اء  ج  =size,,geldikten    ِْب ل=hayır    

ْجِرِمينِ     siz,,kendiniz=ك ْنت مِْ  suç,,işliyordunuz=م 

Kendini beğenmiş 
elebaşları da gü-
dülenlere derler ki; 
«Size doğru yola 
ilişkin mesaj gel-
dikten sonra biz mi 
sizleri o yoldan alı-
koyduk? Aslında 
siz kendiniz suça 
girdiniz» 

Büyüklük tasla-
yanlar da güç-
süz sayılanlara 
dediler ki: Size 
hidayet geldikten 
sonra biz mi sizi 
ondan alıkoy-
duk? Bilakis siz, 
suçlular idiniz. 

Küstahça böbürle-
nenler ise güçsüzle-
re: Nasıl olur? Doğru 
yol size açıkça göste-
rildikten sonra biz mi 
sizi (zorla) ondan alı-
koyduk? Hayır, suçlu 
olan sizdiniz! diye-
ceklerdir. 

34. 
33 

.. ق الِ      dediler=و 

اْست ْضِعف وا..الَِذينِ  =zayıf..düşürülenler    

وا..لَِذينِ لِِ اْست ْكب ر  =büyüklük..taslayanlara    

ْكرِ     hayır=ب لِْ     gece=اللَْيلِِ    hileler=م 

ارِِ النَه      ve..gündüz=و 

Güdülenler ise 
kendini beğenmiş 
elebaşlarına şöyle 
derler: «Tersine, 
işiniz gücünüz, ge-
ce gündüz komplo 
düzenlemek, dolap 
çevirmekti. Hani 
bize Allah´ı inkâr 
etmemizi, O´na eş 

Güçsüz sayılan-
lar da, büyüklük 
taslayanlara de-
diler ki: Haydi, 
gece ve gündü-
zün (işiniz) hile-
karlıktı. Hani siz, 
bizim Allah´a 
küfretmemizi ve 
O´na eşler koş-

Ama güçsüzler, küs-
tahça büyüklük tasla-
yanlara: Hayır! diye-
cekler. (Bizi ondan 
alıkoyan, sizin) gece 
gündüz (Allah'ın me-
sajlarına karşı) yanlış 
ve yanıltıcı itirazlar 
geliştirmenizdi; (tıpkı) 
Allah'ı tanımamaya 
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ون ن ا..إِذِْ ر  ت أْم  =bize..emrederdiniz    

ن ْكف رِ ..أ نِْ =inkâr..etmemizi    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ن ْجع لِ      eşler=أ ْند ادًاِ     O’na=ل ه ِ    koşmamızı=و 

وا أ س رُّ     ve..içlerinde..gizlediler=و 

ة ِ ا..ل َما    pişmanlıklarını=النَد ام  أ و  ر  =gördüklerinde    

ع ْلن ا    azabı=اْلع ذ ابِ  ج      biz..de..geçirdik=و 

لِ  أ ْعن اقِِ..فِي    demir..halkalar=اْْل ْغَل  =boyunlarına    

واِ ..الَِذينِ  ك ف ر  =nankörlerin    

ْونِ ..ه لِْ ي ْجز  =cezalanmıyorlar..mı?    َِإِل=yalnızca    

ا ل ونِ ..ك ان وا..م  ي ْعم  =yaptıklarıyla 

koşmamızı emre-
diyordunuz.» Aza-
bı görünce piş-
manlığı yüreklerine 
gömdüler. Biz 
kâfirlerin boyunla-
rına demir halkalar 
geçiririz. Çarpıldık-
ları ceza sadece 
işledikleri kötülük-
lerin karşılığı değil 
mi? 

mamızı emredi-
yordunuz. Azabı 
gördüklerinde et-
tiklerine içleri 
yandı. Ve küf-
retmiş olanların 
boyunlarına de-
mir halkalar vur-
duk. Yapmakta 
olduklarından 
başkasıyla mı, 
cezalandırıla-
caklardı. 

ve O'na rakip güçler 
bulunduğuna bizi ikna 
ettiğiniz (gibi)! diye-
ceklerdir. Ve onlar 
(kendilerini bekleyen) 
azabı görünce (derin) 
pişmanlıklarını ifade 
etmeye imkan bula-
mayacaklar; çünkü 
biz hakikati inkara 
şartlanmış olanların 
boyunlarına halkalar 
geçireceğiz. Bu, yap-
tıklarının (adil) bir 
karşılığı değil midir? 

34. 
34 

,, ا م  ْلن ا,,و  أ ْرس  =biz,,göndermedik    

ق ْري ةِ ,,فِي =bir,,ülkeye    ِْن ِذيرِ ,,ِمن =bir,,uyarıcı    

    dediler=ق الِ     yalnızca=إِلَِ

ف وه ا تْر      biz=إِنَا    varlıkla,,şımarmış,,kimseleri=م 

ا     onu=بِهِِ    sizin,,gönderildiğiniz=أ ْرِسْلت مِْ    şeyi=بِم 

ونِ   inkâr,,ediyoruz=ك افِر 

Uyarıcı gönderdi-
ğimiz her kentin 
şımarık elebaşları 
mutlaka şöyle de-
diler. «Biz, sizin 
getirdiğiniz mesajı 
kesinlikle inkâr 
ediyoruz» 

Uyarıcı gönder-
diğimiz her ka-
sabanın varlıklı-
ları dediler ki: 
Biz, sizin gönde-
rildiğiniz şeyi in-
kar edenleriz. 

Nitekim, ne zaman bir 
topluma uyarıcı gön-
derdiysek, toplumun 
sefahata dalmış olan 
kesimi, (Sahip oldu-
ğunuzu iddia ettiğiniz) 
mesajınızın hak ol-
duğunu inkar ediyo-
ruz! derler; 

34. 
35 

ق ال وا..     daha..çoğu=أ ْكث رِ     biz=ن ْحنِ     ve..dediler..ki=و 

الًِ دًا    malca=أ ْمو  أ ْول      ve..evladça=و 

ا م      biz=ن ْحنِ     ve..değiliz=و 

ع ذَبِينِ   azaba..uğratılacak=بِم 

Bizim herkesten 
çok servetimiz ve 
evlâdımız vardır, 
bizim azaba çarptı-
rılmamız söz ko-
nusu değildir. 

Ve dediler ki: 
Biz, malca ve 
evladca daha 
çoğuz. Hem biz, 
azab edilecekler 
değiliz. 

ve sonra eklerler, 
Servet ve soy olarak 
biz (sizden daha) 
güçlüyüz ve (bu gü-
cümüz sayesinde) 
azaba uğratılmaya-
cağız! 

34. 
36 

نَإِنَِ,, ب ِي    de,,ki=ق ْلِ     yayar=ي ْبس طِ     Rabbim=ر 

ْزقِ  نِْ    rızkı=الر ِ ي ش اءِ ,,ِلم  =dilediğine    

ي ْقِدرِ  ِكنَِ    ve,,kısar=و  ل َٰ     çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

ونِ ,,لِ     insanların=النَاِسِ ي ْعل م  =bilmezler 

Onlara de ki; «Hiç 
kuşkusuz, 
Rabb´im dilediğine 
bol servet verir ve 
dilediğinin rızkını 
kısar. Fakat insan-
ların çoğu bu ger-
çeği bilmezler.» 

De ki: Rabbım 
dilediğinin rızkını 
genişletir ve kı-
sar, ama insan-
ların çoğu bil-
mezler. 

De ki: Rabbim diledi-
ğine bol rızık verir, 
(dilediğine) az. Fakat 
insanların çoğu (Al-
lah'ın yol ve yöntem-
lerini) anlamazlar. 

34. 
37 

ا.. م  ال ك مِْ    değildir=و  لِ     mallarınız=أ ْمو      değildir=و 

د ك مِْ     evladlarınız=أ ْول 

ب ك مِْ..بِالَتِي ت ق ر ِ =sizi..yaklaştıran    ِعْند ن ا=katımızda    

ْلف ىَِٰ     ancak..başka=إِلَِ    mertebece=ز 

نِْ نِ ..م  آم  =inananlar     ِع ِمل     ve..yapanlar=و 

اِلًحا ئِكِ     faydalı..iş=ص      işte=ف أ ول َٰ

مِْ اءِ     onlara..vardır=ل ه  ز      mükâfat=ج 

ْعفِِ ا    kat..kat..fazlası=الض ِ ع ِمل وا..بِم  =yaptıklarının    

هِ  مِْو  =ve..onlar    ف اتِِ..فِي اْلغ ر  =saraylarda    

 güven..içindedirler=آِمن ونِ 

Ne mallarınız ve 
ne de evlâtlarınız 
size bizim katımız-
da yakınlık kazan-
dırmaz. Yalnız 
iman edip iyi amel 
işleyenler var ya, 
onların yaptıkları 
iyilikler kat kat faz-
lası ile ödüllendiri-
lir. Onlar cennetin 
yüksek köşklerinde 
güven içinde ağır-
lanırlar. 

Ne mallarınız, 
ne de çocukları-
nız sizi, Bizim 
katımıza yaklaş-
tıracak olan. An-
cak iman edip 
salih amel işle-
yen kimselerin, 
işte onların yap-
tıklarına karşılık 
kkat kat mükafat 
vardır. Ve onlar, 
yüksek derece-
ler içinde emin-
dirler. 

Sizi Bize yaklaştıra-
cak olan, ne zenginli-
ğiniz, ne de çocukla-
rınızdır, yalnızca 
iman edip doğru ve 
yararlı işler yapanlar 
(Bize yakın olabilir-
ler); bu (gibi)leri, yap-
tıklarından dolayı çe-
şit çeşit ödüller bek-
lemektedir ve onlar 
(cennet) köşkler(in)de 
(huzur ve) güven 
içinde yaşayacaklar-
dır. 

34. 
38 

,, الَِذينِ  ي ْسع ْونِ ,,و  =çalışanlara,,gelince    

آي اتِن ا,,فِي =ayetlerimizi     ِع اِجِزين     etkisiz,,kılmağa=م 

ئِكِ      azabın=اْلع ذ ابِِ    içine=فِي    onlar=أ ول َٰ

ونِ مِ  ر  ْحض  =getirileceklerdir 

Bizimle başa çıka-
bileceklerini sana-
rak olanca güçleri 
ile ayetlerimize 
karşı çıkanlara ge-
lince onlar azapla 
başbaşa kalacak-
lardır. 

Ayetlerimizde 
bizi aciz bırak-
maya çalışanlar, 
işte onlar azabla 
yüzyüze bırakıl-
mışlardır. 

Mesajlarımızı etkisiz 
kılmak için çaba gös-
terenler ise azapla 
yüzyüze gelecekler-
dir. 

34. 
39 

ب ِي    şüphesiz=إِنَِ    de..ki=ق لِْ..     Rabbim=ر 

ْزقِ     yayar=ي ْبس طِ      rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ..ِلم  =dilediğine    ِِْعب اِدهِِ..ِمن =kullarından    

ي ْقِدرِ      ve..kısar=و 
    ona=ل ه ِ 

ا م  أ ْنف ْقت مِْ..و  =siz..infak..etseniz    ِْش ْيءِ ..ِمن =bir..şey    

وِ      O=ف ه 
    onun..yerine..başkasını..verir=ي ْخِلف ه ِ 

ه وِ  ْيرِ     ve..O=و      en..hayırlısıdır=خ 

 rızık..verenlerin=الَراِزقِينِ 

De ki; «Hiç kuşku-
suz Rabb´im dile-
diği kuluna bol 
servet verir ve di-
lediği kulun rızkını 
kısar. Siz Allah için 
bir şey verirseniz, 
O verdiğinizin boş-
luğunu doldurur. O 
rızık verenlerin en 
hayırlısıdır.» 

De ki: Rabbım, 
rızkı kullarından 
dilediğine geniş-
letir ve kısar. 
Hangi şeyden de 
infak ederseniz; 
O, yerine koyar. 
O, rızık verenle-
rin en hayırlısı-
dır. 

De ki: Rabbim, kulla-
rından dilediğine bol 
rızık verir, dilediğine 
az ve başkaları için 
ne harcarsanız yerini 
(daima) doldurur: 
çünkü O, rızık veren-
lerin en hayırlısıdır. 

34. 
40 

,, ي ْومِ  ه مِْ    o,,gün=و      bir,,araya,,toplar=ي ْحش ر 

ِميعًا     der=ي ق ولِ     sonra=ث مَِ    onların,,hepsini=ج 

ئِك ةِِ َل  ءِِ    meleklere=ِلْلم  ل  ؤ      ?bunlar,,mı=أ ه َٰ

ي ْعب د ونِ ,,ك ان وا    size=إِيَاك مِْ =tapıyorlardı 

O gün Allah, onla-
rın hepsini diriltip 
bir araya getirir ve 
sonra meleklere 
«Bu adamlar size 
mi tapıyorlar?» 
der. 

O gün; onların 
hepsini topladık-
tan sonra melek-
lere: Bunlar 
mıydı, size tap-
makta olanlar? 
der. 

(Hakikati inkara şart-
lanmış olanlara gelin-
ce,) Allah bir gün on-
ların hepsini toplaya-
cak ve meleklere so-
racaktır: Bunların 
ibadet ettikleri siz 
miydiniz? 

34. 
41 

ان كِ     derler..ki=ق ال وا..     sen..yücesin=س ْبح 

ِليُّن ا    sensin=أ ْنتِ      bizim..velimiz=و 

د ونِِهْمِ ..ِمنِْ =onlar..değil    ِْب ل=hayır    ك ان وا=onlar    

ِجَنِ الِْ    tapıyorlardı=ي ْعب د ونِ  =cinlere    

ه مِْ     onlara=بِِهمِْ    çokları=أ ْكث ر 

ْؤِمن ونِ   inanıyorlardı=م 

Melekler derler ki; 
«Seni her türlü 
noksanlıktan ten-
zih ederiz. Bizim 
dayanağımız, ko-
ruyucumuz onlar 
değil sensin. Ha-
yır, onlar cinlere 
tapıyorlardı, çoğu 
onlara inanıyorlar-
dı.» 

Melekler: Tenzih 
ederiz Seni, bi-
zim dostumuz 
onlar değil Sen-
sin. Hayır, onlar 
cinnlere tapıyor-
lardı ve çoğu da 
onlara iman et-
mişlerdi, derler. 

Melekler: Sen, kudret 
ve egemenliğinde ek-
siksiz ve kusursuz-
sun! derler, Bize ya-
kın olan (yalnız) Sen-
sin, onlar değil! Hayır, 
onlar (bize ibadet et-
tiklerini zannettikleri 
zaman, aslında) du-
yuları ile kavrayama-
dıkları güçlere (kör-
cesine) tapıyorlardı; 
çoğu onlara inanmış-
tı. 

34. 
42 

,, ي ْمِلكِ ,,لِ     o,,gün=ف اْلي ْومِ  =gücü,,yetmez    

ك مِْ ِلِِ    birinizin=ب ْعض  ب ْعض  =diğerine    

لِ     bir,,fayda,,vermeye=ن ْفعًا     ve,,yetmez=و 

ا رًّ ن ق ولِ     zarar,,vermeğe=ض      biz,,deriz=و 

وا,,ِللَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenlere    ذ وق وا=tadın    

    ateş=النَارِِ    azabını=ع ذ ابِ 

ك ْنت مِْ,,الَتِي =olduğunuz    ا     onu=بِه 

ب ونِ ت كِ  ذ ِ =yalanlamakta 

O zaman zalimlere 
deriz ki; «Bu gün 
biribirinize ne fay-
dalı olabilirsiniz ve 
ne de zarar verebi-
lirsiniz. Vaktiyle 
inkâr ettiğiniz ce-
hennem ateşinin 
azabını şimdi tadı-
nız bakalım.» 

İşte bugün; bir 
kısmınız, bir 
kısmınız için ne 
bir fayda, ne de 
bir zarar verebi-
lir. Zulmetmiş 
olanlara da deriz 
ki: Yalanladığı-
nız ateşin aza-
bını tadın. 

Ve (o Gün Allah şöyle 
seslenecektir): Siz 
(yaratılmışlar)dan hiç 
biri bugün bir başka-
sına fayda veya zarar 
verecek güce sahip 
değildir! Ve (o Gün) 
haksızlık yapanlara: 
Yalanladığınız ateşin 
azabını (şimdi) tadın 
bakalım! diyeceğiz. 

34. 
43 

إِذ ا.. ل ْيِهمِْ    okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=و      onlara=ع 

    açık..açık=ب ي ِن اتِ     ayetlerimiz=آي ات ن ا

ا    dediler..ki=ق ال وا ذ ا    değildir=م      bu=ه َٰ

لِ     başka..bir..şey=إِلَِ ج      bir..adamdan=ر 

دَك مِْ..أ نِْ    isteyen=ي ِريد ِ ي ص  =sizi..çevirmek    

ي ْعب د ِ..ك انِ ..ع َما =taptığı(tanrılar)dan    

ك مِْ ق ال وا    babalarınızın=آب اؤ      ve..dediler..ki=و 

Onlara apaçık an-
lamlı ayetlerimiz 
okunduğunda «Bu 
adamın tek istediği 
şey, sizi atalarını-
zın taptığı putlar-
dan vazgeçirmek-
tir» ve «şu Kur´an, 
düzmece bir ya-
landan başka bir 
şey değildir.» dedi-
ler. Kâfirler, kendi-
lerine gelen 
´gerçek´ için «Bu 

Onlara apaçık 
ayetlerimiz 
okunduğu za-
man dediler ki: 
Bu, ancak sizi 
atalarınızın iba-
det etmekte ol-
duğundan alı-
koymak isteyen 
bir adamdır. Ve 
dediler ki: Bu da 
düpedüz bir uy-
durmadan başka 
bir şey değildir. 

Mesajlarımız onlara 
bütün açıklığıyla ak-
tarıldığında, (hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlar birbirlerine,) 
Bu (Muhammed) sizi 
atalarınızın taptıkla-
rından vazgeçirmeye 
çalışan biridir sadece! 
derler. Ve Bu (Kuran, 
insan tarafından) uy-
durulmuş bir safsata-
dan başka bir şey 
değildir! d(iye 
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ا ذ ا    değildir=م      başka..bir..şey=إِلَِ    bu=ه َٰ

ْفت ًرىِ     bir..yalandan=إِْفكِ      uydurulmuş=م 

ق الِ  وا..الَِذينِ     ve..dediler=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ق ِِ ه مِْ..ل َما    hakkı=ِلْلح  اء  ج  =kendilerine..gelen    

ذ ا..إِنِْ ه َٰ =bu    َِإِل=ancak     ِِسْحر=bir..büyüdür    

بِينِ   apaçık=م 

apaçık bir büyüden 
ibarettir.» demiş-
lerdi. 

Hak kendilerine 
geldiğinde hakkı 
inkar etmiş olan-
lar dediler ki: Bu, 
sadece apaçık 
bir büyüdür. 

ekl)erler. Ve (son ola-
rak,) hakikati inkara 
kalkışanlar, hakikat 
kendilerine ulaştığın-
da, onun için, Bu, bü-
yüleyici güzel bir 
sözden başka bir şey 
değil! derler. 

34. 
44 

,, ا م  آت ْين اه مِْ,,و  =biz,,onlara,,vermemiştik    

ك ت بِ ,,ِمنِْ =bir,,Kitap     ِا س ون ه      okuyacakları=ي ْدر 

ا م  ْلن ا,,و  أ ْرس  =ve,,göndermemiştik    ِْإِل ْيِهم=onlara    

ن ِذيرِ ,,ِمنِْ    senden,,önce=ق ْبل كِ  =bir,,uyarıcı 

Ey Muhammed, 
oysa biz o müşrik-
lere daha önce 
okuyacakları bir 
Kitap vermemiş, 
kendilerine senden 
önce bir uyarıcı 
göndermemiştik. 

Halbuki biz, on-
lara okuyacakla-
rı bir kitab ver-
memiş ve sen-
den önce onlara 
bir uyarıcı da 
göndermemiştik. 

Oysa (ey Muham-
med,) Biz onlara ne 
başvuracakları vahiy-
ler göndermişizdir, ne 
de senden önce bir 
uyarıcı. 

34. 
45 

.. ك ذَبِ      yalanlanmışlardı=و 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =bunlardan..öncekiler..de    

ا م  ب ل غ وا..و  =ve..erişmemişlerdir    

    onda..birine..bile=ِمْعش ارِ 

ا آت ْين اه مِْ..م  =onlara..verdiklerimizin    

س ِليِ     yalanladılar=ف ك ذَب وا     elçilerimi=ر 

    oldu=ك انِ     ama..nasıl=ف ك ْيفِ 

 benim..inkârım=ن ِكيرِِ

Onlardan önceki 
bir çok milletler de 
mesajımızı yalan-
lamışlardı., Bu 
müşrikler onlara 
verdiğimiz dünya-
lıkların onda birine 
bile ermiş değiller-
dir. Buna rağmen 
peygamberlerimi 
yalanladılar, ama 
bu inkârcılığın kar-
şılığı nice oldu? 

Kendilerinden 
öncekiler de ya-
lanlamışlardı. 
Halbuki bunlar, 
onlara verdikle-
rimizin onda bi-
rine bile ulaşa-
mamışlardı. 
Peygamberlerimi 
yalanladılar. Be-
ni inkar nasıl 
olurmuş? 

Onlardan önce ya-
şamış olanlar(ın ço-
ğu) da, böylece haki-
kati yalanlamışlardı; 
bu (eski toplumlar), 
(kendilerinden sonra-
ki kuşaklara) tevdi et-
tiğimiz (hakikatin ka-
nıtlarının) onda birine 
bile sahip olmadıkları 
halde yine de elçile-
rimizi yalanladıkların-
da, Benim onları yok 
saymam ne korkunç 
oldu! 

34. 
46 

ا    de,,ki=ق لِْ,, أ ِعظ ك مِْ,,إِنَم  =size,,öğütleyeyim    

اِحد ة ِ  وا,,أ نِْ    bir,,şeyi=بِو  ت ق وم  =kalkın    

ِِ ثْن ىَِٰ    Allah,,için=ّلِلَ     ikişer,,ikişer=م 

اد ىَِٰ ف ر  مَِث ِ    ve,,teker,,teker=و  =sonra    

واِ  ا    düşünün=ت ت ف َكر      yoktur=م 

اِحبِك مِْ     arkadaşınızda=بِص 

,,ِمنِْ
ِجنَة ِ  =delilikten,,eser    ِْه وِ ,,إِن =O    َِإِل=ancak    

    sizin,,için=ل ك مِْ    bir,,uyarıcıdır=ن ِذيرِ 

ي د يِْ,,ب ْينِ  =öncesinde     ِع ذ اب=bir,,azabın    

دِ ش ِدي =çetin 

Ey Muhammed, 
onlara de ki; «Size 
bir tek öğüdüm 
var: İkişer ikişer ve 
teker teker Allah 
ile vicdanınızla 
başbaşa kalınız ve 
düşününüz ki, bu 
dostunuz deli de-
ğildir, o sadece 
ağır bir azabın 
eşiğinde sizleri 
uyaran bir pey-
gamberdir.» 

De ki: Ben, size 
ancak Allah için 
ikişer ikişer ve 
teker teker kal-
manızı, sonra 
arkadaşınızda 
bir delilik olma-
dığını iyice dü-
şünmenizi öğüt-
lerim. O, ancak 
şiddetli bir aza-
bın öncesinde 
sizin için bir uya-
rıcıdır. 

De ki: Size bir tek 
öğüdüm var; ister 
başkalarıyla birlikte 
iken ister yalnız, Al-
lah'ın huzurunda (bu-
lunduğunuzun bilin-
cinde) olun ve sonra 
kendi kendinize, (bu 
elçi olarak görevlen-
dirilen) arkadaşınızda 
bir delilik olmadığını 
düşünün! O, yaşaya-
cağınız şiddetli azaba 
karşı sizi uyarmaktan 
başka bir şey yapmı-
yor. 

34. 
47 

ا    de..ki=ق لِْ.. أ ْلت ك مِْ..م  س  =ben..sizden..istemedim    

أ ْجرِ ..ِمنِْ =bir..ücret     ِو ْمِ     o=ف ه      sizindir=ل ك 

أ ْجِريِ ..إِنِْ =benim..ücretim    َِإِل=yalnız    ع ل ى=aittir    

ه وِ     Allah’a=اّلَلِِ      ve..O=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye    ِ ش ِهيد=şahiddir 

De ki; «Sizden 
hiçbir ücret istemi-
yorum. Ücretiniz 
sizin olsun. Benim 
ücretimi Allah ve-
recektir. O her şe-
yin tanığıdır.» 

De ki: Sizden bir 
ücret istersem 
eğer, o sizin ol-
sun. Benim üc-
retim, ancak Al-
lah´a aittir. Ve O, 
her şeye şa-
hid´dir. 

De ki: Sizden her-
hangi bir karşılık is-
temiş değilim. Benim 
(hak ettiğim) karşılığı 
ancak Allah verir ve 
O her şeye şahittir! 

34. 
48 

ب ِي    şüphesiz=إِنَِ    de,,ki=ق لِْ,,     Rabbim=ر 

ق ِِ    atar,,(kalbine)=ي ْقِذفِ      gerçeği=بِاْلح 

 gaybleri=اْلغ ي وبِِ    bilendir=ع ََلمِ 

De ki; «Gaybleri 
çok iyi bilen 
Rabb´im, gerçeği 
eğrinin başına 
çarpar.» 

De ki: Hiç şüp-
hesiz Rabbim, 
hakkı koyar. O, 
görünmezlikleri 
çok iyi bilendir. 

De ki: Rabbim, kuş-
kusuz, (yalan ve sah-
te olana karşı) de-
ğişmez gerçeği orta-
ya koyacaktır; O, ya-
ratılmışların kavra-
maktan aciz oldukları 
her şeyi hakkıyla bilir! 

34. 
49 

اءِ     de..ki=ق لِْ.. قُِّ    geldi=ج      hak=اْلح 

ا م  ي ْبِدئِ ..و  =artık..bir..şey..ortaya..çıkaramaz    

ا    batıl=اْلب اِطلِ  م  ي ِعيد ِ..و  =ve..geri..getiremez 

De ki; «Hak geldi, 
artık batıl hiçbir ta-
rafa doğru kımıl-
dayamaz.» 

De ki: Hak gel-
miştir. Artık batıl, 
ne yeniden bir 
şey ortaya ko-
yabilir, ne de ge-
ri getirebilir. 

De ki: Değişmez ger-
çek, şimdi (bütün 
açıklığıyla) ortaya 
çıkmıştır, (yalan ve 
sahte olan ise sönüp 
gitmeye mahkumdur), 
çünkü sahte ve yalan, 
ne yeni bir şey geti-
rebilir, ne de (geçip 
gitmiş olanı) geri 
döndürebilir. 

34. 
50 

ل ْلتِ     eğer=إِنِْ    de,,ki=ق لِْ,,     saparsam=ض 

ا     sapmış,,olurum=أ ِضلُِّ    şüphesiz=ف إِنَم 

إِنِِ    kendi=ن ْفِسيِ     zararıma=ع ل ىَِٰ     ve,,eğer=و 

    yolu,,bulursam=اْهت د ْيتِ 

ا     vahyettiği=ي وِحي    şüphesiz,,sayesindedir=ف بِم 

ب ِيِ     bana=إِل يَِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    Rabbimin=ر 

 yakındır=ق ِريبِ     işitendir=س ِميعِ 

De ki; «Eğer ben 
eğri yolda isem 
sapıtmamın zara-
rını kendim çeke-
rim. Eğer doğru 
yolda isem, bu 
Rabb´imin bana 
ilettiği vahiy saye-
sindedir. Hiç kuş-
kusuz O her şeyi 
işitir ve kullarına 
çok yakındır.» 

De ki: Eğer ben, 
sapacak olsam, 
ancak kendi 
aleyhime sapmış 
olurum. Şayet 
hidayete erer-
sem, Rabbimin 
bana vahyetme-
sinden ötürü 
ererim. O, mu-
hakkak ki Se-
mi´dir. Karib´tir. 

De ki: Eğer sapkınlı-
ğa düşmüş olsaydım 
(kendi yüzümden ve) 
kendi aleyhime sap-
mış olurdum; ama 
eğer doğru yolday-
sam, yalnızca Rab-
bimin bana vahyi sa-
yesindedir, kuşkusuz 
O, en yakın olan, her 
şeyi işitendir! 

34. 
51 

ل وِْ.. ىَِٰ    şayet=و      zaman=إِذِْ    bir..görsen=ت ر 

    telaşa..düştükleri=ف ِزع وا

ِ ف ْوتِ ..ف َل  =hiçbiri..kurtulamaz    

أ ِخذ وا ك انِ ..ِمنِْ    ve..yakalanmışlardır=و  م  =yerden    

 yakın=ق ِريبِ 

Onları bir de pani-
ğe kapıldıklarında 
görsen! Kaçacak-
ları hiçbir yer yok. 
Cehennemin yakı-
nında yakayı ele 
vermişlerdir. 

Bir görsen, hani 
onlar korkmuş-
lardı. Artık kaça-
cak yerleri de 
yoktur, yakın bir 
yerde yakalan-
mışlardır. 

Sen, (Kıyamet Günü, 
hakikati inkar edenle-
rin,) -can damarların-
dan yakalandıkları 
için- kaçacak bir yer 
bulamayıp korkuyla 
büzüldükleri (anki 
halleri)ni bir görsen; 

34. 
52 

ق ال وا,, نَا    demektedirler=و      ona=بِهِِ    inandık=آم 

أ نَىَِٰ مِ     ?ama,,nasıl,,olur=و      onlar,,için=ل ه 

شِ  ك انِ ,,ِمنِْ    elde,,etmeleri=التَن او  م  =yerden    

 uzak=ب ِعيدِ 

O´na inandık der-
ler, ama artık iyice 
uzağında kaldıkları 
imanı nasıl yaka-
layacaklardır? 

O´na inandık 
demişlerdir. Ama 
uzak bir yerden 
nasıl kolayca 
imana ulaşılır? 

ve (görsen, nasıl) Biz 
(şimdi) ona inandık! 
diye yalvarırlar fakat 
nasıl bu kadar uzak-
tan (kurtuluşa) 
ere(ceklerini ümit 
ede)bilirler? 

34. 
53 

ق دِْ.. وا    oysa..andolsun=و      inkâr..etmişlerdi=ك ف ر 

..ِمنِْ    onu=بِهِِ
ق ْبل ِ  =daha..önce    

ي ْقِذف ونِ      görülmeyene=بِاْلغ ْيبِِ    ve..atıyorlardı=و 

ك انِ ..ِمنِْ م  =yerden    ِ ِعيدِ ب =uzak 

Vaktiyle onu inkâr 
etmişlerdi, o za-
man uzaktan ka-
ranlığa taş atıyor-
lardı. 

Halbuki daha 
önce onu inkar 
etmişlerdi. Uzak 
bir yerden gayba 
atıp tutuyorlardı. 

Halbuki önceleri ha-
kikati inkara kalkış-
mışlar ve insan kav-
rayışının ötesindeki 
bazı şeylere uzaktan 
dil uzatmışlardı. 

34. 
54 

,, ِحيلِ  مِْ    perde,,çekildi=و      onların,,arasına=ب ْين ه 

ب ْينِ  ا    ve,,arasına=و      şeyler=م 

ا    arzu,,ettikleri=ي ْشت ه ونِ      yapıldığı=ف ِعلِ     gibi=ك م 

,,ِمنِْ    benzerlerine=بِأ ْشي اِعِهمِْ
ق ْبل ِ  =bundan,,önce    

مِْ     içindedirler=فِي    onlar=ك ان وا    doğrusu=إِنَه 

ِريبِ     bir,,kuşku=ش ك ِ   katmerli=م 

Şimdi kendileri ile 
özlemleri arasına 
perde gerildi. Tıpkı 
daha önceki yol-
daşlarına yapıldığı 
gibi. Hiç kuşkusuz 
onlar koyu bir şüp-
he içinde idiler. 

Onlarla arzula-
dıkları şeylerin 
arasına bir engel 
konulmuştur. 
Daha önce ben-
zerlerine yapıl-
dığı gibi. Şüphe-
siz onlar şiddetli 
bir tereddüt ve 
şüphe içindedir-
ler. 

Böylece, kendileri ile 
istek ve özlemleri 
arasına bir set çekile-
cektir, tıpkı onlardan 
önce yaşayıp gitmiş 
olanlara yapıldığı gi-
bi; çünkü ötekiler (de) 
şüpheye varan bir te-
reddüt içinde boğulup 
gitmişlerdi. 

35. 
1 

ْمد ِ.. ِِ    hamd..olsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

اتِِ    yoktan..var..eden=ف اِطرِِ او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرِضِ اِعلِِ    ve..yeri=و      yapan=ج 

Gökleri ve yeryü-
zünü yoktan var 
eden; iki, üç ve 
dört kanatlı melek-
leri elçi olarak gö-
revlendiren Allah´a 

Hamd; göklerin 
ve yerin yarata-
nı, melekleri iki-
şer, üçer, dörder 
kanatlı elçiler kı-
lan Allah´a mah-

Her türlü övgü, gökle-
rin ve yerin yaratıcısı 
olan ve melekleri iki, 
üç veya dört kanatlı 
elçiler yapan Allah'a 
mahsustur. O, diledi-
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ئِك ةِِاْلمِ  َل  =melekleri    ِس ًَل     elçiler=ر 

ةِ ..أ وِلي أ ْجنِح  =kanatlı    َِٰثْن ى     ikişer=م 

ثِ  ث َل  ب اع ِ     ve..üçer=و  ر      artırır=ي ِزيد ِ    ve..dörder=و 

ْلقِِ..فِي اْلخ  =yaratmada    ا ي ش اء ِ ..م  =dilediği..kadar    

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ل ىَِٰعِ  =her..şeyi     ِق ِدير=yapabilendir 

ham dolsun. O ya-
ratma işleminde di-
lediği eklemeleri 
yapar. Hiç kuşku-
suz O´nun gücü 
her şeye yeter. 

sustue. Yarat-
mada dilediği 
kadar fazlalaştı-
rır. Muhakkak ki 
Allah; her şeye 
kadirdir. 

ğini (kesintisiz şekil-
de) kendi hilkat ale-
mine katıp onu geniş-
letir. Kuşkusuz Allah, 
her şeye kadirdir. 

35. 
2 

,, ا ي ْفت حِِ,,م  =açtığını    ِ اّلَل=Allah’ın    

ةِ رِ ,,ِمنِْ    insanlar,,için=ِللنَاِسِ ْحم  =rahmetten    

ِ ْمِسكِ ,,ف َل  م  =tutan,,olamaz     ِا     onu=ل ه 

ا م  ي ْمِسكِْ,,و  =O’nun,,tuttuğunu,,ise    

ِ ْرِسلِ ,,ف َل  م  =salıverecek,,yoktur    ِ ل ه=onu    

ب ْعِدِهِ ,,ِمنِْ =O’ndan,,sonra     ِه و     ve,,O=و 

    üstündür=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=اْلح 

Allah´ın insanlara 
açtığı bir rahmeti 
hiç kimse alıkoya-
maz. O´nun alı-
koyduğunu da 
O´nun dışında hiç 
kimse salamaz. O 
üstün iradelidir ve 
her işi yerinde ya-
par. 

Allah´ın insanlar 
için açtığı rah-
meti, tutacak 
yoktur. Tuttuğu-
nu da O´ndan 
sonra göndere-
cek yoktur. Aziz, 
Hakim O´dur. 

Allah'ın insanlar için 
açacağı rahmet kapı-
sını kimse kapatamaz 
ve O'nun kapattığını 
da kimse açamaz; 
çünkü O, kudret ve 
hikmet sahibidir. 

35. 
3 

.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    وا     hatırlayın=اْذك ر 

تِ نِْعمِ  =nimetini    ِِاّلَل=Allah’ın     ِْم ل ْيك      size..olan=ع 

اِلقِ ..ِمنِْ..ه لِْ خ  =yaratıcı..var..mı?     ِْير     başka=غ 

ق ك مِْ    Allah’tan=اّلَلِِ     size..rızık..verecek=ي ْرز 

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten    ِ اْْل ْرِض     ve..yerden=و 

ه ِ    yoktur=لِ      O’ndan=ه و ِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

 çevriliyorsunuz=ت ْؤف ك ونِ     ?nasıl..oluyor..da=ف أ نَىَِٰ

Ey insanlar, Al-
lah´ın size yönelik 
nimetlerini hatırla-
yınız. Size gökten 
ve yeryüzünden rı-
zık sağlayan Al-
lah´tan başka bir 
yaratıcı var mı? 
O´ndan başka ilâh 
yoktur. Nasıl olu-
yor da bu gerçeği 
göz ardı ediyorsu-
nuz? 

Ey insanlar; Al-
lah´ın üzeriniz-
deki nimetini dü-
şünün. Allah´tan 
başka gökten ve 
yerden sizi rızık-
landıran bir ya-
ratıcı var mıdır? 
O´ndan başka 
ilah yoktur. O 
halde nasıl çev-
riliyorsunuz? 

Ey insanlar! Allah'ın 
size bağışladığı ni-
metleri hatırlayın! Si-
ze göklerden ve yer-
den azık sağlayan Al-
lah'tan başka bir ya-
ratıcı var mı? (Hayır!) 
O'ndan başka ilah 
yoktur: ama nasıl olur 
da zihinleriniz bu 
(apaçık hakikatten) 
sapar! 

35. 
4 

إِنِْ,, ب وكِ     eğer=و      seni,,yalanlıyorlarsa=ي ك ذ ِ

ب تِْ    elbette=ف ق دِْ     yalanlanmıştır=ك ذ ِ

س لِ  ق ْبِلك ِ ,,ِمنِْ    elçiler,,de=ر  =senden,,önceki    

إِل ى اّلَلِِ,,و  =Allah’a     ِع     döndürülecektir=ت ْرج 

ورِ   bütün,,işler=اْْل م 

Ey Muhammed, 
eğer onlar seni ya-
lanlıyorlarsa bil ki, 
senden önceki ni-
ce peygamberler 
de yalanlanmıştır. 
Her işin çözümü 
Allah´a götürüle-
cektir. 

Eğer seni yalan-
lıyorlarsa; doğ-
rusu senden ön-
ce de nice pey-
gamberler yalan-
lanmıştır. İşler, 
ancak Allah´a 
döndürülür. 

Ama eğer onlar, (zi-
hinleri bu apaçık ha-
kikatten sapanlar,) 
seni yalanlarlarsa 
(aldırma, ey Mu-
hammed!) (Unutma 
ki) senden önce (öte-
ki) peygamberler de 
yalanlanmıştır: Çünkü 
(inanmayanlar), her 
şeyin, sonunda (asıl 
kaynağı olan) Allah'a 
döneceğ(ini asla ka-
bul etmezler). 

35. 
5 

.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    َِإِن=elbette    

ْعد ِ ِ    Allah’ın=اّلَلِِ    vaadi=و 
ق       gerçektir=ح 

ِ ت غ َرنَك مِ ..ف َل  =sakın..sizi..aldatmasın    ِ ي اة     hayatı=اْلح 

لِ     dünya=الدُّْني اِ  ي غ َرنَك مِْ..و  =sizi..aldatmasın    

ورِ اْلغ     Allah..ile=بِاّلَلِِ ر  =o..aldatıcı 

Ey insanlar, Al-
lah´ın verdiği söz 
gerçektir. Sakın 
dünya hayatı sizi 
aldatmasın, sakın 
şeytan, sizi Al-
lah´ın affına gü-
vendirerek ayart-
masın. 

Ey insanlar; Al-
lah´ın vaadi mu-
hakkak haktır, 
dünya hayatı sizi 
aldatmasın. Ve o 
mağrur da Allah 
ile sizi aldatma-
sın. 

Ey insanlar! Allah'ın 
(yeniden diriltme) va-
adi gerçektir, sakın 
bu dünya hayatının 
sizi ayartmasına ve 
Allah hakkındaki 
(kendi) çarpık düşün-
celerinizin sizi sap-
tırmasına izin verme-
yin! 

35. 
6 

ك مِْل ِ    şeytan=الَشْيط انِ     şüphesiz=إِنَِ,, =sizin    

    siz,,de,,onu,,edinin=ف اتَِخذ وه ِ    düşmanınızdır=ع د وِ 

اِ  ا    düşman=ع د وًّ     çağırır=ي ْدع و    şüphesiz,,o=إِنَم 

    olmağa=ِلي ك ون وا    taraftarlarını=ِحْزب ه ِ

ابِِ,,ِمنِْ أ ْصح  =halkından    ِِالَسِعير=alevli,,ateşin 

Şeytan kesinlikle 
size düşmandır. 
Onu siz de düş-
man tutunuz. O ta-
raftarlarını cehen-
nemliklerden ol-
maya sürükler. 

Muhakkak ki 
şeytan, sizin 
düşmanınızdır. 
Öyleyse siz de 
onu düşman 
edinin. O, taraf-
tarlarını ancak 
çılgın alevli ate-
şin yaranı olma-
ya çağırır. 

Şeytan, sizin apaçık 
düşmanınızdır; öy-
leyse siz de ona 
düşman olarak mua-
mele edin. O, kendi-
sine tabi olanları, an-
cak, yakıcı ateşe 
mahkum olanlar ara-
sında yer alacakları 
bir akibete çağırır. 

35. 
7 

.. وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    ِْم     onlar..için..vardır=ل ه 

    bir..azab=ع ذ ابِ 
    çetin=ش ِديد ِ 

الَِذينِ  ن وا..و  آم  =inananlara    ع ِمل وا     ve..yapanlara=و 

اتِِ مِْ    iyi..işler=الَصاِلح      onlara..vardır=ل ه 

ة ِ ْغِفر  أ ْجرِ     mağfiret=م      ve..bir..mükâfat=و 

بِيرِ   büyük=ك 

Kâfirler ağır bir 
azaba çarptırıla-
caktır. İman edip 
iyi ameller işleyen-
leri ise bağışlanma 
ve büyük ödül bek-
lemektedir. 

Küfredenler, işte 
onlara şiddetli 
azab vardır. 
İman etmiş olup 
da salih ameller 
işleyenlere de, 
işte onlara mağ-
firet ve büyük 
ecir vardır. 

(Çünkü,) hakikati in-
kara şartlanmış olan-
lar için çetin bir azap 
vardır, iman edip 
doğru ve yararlı işler 
yapanları da mağfiret 
ve büyük bir mükafat 
bekler. 
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نِْ,, ي ِنِ     ?kimse,,mi=أ ف م      süslendirilen=ز 

ِلهِِ    kötü=س وءِ     kendisine=ل ه ِ     işini=ع م 

آه ِ نًاِ حِ     onu,,gören=ف ر  س  =güzel    َِف إِن=şüphesiz    

    sapıklık,,içinde,,bırakır=ي ِضلُِّ    Allah=اّلَل ِ

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    ي ْهِدي     ve,,yola,,iletir=و 

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    ِ ت ذْه بِْ,,ف َل  =gitmesin    

ل ْيِهمِْ    canın=ن ْفس كِ      onlar,,için=ع 

ا س ر  ت ِ ح  =hasretlere    َِإِن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

ِليمِ      biliyor=ع 

ا ي ْصن ع ونِ ,,بِم  =onların,,ne,,yaptıklarını 

Kötü işi allandırılıp 
pullandırılarak gö-
züne güzel gösteri-
len kimse davra-
nışlarını süzgeçten 
geçiren, gerçekçi 
biri gibi olur mu? 
Allah dilediğini 
saptırır, dilediğini 
de doğru yola iletir. 
Sakın onlar için 
hayıflanma. Hiç 
kuşkusuz onların 
neler yaptıklarını 
Allah iyi bilir. 

Kötü işi kendisi-
ne süslendirilip 
de onu güzel gö-
ren bir midir? 
Muhakkak ki Al-
lah, dilediğini 
saptırır, dilediği-
ni de hidayete 
erdirir. Öuleyse 
onlara yanarak 
kendini harab 
etme. Şüphesiz 
ki Allah, onların 
yaptıklarını bi-
lendir. 

O halde, işlediği kötü, 
çirkin fiillerin cazibe-
sine kapılıp (sonun-
da) onları güzel gö-
ren biri (Şeytan'ın 
adamlarından başka-
sı) olur mu? Kuşku-
suz Allah, (doğru yol-
dan sapmak) isteye-
nin sapmasına izin 
verir, (aydınlığa 
ulaşmak) isteyeni de 
aydınlığa ulaştırır. O 
halde (ey müminler,) 
onlara üzülerek ken-
dinizi perişan etme-
yin! Allah, onların 
yaptıklarını çok iyi bi-
lir. 
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اّلَل ِ.. أ ْرس لِ ..الَِذي    Allah’tır..ki=و  =gönderdiği    

ي احِ      kaldırır=ف ت ثِيرِ     rüzgârlar=الر ِ

ابًا     böylece..onu..süreriz=ف س ْقن اه ِ    bir..bulut=س ح 

ب ل دِ ..إِل ىَِٰ =bir..ülkeye     ِي ِت     diriltiriz=ف أ ْحي ْين ا    ölü=م 

    sonra=ب ْعد ِ    yeri=اْْل ْرضِ     onunla=بِهِِ

اِ  ْوتِه  ِلكِ     öldükten=م      işte..böyledir=ك ذ َٰ

 diriltme=النُّش ورِ 

Bulutları sürükle-
yen rüzgârların es-
tiricisi Allah´dır. Biz 
bulutları ölü bir yö-
reye göndererek 
onlar aracılığı ile 
ölü toprağı diriltiriz. 
İşte yeniden diriliş 
olayı da böyledir. 

Allah, O´dur ki; 
bulutları yürüten 
rüzgarlar gön-
dermiştir. Biz, 
onu ölü bir mem-
lekete sürüp 
onunla yeri ölü-
münden sonra 
diriltiriz. İşte diri-
liş de böyledir. 

Ve (hatırlayın) bulut-
ları yükseltmek için 
rüzgarları gönderen 
Allah'tır; sonra Biz 
onları çorak beldelere 
sürükler ve cansız 
toprağa hayat veririz. 
Yeniden dirilme de iş-
te böyle olacaktır. 
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نِْ,, ي ِريد ِ,,ك انِ     kim=م  =istiyorsa    ِ اْلِعَزة=şeref    

ِميعًاِ     şeref=اْلِعَزة ِ    Allah’ındır=ف ِللَهِِ     tamamen=ج 

ِلمِ     çıkar=ي ْصع د ِ    O’na=إِل ْيهِِ     söz=اْلك 

لِ     güzel=الَطي ِبِ  اْلع م      iyi=الَصاِلحِ     ve,,amel=و 

    onu,,yükseltir=ي ْرف ع ه ِ 

الَِذينِ  ونِ ,,و  ي ْمك ر  =kuranlara,,gelince    

مِْ    kötü,,şeyleri=الَسي ِئ اتِِ     onlar,,için,,vardır=ل ه 

    bir,,azab=ع ذ ابِ 
ْكرِ     çetin=ش ِديد ِ  م      ve,,tuzağı=و 

ئِكِ   bozulacaktır=ي ب ورِ     o=ه وِ     onların=أ ول َٰ

Kim itibar ve üs-
tünlük isterse bilsin 
ki, itibar ve üstün-
lük tümü ile Al-
lah´ın tekelindedir. 
Güzel söz O´na 
yükselir, iyi ameli 
de O yükseltir. Kö-
tü amaçlı komplo-
lar düzenleyenler 
ağır bir azaba çar-
pılacaklardır. Ayrı-
ca onların komplo-
su da boşa çıkar, 
verimsiz olur. 

Kim, izzet isti-
yorsa; izzet bü-
tünüyle Al-
lah´ındır. Güzel 
sözler O´na yük-
selir. Onu da sa-
lih amel yüksel-
tir. Kötülükleri 
tuzak yapanlar 
için şiddetli bir 
azab vardır. On-
ların hilesi, boşa 
çıkar. 

Kudret ve ihtişam 
arayan kimse (bilsin 
ki) gerçek kudret ve 
ihtişam (yalnız) Al-
lah'a aittir. Bütün gü-
zel sözler O'na yük-
selir; bütün doğru ve 
yararlı işleri O yücel-
tir. Sinsi şekilde kötü 
fiiller tasarlayanlara 
gelince, onları şiddetli 
bir azap beklemekte-
dir; ve onların bütün 
tertipleri de yok olup 
gitmeye mahkumdur. 
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اّلَل ِ.. ل ق ك مِْ    Allah=و      sizi..yarattı=خ 

ابِ ..ِمنِْ ت ر  =topraktan    َِث م=sonra    

Allah sizi önce top-
raktan, sonra 
spermadan yarattı. 
Sonra erkekli dişili 
çiftlere dönüştür-

Allah, sizi top-
raktan yaratmış-
tır, sonra bir 
damla sudan 
sonra da sizleri 

Ve (hatırlayın) Allah 
sizi(n her birinizi) top-
raktan yaratır, sonra 
da bir damla sperm-
den ve sonra sizi iki 
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ن ْطف ةِ ..ِمنِْ =nutfe(sperm)den    َِث م=sonra    

ع ل ك مِْ اًجاِ     sizi..yaptı=ج      çift..çift=أ ْزو 

ا م  ت ْحِملِ ..و  =gebe..kalamaz    ِْأ ْنث ىَِٰ..ِمن =bir..dişi    

لِ  عِ ..و  ت ض  =ve..doğuramaz    َِإِل=dışında    

ا    O’nun..bilgisi=بِِعْلِمِهِ  م  ي ع َمرِ ..و  =ömür..verilmez    

ع َمرِ ..ِمنِْ م  =bir..canlıya    

لِ  صِ ي ْنق ِ..و  =ve..azaltılmaz    

ِرهِِ..ِمنِْ ع م  =onun..ömründen    

ِكت اب ِ ..فِي..إِلَِ =Kitapta(yazılmadıkça)    

ِلكِ     şüphesiz=إِنَِ     Allah’a=اّلَلِِ    göre=ع ل ى    bu=ذ َٰ

 kolaydır=ي ِسيرِ 

dü. O´nun bilgisi 
dışında hiçbir dişi 
ne hâmile kalabilir 
ve ne de doğurabi-
lir. Ömrü uzun ola-
nın çok yaşaması 
ve kısa ömürlülerin 
az yaşamaları ke-
sinlikle bir kitapta 
kayıtlıdır. Hiç kuş-
kusuz bu Allah için 
kolay bir iştir. 

çiftler olarak var 
etmiştir. Hiç bir 
dişi O´nun bilgisi 
olmadan hamile 
kalmaz ve do-
ğum yapmaz. Bir 
ömürlünün çok 
yaşaması ve 
ömrünün azal-
ması ancak ki-
tabdadır. Mu-
hakkak ki bu; Al-
lah´ a pek ko-
laydır. 

cinsten biri şekline 
sokar. Hiçbir dişi 
O'nun bilgisi olmadan 
ne hamile kalabilir, ne 
de doğum yapabilir 
ve (Allah'ın) ferma-
nında öngörülmedik-
çe hiç kimse ömrünü 
uzatamaz ve hiç kim-
se de onu kısalta-
maz; ama bunlar, 
kuşkusuz, Allah için 
kolaydır. 
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,, ا م  ي ْست ِوي,,و  =bir,,olmaz    ِِان     iki,,deniz=اْلب ْحر 

ذ ا اتِ     tatlıdır=ع ْذبِ     şu=ه َٰ     susuzluğu,,keser=ف ر 

اب ه ِ    kayar,,(boğazdan)=س ائِغِ      içimi=ش ر 

ذ ا ه َٰ اج ِ     tuzlu=ِمْلحِ     şu,,da=و      acıdır=أ ج 

ِمنِْ ك ل ِ ,,و  =ve,,hepsinden     ِت أْك ل ون=yersiniz    

    taze=ط ِريًّا    et=ل ْحًما

ونِ  ت ْست ْخِرج      süs=ِحْلي ةًِ    ve,,çıkarırsınız=و 

اِ  ى    takındığınız=ت ْلب س ون ه  ت ر      ve,,görürsün=و 

    orada=فِيهِِ    gemilerin=اْلف ْلكِ 

اِخرِ  و      yarıp,,gittiğini,,(denizi)=م 

    payınızı,,aramanız,,için=ِلت ْبت غ وا

ف ْضِلهِِ,,ِمنِْ =lütfundan    ِْل ع لَك م     ve,,umulur,,ki=و 

ونِ   şükredersiniz=ت ْشك ر 

İki deniz aynı de-
ğildir. Birinin suyu 
tatlı kolay içimli, 
öbürününki tuzlu 
ve acıdır. Her iki-
sinden de taze ba-
lık eti yer ve takı 
olarak kullandığı-
nız süs eşyaları 
çıkarırsınız. Al-
lah´ın size yönelik 
bağışını aramanız 
ve O´na şükret-
meniz için geminin 
suları yararak yol 
aldığını görürsü-
nüz. 

İki deniz bir ol-
maz. Şu; çok tat-
lıdır, susuzluğu 
keser içilmesi 
kolaydır. Şu ise 
tuzludur, acıdır. 
Her birinden ta-
ze et yersiniz ve 
giyeceğiniz süs 
eşyası çıkarırsı-
nız. O´nun lut-
fundan aramanız 
ve şükretmeniz 
için gemilerin ya-
ra yara gittikleri-
ni görürsünüz. 

(O'nun için benzerlik 
ve farklılık yaratmak 
da kolaydır.) O halde, 
(yeryüzündeki) iki bü-
yük su kütlesi aynı 
olamaz; birisi tatlı, 
susuzluğu giderici, 
içimi güzel iken öteki-
si tuzlu ve acıdır. Fa-
kat her ikisinden de 
taze et yersiniz ve 
(ikisinden de) süs ta-
kıları çıkarırsınız; iki-
sinin de üzerinde Al-
lah'ın lütfundan nasi-
binizi aramanızı ve 
böylece şükredenler-
den olmanızı sağla-
yan gemilerin dalga-
ları yararak ilerledik-
lerini görürsün. 
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..     içine=فِي    geceyi=اللَْيلِ     sokar=ي وِلجِ 

ارِِ ي وِلجِ     gündüzün=النَه      ve..sokar=و 

ارِ      gecenin=اللَْيلِِ    içine=فِي    gündüzü=النَه 

س َخرِ      güneşi=الَشْمسِ     buyruğu..altına..almıştır=و 

رِ  اْلق م      akıp..gider=ي ْجِري    her..biri=ك لِ     ve..ayı=و 

لِ  ىِ     bir..süreye..kadar=ِْل ج  س مًّ     belirtilmiş=م 

ِلك مِ 
بُّك مِْ    Allah=اّلَل ِ    işte..budur=ذ َٰ     Rabbiniz=ر 

    O’nundur=ل ه ِ
ْلك ِ      mülk=اْلم 

الَِذينِ  ت ْدع ونِ ..و  =yalvardıklarınız    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

ا ي ْمِلك ونِ ..م  =sahip..değillerdir    

قِْطِميرِ ..ِمنِْ =bir..çekirdek..zarına..bile 

O geceyi gündüze 
ve gündüzü gece-
ye dönüştürür. 
Güneşi ve ayı buy-
ruğu altına almış-
tır. Her biri belirli 
bir sürenin sonuna 
kadar hareket 
eder. İşte 
Rabb´iniz bu Al-
lah´dır. Egemenlik 
O´nun tekelindedir. 
O´nu bir yana bı-
rakarak taptığınız 
düzmece ilahlar bir 
çekirdek kabuğu-
nun bile sahibi de-
ğildirler. 

Gündüzü gece-
ye girdirir, gece-
yi de gündüze 
girdirir. Güneşi 
ve ayı buyruğu 
altına almıştır, 
her biri belli bir 
süre için hareket 
eder. İşte bu, 
Rabbınız olan 
Allah´tır. Mülk 
O´nundur. 
O´ndan başka 
taptıklarınız ise 
hurma çekirde-
ğinin zarına bile 
malik değildirler. 

O, gündüzü kısalta-
rak geceyi uzatır ve 
geceyi kısaltarak 
gündüzü uzatır. O, 
güneşi ve ayı (kendi 
kanunlarına) tabi kıl-
mıştır, her biri (O'nun) 
belirlediği bir zaman 
içinde akıp gider. İşte 
Rabbiniz Allah budur: 
mülk O'nundur; 
O'ndan başka yalva-
rıp durduklarınız ise 
bir hurma çekirdeği-
nin zarı kadar bile bir 
şeye sahip değillerdir! 
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,, ت ْدع وه مِْ,,إِنِْ =onları,,çağırsanız    

ع وا,,لِ  ي ْسم  =işitmezler    ِْك م     sizin,,çağırmanızı=د ع اء 

ل وِْ س ِمع وا,,و  =işitseler,,bile    

ا اب وا,,م  اْست ج  =cevap,,veremezler     ِْم     size=ل ك 

ي ْومِ  ةِِ    ve,,günü=و      kıyamet=اْلِقي ام 

ونِ      tanımazlar=ي ْكف ر 

ْمِ      sizin,,ortak,,koşmanızı=بِِشْرِكك 

لِ  ي ن ب ِئ كِ ,,و  =hiç,,kimse,,sana,,haber,,veremez    

بِيرِ     gibi=ِمثْلِ   herşeyi,,bilen=خ 

Eğer onları imda-
dınıza çağırırsa-
nız, çağrınızı işit-
mezler. Sesinizi 
işitseler bile size 
karşılık veremez-
ler. Üstelik kıyamet 
günü, sizin kendi-
lerini Allah´a ortak 
koşmuş olmanızı 
reddederler. Hiç 
kimse, her şeyin 
içyüzünü bilen Al-
lah gibi sana haber 
vermez. 

Onları çağırsa-
nız; çağrınızı 
işitmezler. İşitse-
ler dahi size ce-
vap veremezler. 
Kıyamet günü 
de şirk koşmanı-
zı inkar ederler. 
Haberdar olan 
gibi, kimse sana 
haber veremez. 

Onlara yalvarırsanız 
çağrınızı duymazlar; 
duyabilseler bile size 
cevap ver(e)mezler. 
Ve (üstelik) Kıyamet 
Günü onları Allah ile 
eş tutmanızı kabul 
etmezler. Hiç kimse 
her şeyi bilen kadar 
size (gerçeği) gös-
termez. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar     ِأ ْنت م=siz    

اءِ  اّلَلِِ ..إِل ى    muhtaçsınız=اْلف ق ر  =Allah’a    

اّلَل ِ     zengin..olan=اْلغ نِيُِّ    O’dur=ه وِ     Allah..ise=و 

ِميد ِ  ve..hamde..layık..olan=اْلح 

Ey insanlar, siz Al-
lah´a muhtaçsınız; 
oysa Allah hiç 
kimseye muhtaç 
değildir ve övgüye 
lâyıktır. 

Ey insanlar; siz-
ler, Allah´a muh-
taçsınız. Allah 
ise Gani´dir, 
Hamid´dir 

Ey İnsanlar! Allah'a 
muhtaç olan sizsiniz, 
ama O, hiçbir şeye 
muhtaç değildir ve 
hamd O'na mahsus-
tur. 
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,, ي ش أِْ,,إِنِْ =dilese    ِْي ْذِهْبك م=sizi,,götürür    

ي أْتِِ ْلقِ     ve,,getirir=و  ِديدِ     bir,,halk=بِخ   yeni=ج 

Eğer dilerse sizi 
yok eder ve yerini-
ze başka bir canlı 
türü getirir. 

İsterse; sizi gide-
rir ve yepyeni bir 
yaratık getirir. 

Dilerse sizi ortadan 
kaldırır ve (yerinize) 
yeni bir yaratılmışlar 
topluluğu getirir: 
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.. ا م  ِلكِ ..و  ذ َٰ =bu..değildir    اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a    

 zor=بِع ِزيزِ 

Bunu yapmak, Al-
lah için zor değil-
dir. 

Bu, Allah´a göre 
güç değildir. 

bu Allah için zor da 
değildir. 
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,, لِ  ت ِزرِ ,,و  =çekmez    ِ ة اِزر      hiçbir,,günahkar=و 

ِ     günahını=ِوْزرِ  ىَٰ إِنِْ    başkasının=أ ْخر      eğer=و 

    çağırsa,,(başkalarını)=ت ْدعِ 

ثْق ل ة ِ     yükü,,ağır,,gelen,,kimse=م 

ا,,إِل ىَِٰ ِحْمِله  =onu,,taşımak,,için    

لِْ,,لِ  ي ْحم  =taşınmaz    ِ ِمْنه=ondan,,(yükünden)    

ل وِْ    hiçbir,,şey=ش ْيءِ      dahi,,olsa=ك انِ     şayet=و 

ِ ,,ذ ا ق ْرب ىَٰ =akrabası    ا     sen,,ancak=إِنَم 

ي ْخش ْونِ ,,الَِذينِ     uyarırsın=ت ْنِذرِ  =korkanları    

مِْ بَه      görmeden=بِاْلغ ْيبِِ    Rablerinden=ر 

وا أ ق ام  ة ِ     ve,,kılanları=و      namazı=الَصَل 

نِْ م  َكىَِٰ    ve,,kim=و      ma’nen,,arınıp,,yücelirse=ت ز 

اف إِنَِ م  =şüphesiz    ََِٰكى     arınmış,,olur=ي ت ز 

إِل ى    kendi,,yararına=ِلن ْفِسِهِ  اّلَلِِ,,و  =Allah’adır    

ِصيرِ   dönüş=اْلم 

Hiç kimse başka-
sının günahını 
yüklenmez. Eğer 
günah yükü ağır 
bir kimse, yükünün 
sırtından alınma-
sını istese, en ya-
kını bile yükünün 
en küçük bölümü-
nü kendi sırtına 
almaz. Sen sade-
ce görmeden 
Rabb´lerinden kor-
kanları ve namaz 
kılanları uyarabilir-
sin. Kim kötülük-
lerden arınırsa 
kendi yararına 
arınmış olur. So-
nunda Allah´a dö-
nülecektir. 

Günah işleyen 
hiç bir nefis; 
başkasının gü-
nahını çekmez. 
Yükü ağır bir kişi 
onun yüklenil-
mesini istese-
yakını bile ol-
saondan bir şey 
yüklenmez. Sen, 
ancak görmedik-
leri halde Rabb-
larından korkan-
ları ve namazı 
kılmış olanları 
uyarırsın. Kim 
de arınırsa; an-
cak kendisi için 
arınmış olur ve 
dönüş, Al-
lah´adır. 

Kimse kimsenin yü-
künü taşıyacak değil-
dir; kendi yükü ağır 
gelen kimse onu ta-
şımak için (başkasını) 
yardıma çağırırsa, 
yakını da olsa, (bu 
kimse) o yükün hiçbir 
parçasını taşıyamaz. 
O halde (gerçekten) 
sen, ancak kavrayış-
larının ötesinde oldu-
ğu halde Rablerinden 
korku duyanları ve 
namazlarında dikkatli 
ve devamlı olanları 
uyarabilirsin; ve (şu-
nu bil ki,) kim arınırsa 
yalnız kendisi için 
arınmış olur ve bütün 
yollar yalnız Allah'a 
varır. 

35. 
19 

.. ا م  ي ْست ِوي..و  =bir..olmaz    َِٰى     körle=اْْل ْعم 

اْلب ِصي رِ و  =gören 

Kör ile görebilen 
bir olmaz. 

Kör ile gören eşit 
olmaz. 

Nitekim, ne gören ile 
görmeyen bir olur; 

35. 
20 

,, لِ  اتِ     olmaz,,(bir)=و      karanlıklarla=الظُّل م 

لِ   aydınlık=النُّورِ     olmaz,,(bir)=و 

Karanlıklar ile ışık 
da bir olmaz. 

Ve karanlıklarla 
aydınlık da. 

ne de aydınlık ile zifiri 
karanlık; 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

35. 
21 

.. لِ  لُِّ    olmaz..(bir)=و  لِ     gölge..ile=الظ ِ     olmaz..(bir)=و 

ورِ  ر   sıcaklık=اْلح 

Gölge ile aşırı sı-
caklık da bir ol-
maz. 

Gölgelik ile sı-
caklık da. 

ne (serinletici) gölge 
ile yakıcı sıcak; 

35. 
22 

,, ا م  ي ْست ِوي,,و  =bir,,olmaz     ِاْْل ْحي اء=dirilerle    

لِ  ,,و 
ات ِ  اْْل ْمو  =ölüler    َِإِن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

نِْ    işittirir=ي ْسِمعِ  ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    

ا م  ْسِمع ِ    sen=أ ْنتِ     yoksa,,değilsin=و      işittirecek=بِم 

نِْ اْلق ب ورِِ,,فِي    bulunanlara=م  =kabirlerde 

Diriler ile ölüler de 
bir değildir. Allah 
dilediğine ses işitti-
rir. Fakat sen me-
zarlıktakilere sesini 
işittiremezsin. 

Diriler ile ölüler 
de bir değildir. 
Muhakkak ki Al-
lah; dilediğine 
işittirir. Sen; ka-
birlerde olanlara 
işittirecek değil-
sin. 

ve ne de yaşayan ile 
(kalben) ölmüş bulu-
nan. Şüphen olmasın 
ki (ey Muhammed,) 
Allah dilediğine işitti-
rir, halbuki sen me-
zarlardaki (ölüler gibi 
kalben ölmüş)lere 
işittiremezsin. 

35. 
23 

.. أ ْنتِ ..إِنِْ =sen    َِإِل=sadece     ِن ِذير=bir..uyarıcısın 
Sen sadece bir 
uyarıcısın. 

Sen; ancak bir 
uyarıcısın. 

sen sadece bir uyarı-
cısın. 

35. 
24 

ْلن اكِ     biz=إِنَا,,     seni,,gönderdik=أ ْرس 

ق ِِ     müjdeleyici=ب ِشيًرا    gerçek,,ile=بِاْلح 

ن ِذيًراِ  إِنِْ    ve,,uyarıcı=و  أ َمةِ ,,ِمنِْ,,و  =her,,millet    

ِ    mutlaka=إِلَِ َل  ا    geçmiştir,,(gelip)=خ      içinde=فِيه 

 bir,,uyarıcı=ن ِذيرِ 

Biz seni gerçeğin 
müjdecisi ve uya-
rıcısı (korkutucu-
su) olarak gönder-
dik. Her millete 
mutlaka bir uyarıcı 
gönderilmiştir. 

Muhakkak ki Biz; 
seni, müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak 
hak ile gönder-
dik. Hiç bir üm-
met yoktur ki 
ona, bir uyarıcı 
gelmiş olmasın. 

Biz seni hakikat ehli 
bir müjdeci ve uyarıcı 
olarak gönderdik; 
çünkü hiçbir topluluk 
yoktur ki içlerinden bir 
uyarıcı gelip geçme-
miş olsun. 

35. 
25 

إِنِْ.. ب وكِ     eğer=و      seni..yalanlıyorlarsa=ي ك ذ ِ

ك ذَبِ ..ف ق دِْ =yalanlamışlardı    

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =bunlardan..öncekiler..de    

مِْ تْه  اء  مِْ    onlara..getirmişlerdi=ج  س ل ه      elçileri=ر 

ب رِِ    açık..kanıtlar=بِاْلب ي ِن اتِِ بِالزُّ     ve..sahifeler=و 

بِاْلِكت ابِِوِ  =ve..Kitap    ِِنِير  aydınlatıcı=اْلم 

Eğer onlar seni ya-
lanlıyorlarsa bil ki, 
daha önceki millet-
ler de peygamber-
lerini yalanlamış-
lardı. Oysa pey-
gamberleri onlara 
açık kanıtlar, kut-
sal sayfalar ve ışık 
saçan kitap getir-
mişlerdi. 

Şayet seni ya-
lanlıyorlarsa; on-
lardan öncekiler 
de yalanlamış-
lardı. Peygam-
berleri, onlara 
apaçık deliller, 
sahifeler ve ay-
dınlatıcı kitablar-
la gelmişlerdi. 

Ve eğer seni yalanla-
dı(klarını görürsen 
aldırma), onlardan 
önce yaşamış olan-
lar(ın çoğu) da, elçile-
ri kendilerine hakika-
tin bütün kanıtlarıyla 
ve ilahi hikmet yüklü 
kitaplarla ve aydınla-
tıcı vahiyle geldikle-
rinde hakikati yalan-
lamışlardı; 

35. 
26 

ْذتِ     sonra=ث مَِ,,     ben,,de,,yakaladım=أ خ 

واِ ,,الَِذينِ  ك ف ر  =o,,inkâr,,edenleri     ِف ك ْيف=nasıl?    

ِكيرِِن     oldu=ك انِ  =benim,,inkârım 

Sonra ben kâfirle-
rin yakalarına ya-
pıştım. Benim kar-
şı darbem nasıl ol-
du? 

Sonra o küfret-
miş olanları ya-
kaladım. Beni 
inkar etmek na-
sılmış? 

(fakat) sonunda haki-
kati inkara şartlanmış 
olanların tümünün 
hesabını gördüm: 
Benim (birini) gözden 
çıkarmam ne korkunç 
olur! 

35. 
27 

.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi    َِأ ن=elbette    ِ اّلَل=Allah    

لِ  اءِِ..ِمنِ     indirdi=أ ْنز  الَسم  =gökten    ًِاء     su=م 

ْجن ا     onunla=بِهِِ    böylece..çıkardık=ف أ ْخر 

اتِ  ر  ْخت ِلفًا    meyvalar=ث م      çeşit..çeşit=م 

اِ  ان ه  ِمنِ     renkleri=أ ْلو  اْلِجب الِِ..و  =ve..dağlardan    

د د ِ ْمرِ     beyaz=بِيضِ     yollar=ج  ح      ve..kırmızı=و 

ْخت ِلفِ  ا    değişik=م  ان ه      renklerde=أ ْلو 

ابِيبِ  غ ر   kara=س ود ِ    ve..simsiyah=و 

Allah´ın gökten su 
indirdiğini görmü-
yor musun? O su 
aracılığı ile türlü 
türlü renkte mey-
valar yetiştirdik. 
Dağlarda beyaz, 
kırmızı, koyu siyah 
değişik renklerde 
yollar, patikalar aç-
tık. 

Görmez misin ki; 
Allah, gökten su 
indirmiştir. 
Onunla Biz, türlü 
türlü renkte 
meyveler çıkar-
mışızdır. Dağ-
lardan da beyaz, 
kırmızı, siyah ve 
türlü renkte yol-
lar yaptık. 

Görmüyor musun, Al-
lah, göklerden su in-
dirmekte ve onunla 
türlü renklere (ve tad-
lara) sahip meyveler 
yetiştirmekteyiz; nasıl 
ki dağlarda kırmızı ve 
beyaz renkte ve sim-
siyah çizgiler var, 

35. 
28 

,, ِمنِ  النَاِسِ,,و  =insanlardan,,vardır    

اب ِِ الدَو      ve,,hayvanlardan=و 

اْْل ْنع امِِ ْخت ِلفِ     ve,,davarlardan=و      türlü=م 

ان ه ِ ِلك ِ     renkte,,olanlar=أ ْلو  ا    böyle=ك ذ َٰ     ancak=إِنَم 

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkar,,(gereğince)=ي ْخش ى

ِعب اِدهِِ,,ِمنِْ =kulları,,içinden     ِ اء     bilginler=اْلع ل م 

    daima,,üstündür=ع ِزيزِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

 çok,,bağışlayandır=غ ف ورِ 

Yine böyle değişik 
renkte insanlar, 
hayvanlar ve da-
varlar yarattık. Al-
lah´dan asıl kor-
kanlar, O´nun bil-
gin kullarıdır. Hiç 
kuşkusuz Allah üs-
tün iradeli ve ba-
ğışlayıcıdır. 

İnsanlardan da, 
yerde yürüyen 
canlılardan ve 
davarlardan da 
böyle renkleri 
değişik değişik 
olanlar vardır. 
Allah´tan ancak 
bilgin kulları kor-
kar. Muhakkak ki 
Allah; Aziz´dir, 
Gafur´dur. 

ve (nasıl ki) insanlar, 
sürüngenler ve hay-
vanlar türlü türlü 
renkler taşıyor! Kulla-
rı arasından yalnız 
anlama ve kavrama 
yeteneğine sahip 
olanlar Allah'tan 
(hakkıyla) korkarlar, 
(çünkü yalnız onlar 
bilir ki) Allah kudret 
Sahibidir, çok bağış-
layıcıdır. 

35. 
29 

ي تْل ونِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =okuyanlar    

وا    Allah’ın=اّلَلِِ    Kitabını=ِكت ابِ  أ ق ام      ve..kılanlar=و 

ة ِ أ ْنف ق وا    namazı=الَصَل      ve..infak..edenler=و 

ْقن اه مِْ..ِمَما ز  ر  =verdiğimiz..rızıktan    ا     gizli=ِسرًّ

نِي ةًِ ع َل  ونِ ي رِْ    ve..açık=و  ج  =umarlar    

ةًِ ار  ت ب ورِ ..ل نِْ    bir..ticaret=تِج  =asla..batmayacak 

Allah´ın kitabını 
okuyanlar, namazı 
kılanlar, kendileri-
ne verdiğimiz rızık-
ların bir bölümünü 
gizlice ve açıkça 
ihtiyacı olanlara 
verenler, hiçbir 
zaman zarar et-
meyecek bir ticaret 
yaptıklarını umabi-
lirler. 

Şüphesiz ki Al-
lah´ın kitabını 
okuyanlar, na-
maz kılanlar ve 
kendilerine rızık 
olarak verdikle-
rimizden gizli, 
açık infak et-
mekte bulunan-
lar; bitmez tü-
kenmez bir tica-
ret umabilirler. 

Allah'ın vahyine (şek-
siz şüphesiz) uyanlar, 
namazlarında dikkatli 
ve devamlı olanlar ve 
kendilerine verdiğimiz 
rızıktan gizli / açık 
başkaları için harca-
yanlar; işte ancak 
bunlar hiç kesintiye 
uğramayacak bir ka-
zanç umabilirler. 

35. 
30 

مِْ,, ف ِي ه      onlara,,tam,,ödemesi,,için=ِلي و 

ه مِْ ور      ücretlerinin=أ ج 

ي ِزيد ه مِْ     ve,,fazlasını,,vermesi,,için=و 

ف ْضِلِهِ ,,ِمنِْ =lütfundan    ِ إِنَه=çünkü,,O    

    çok,,bağışlayandır=غ ف ورِ 

 çok,,karşılık,,verendir=ش ك ورِ 

Çünkü Allah onla-
rın ücretlerini ek-
siksiz olarak öder 
ve kendi bağışı 
olarak fazlasını ve-
rir. Hiç kuşkusuz O 
affedicidir, iyilikle-
rin karşılığını bol 
bol verir. 

Mükafatlarını Al-
lah´ın tam ver-
mesi ve onlara 
lutfundan artır-
ması içindir. 
Muhakkak kiO; 
Gafur´dur, Şe-
kur´dur. 

Allah, onların hak et-
tiği karşılığı eksiksiz 
verir ve onu lütfuyla 
daha da arttırır. Allah, 
şüphesiz çok bağış-
layıcıdır ve şükrün 
karşılığını anında ve-
rendir. 

35. 
31 

.. الَِذي ْين ا..و  أ ْوح  =vahyettiğimiz     ِإِل ْيك=sana    

اْلِكت ابِِ..ِمنِ  =Kitaptan     ِه و=O    ُِّق     gerçektir=اْلح 

قًا د ِ ص      doğrulayan=م 

ا ي د ْيِهِ ..ب ْينِ ..ِلم  =kendinden..öncekini    َِإِن=şüphesiz    

بِيرِ     kullarını=بِِعب اِدهِِ    Allah=اّلَل ِ     haber..alandır=ل خ 

 görendir=ب ِصيرِ 

Ey Muhammed, 
sana vahiy yolu ile 
indirdiğimiz bu Ki-
tap daha önceki 
kutsal kitapları 
onaylayan gerçek 
kitaptır. Hiç şüp-
hesiz Allah, kulla-
rını iyi tanır ve her 
şeyi görür. 

Kendisinden ön-
cekileri tasdik 
eden kitabdan 
sana vahyettiği-
miz, hakkın ken-
disidir. Şüphesiz 
ki Allah, kulları 
için Habir´dir, 
Basir´dir. 

Ve (şunu bil ki,) sana 
vahyettiğimiz ilahi ke-
lam, geçmiş vahiyler-
den bugüne kalmış 
ne varsa tümünü tas-
dik eden bir hakikat-
tir; şüphesiz Allah 
kulları(nın ihtiyaçla-
rı)ndan tamamen ha-
berdardır ve her şeyi 
görendir. 

35. 
32 

ثْن ا    sonra=ث مَِ,,     Kitabı=اْلِكت ابِ     miras,,verdik=أ ْور 

اْصط ف ْين ا,,الَِذينِ  =seçtiklerimize    ِِنِْم =arasından    

مِْ    kullarımız=ِعب اِدن اِ      onlardan,,kimi=ف ِمْنه 

    nefsine=ِلن ْفِسهِِ    zulmedendir=ظ اِلمِ 

مِْ ِمْنه  ْقت ِصد ِ    ve,,kimi=و      orta,,gidendir=م 

مِْ ِمْنه      öne,,geçendir=س ابِقِ     ve,,kimi,,de=و 

اتِِ ْير  نِِبِإِذِْ    hayırlarda=بِاْلخ  =izniyle     ِِاّلَل=Allah’ın    

ِلكِ      lütuf=اْلف ْضلِ     O=ه وِ     işte,,budur=ذ َٰ

بِيرِ   büyük=اْلك 

Sonra bu Kitab´ı 
seçtiğimiz kulları-
mıza miras bırak-
tık. Bunların kimi 
kendilerine yazık 
eder, kiminin dav-
ranış notu ortadır, 
kimi de Allah´ın iz-
ni ile iyiliklerde ön-
cüdür. İşte büyük 
lütuf budur. 

Sonra Biz; kita-
bı, kullarımızdan 
seçtiklerimize 
miras kıldık. On-
lardan kimi nef-
sine zulmedici-
dir, kimi de muk-
tesiddir. Kimi ise 
Allah´ın izni ile 
hayırlara koşan-
dır. İşte bu; bü-
yük lutfun kendi-
sidir. 

Biz, bu ilahi vahyi kul-
larımızdan seçtikleri-
mize miras olarak 
bahşettik. Onlardan 
bazısı kendilerine 
zulmeder, bazısı 
(doğru ile eğri ara-
sında) ara yolu tercih 
eder, bir kısmı da Al-
lah'ın izniyle iyilikte 
başı çekenlerden 
olur. Bu (ise) en bü-
yük fazilettir. 

35. 
33 

.. نَاتِ      Adn=ع ْدنِ     cennetleri=ج 

ا ل ون ه  لَْونِ     oraya..girerler=ي ْدخ      takınırlar=ي ح 

ا أ س اِورِ ..ِمنِْ    orada=فِيه  =bilezikler    

ذ ه بِ ..ِمنِْ =altından     ِل ْؤل ًؤا     ve..inci(ler)=و 

مِْ ِلب اس ه  ا    ve..giysileri..de=و      orada=فِيه 

Bunların mükafatı 
“Adn” cennetleridir. 
Oraya girerler. 
Orada altın bilezik-
ler ve incilerle süs-
lenirler. Oradaki 
elbiseleri de ipek-
tir. 

Adn cennetleri. 
Oraya girerler. 
Orada altun bi-
lezikler ve inci-
lerle süslenirler 
ve orada elbise-
leri de ipekten-
dir. 

(İşte) bunlar sonsuz 
mutluluk bahçelerine 
girerler, orada altın 
bilezikler ve inciler 
takınırlar ve ipekten 
elbiseler giyerler; 
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ِريرِ   ipektir=ح 

35. 
34 

ق ال وا,, ْمد ِ    dediler,,ki=و  ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

أ ْذه بِ ,,الَِذي =gideren    نَا     bizden=ع 

ن ِ الِْ ز  ح  =tasayı    َِإِن=doğrusu    بَن ا     Rabbimiz=ر 

    çok,,bağışlayandır=ل غ ف ورِ 

 çok,,karşılık,,verendir=ش ك ورِ 

Onlar şöyle derler; 
«içimizdeki üzün-
tüyü gideren Al-
lah´a hamd olsun. 
Hiç kuşkusuz 
Rabb´imiz affedi-
cidir ve iyiliklerin 
karşılığını bol bol 
verir.» 

Derler ki: Ham-
dolsun bizden 
üzüntüyü gide-
ren Allah´a. Mu-
hakkak ki Rab-
bımız; elbette 
Gafur´dur, Şe-
kur´dur. 

ve şöyle derler: Bütün 
övgüler bize acı ve 
üzüntü tattırmayan 
Allah'a mahsustur. 
Rabbimiz gerçekten 
çok bağışlayıcıdır, 
şükrün karşılığını 
anında verendir; 

35. 
35 

لَن ا    O..(Rab)..ki=الَِذي..     bizi..kondurdu=أ ح 

ةِِ    yurda=د ارِ  ق ام      durulacak=اْلم 

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ =lütfuyla     ِسُّن ا..ل ي م  =bize..dokunmaz    

ا     bir..yorgunluk=ن ص بِ     orada=فِيه 

لِ  سُّن ا..و  ي م  =ve..bize..dokunmaz    ا     orada=ِفيه 

 bir..usanç=ل غ وبِ 

«O bizi lütfu ile 
içinde sürekli otu-
racağımız bir yur-
da yerleştirdi. Bu-
rada bize ne yor-
gunluk değecek ve 
ne de bıkkınlık ili-
şecektir.» 

Ki O; lutfuyla bizi 
kalınacak diyara 
yerleştirdi. Ora-
da bize ne bir 
yorgunluk doku-
nacaktır, ne de 
bıkkınlık gele-
cektir. 

O, lütfuyla bu konak 
yerine bizi yerleştirdi: 
orada bize ne bir ça-
tışma ve gerginlik bu-
laşır, ne de yorgunluk 
ya da bıkkınlık! 

35. 
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,, الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    ِْم     onlara,,vardır=ل ه 

نَمِ     ateşi=ن ارِ  ه      cehennem=ج 

ىَِٰ,,لِ  ي ْقض  =hükmedilmez,,ki    ِْل ْيِهم     onlara=ع 

وت وا لِ     ölsünler=ف ي م  فَفِ ,,و  ي خ  =ve,,hafifletilmez    

مِْ اِ ,,ِمنِْ    onlardan=ع ْنه  ع ذ ابِه  =onun,,azabı    

ِلكِ      her=ك لَِ    cezalandırırız=ن ْجِزي    işte,,böyle=ك ذ َٰ

 nankörü=ك ف ورِ 

Kâfiri ise cehen-
nem ateşi bekle-
mektedir. Ne ölüm-
lerine karar verilir 
de ölürler ve ne de 
azapları hafifletilir. 
İşte biz azılı kâfir-
leri böyle cezalan-
dırırız. 

Küfredenlere ge-
lince; cehennem 
ateşi onlar için-
dir. Aleyhlerine 
hüküm verilmez 
ki ölsünler. On-
lardan cehen-
nemin azabı da 
hafifletilmez. İşte 
Biz; her küfre-
deni böyle ceza-
landırırız. 

Hakkı inkara şartlan-
mış olanlara gelince; 
onları bir cehennem 
ateşi beklemektedir; 
(orada) ne hayatları-
na son verilip öldürü-
lürler, ne de içine 
atıldıkları o (ateşin) 
azabı hafifletilir. İşte 
biz şükürden uzak 
duranları böyle ceza-
landırırız. 
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ه مِْ.. ونِ     ve..onlar=و      feryadederler=ي ْصط ِرخ 

ا بَن ا    orada=فِيه      bizi..çıkar=أ ْخِرْجن ا    Rabbimiz=ر 

لِْ اِلًحا    yapalım=ن ْعم  رِ غ يِْ    iyi=ص  =başkasını    

..ك نَا..الَِذي
ل ِ  ن ْعم  =yaptığımızdan    

ل مِْ ْرك مِْ..أ و  ن ع م ِ =sizi..yaşatmadık..mı?    

ا ي ت ذ َكرِ ..م  =öğüt..alacağı..kadar    ِِفِيه=orada    

نِْ     öğüt..alacak=ت ذ َكرِ     kimsenin=م 

ك مِ  اء  ج      uyarıcı=النَِذير ِ     ve..size..geldi=و 

ا    öyle..ise..(azabı)..tadın=ف ذ وق وا     artık..yoktur=ف م 

ن ِصيرِ ..ِمنِْ    zalimlerin=ِللَظاِلِمينِ  =yardımcısı 

Onlar orada «Ey 
Rabbimiz, bizi bu-
radan çıkar da da-
ha önce yaptıkla-
rımızdan farklı, iyi 
işler yapalım» diye 
feryad ederler. 
Düşünmek iste-
yenlerin düşünme-
lerine yetecek ka-
dar uzun bir süre 
sizi yaşatmadık 
mı? Ayrıca size 
uyarıcı da gelmişti, 
Şimdi azabı tadı-
nız bakalım. Zalim-
lere yardım eden 
bulunmaz. 

Onlar orada ba-
ğırışırlar; Rab-
bımız, bizi çıkar 
da yapageldikle-
rimizden farklı 
olarak salih amel 
işleyelim. Öğüt 
alacak kişinin 
öğüt alacağı ka-
dar bir süre sizi 
yaşatmadık mı? 
Ve size uyarıcı 
da gelmişti. Öy-
leyse azabı ta-
dın. Zalimler için 
hiç bir yardımcı 
yoktur. 

Onlar orada, (cehen-
nemde): Rabbimiz! 
Bizi bu (azap)tan kur-
tar! Bundan sonra ar-
tık (eskiden) yaptıkla-
rımızdan farklı iyi 
şeyler yapacağız! di-
ye feryad ederler. (O 
zaman onlara şöyle 
cevap vereceğiz:) Si-
ze (orada,) düşün-
mek isteyen herkesin 
düşünebileceği kadar 
uzun bir ömür ver-
medik mi? Ve (üste-
lik) size bir uyarıcı da 
gelmişti. Öyleyse, 
(yaptığınız kötülükle-
rin meyvelerini) şimdi 
tadın bakalım! Zalim-
ler hiçbir yardımcı bu-
lamayacaklardır! 
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    bilendir=ع اِلمِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,,

اتِِ    gaybını=غ ْيبِِ او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ ِليمِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    ve,,yerin=و      bilir=ع 

د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ  göğüslerin=الصُّ

Hiç kuşkusuz Al-
lah, göklerin ve 
yeryüzünün "gay-
bı"nı bilir. O kalple-
rin özünü bilir. 

Muhakkak ki Al-
lah; göklerin ve 
yerin gaybını bi-
lendir. Şüphesiz 
ki O; göğüslerde 
olanı da bilicidir. 

Şüphesiz, Allah gök-
lerin ve yerin gizli 
gerçekliğini bilir (ve) 
doğrusu O, (insanla-
rın) kalplerindekini de 
tam bilendir. 
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.. ع ل ك مِْ..الَِذي    O’dur=ه وِ  ج  =sizi..yapan    

ئِفِ  َل      halifeler..(yöneticiler)=خ 

اْْل ْرِض ِ..فِي =yeryüzünde    ِْن     artık..kim=ف م 

    kendi..zararınadır=ف ع ل ْيهِِ    nankörlük..ederse=ك ف رِ 

ه ِ  لِ     nankörlüğü=ك ْفر  ي ِزيد ِ..و  =artırmaz    

ه مِْ    kâfirlerin=اْلك افِِرينِ      küfrü=ك ْفر 

ب ِِهمِْ    yanında=ِعْند ِ     başka..bir..şey=إِلَِ    Rableri=ر 

ْقتًاِ  لِ     gazabdan=م  ي ِزيد ِ..و  =ve..artırmaz    

ه مِْ    kâfirlerin=اْلك افِِرينِ      küfrü=ك ْفر 

س اًرا    başka..bir..şey=إِلَِ  ziyandan=خ 

Yeryüzünde sizleri 
daha önceki ku-
şakların yerine ge-
çirip egemen kılan 
O´dur. Kâfirlerin 
inkârcılıkları kendi 
zararlarınadır. 
Kâfirlik, kâfirlere 
Rabb´leri katında 
sadece daha çok 
nefret kazandırır. 
Kâfirlik, kâfirlerin 
sadece zararlarını 
arttırır. 

O´dur; sizi, yer-
yüzünde halife-
ler kılmış olan. 
Kim, küfrederse; 
küfrü kendi 
aleyhinedir. Ka-
firlerin küfrü 
Rabbları katında 
ancak gazabı ar-
tırır. Kafirlerin 
küfrü onlara hüs-
randan başka bir 
şeyi artırmaz. 

Sizleri yeryüzüne va-
ris kılan O'dur. O hal-
de, (Allah'ın birliği ve 
benzersizliği) gerçe-
ği(ni) inkara kalkışan 
kişi (şunu bilsin ki), 
onun bu inkarı kendi 
aleyhinedir; çünkü, 
onların bu gerçeği 
(inatla) inkar etmeleri, 
yalnızca Rablerinin 
katındaki çirkinliklerini 
arttırır ve bu gerçeği 
inkar etmeleri inkarcı-
ların ziyanını artır-
maktan başka bir işe 
yaramaz. 
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أ ْيت مِْ    ve,,ki=ق لِْ,,     ?siz,,gördünüz,,mü=أ ر 

ك مِ  ك اء      ortaklarınızı=ش ر 

ت ْدع ونِ ,,ِذينِ الَِ =yalvardığınız    ِْد ونِِ,,ِمن =başka    

ونِي    Allah’tan=اّلَلِِ     bana,,gösterin=أ ر 

اذ ا ل ق وا    ?hangi,,şeyi=م      onlar,,yarattılar=خ 

اْْل ْرِضِ,,ِمنِ  =yerden    

مِْ,,أ مِْ ل ه  =yoksa,,onların,,var,,mı?     ِِشْرك=ortaklıkları    

اتِِالسَِ,,فِي او  م  =göklerde    ِْأ م=yoksa    

    bir,,Kitap=ِكت ابًا    biz,,onlara,,verdik,,de=آت ْين اه مِْ

مِْ     bir,,delil=ب ي ِن تِ     üzerindeler=ع ل ىَِٰ    onlar,,da=ف ه 

ي ِعد ِ,,إِنِْ    hayır=ب لِْ    ondan=ِمْنه ِ  =vadetmiyorlar    

ونِ      o,,zalimler=الَظاِلم 

مِْب ِ ه  ب ْعًضا,,ْعض  =birbirlerine    َِإِل=başka,,bir,,şey    

وًرا  aldatmakdan=غ ر 

Ey Muhammed, 
müşriklere de ki; 
«Baksanıza, Al-
lah´a ortak koşa-
rak imdada çağır-
dığınız, O´nun dı-
şındaki düzmece 
ilahlarınız var ya. 
Onların yeryüzün-
de neyin yaratıcıla-
rı olduklarını bana 
göstersenize. Yok-
sa onların göklerin 
yaratılmasında 
payları, katkıları mı 
var? Yoksa onlara 
bir kitap indirdik de 
ondaki kanıtlara mı 
dayanıyorlar?» 
Hayır, o putperest 
zalimler birbirlerini 
sadece asılsız va-
adlerle aldatıyor-
lar. 

De ki: Allah´tan 
başka taptığınız 
ortaklarınızı gör-
dünüz mü? Yer-
yüzünde ne ya-
ratmışlardır gös-
terin bana. Yok-
sa onların ortak-
lığı göklerde mi-
dir? Yoksa onla-
ra bir kitab ver-
dik de onlar 
bundan bir delile 
mi dayanıyorlar? 
Hayır, o zalimler; 
birbirine ancak 
aldatıcı şeyler 
vaad ederler. 

De ki: Allah'a ortak 
koştuğunuz varlıkları 
ve güçleri (ve) Al-
lah'tan başka yalvarıp 
yakardıklarınızı (ger-
çekten) hiç düşündü-
nüz mü? Bana onla-
rın yeryüzünde ne ya-
rattıklarını gösterin; 
yoksa onların gök-
ler(in yönetimin)de bir 
katkıları mı var (sanı-
yorsunuz)? Onlara 
(görüşlerini destekle-
yici) bir kanıt olarak 
kullanabilecekleri bir 
ilahi vahiy mi gönder-
dik? Hayır! Zalimlerin 
birbirleri hakkında 
besledikleri (ümitler), 
hayalden öteye geç-
mez. 
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    tutmaktadır=ي ْمِسكِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve..yeri=و 

ِ ..أ نِْ ول  ت ز  =yıkılmamaları..için    ِْل ئِن     andolsun=و 

ال ت ا     ikisi..yıkılsa=ز 

ا..إِنِْ أ ْمس ك ه م  =onları..ancak..O..tutar    

دِ ..ِمنِْ أ ح  =hiç..kimse    ِْب ْعِدِهِ ..ِمن =ondan..sonra    

نَه ِإِِ =şüphesiz..O     ِِليًما..ك ان ح  =halimdir    

 çok..bağışlayandır=غ ف وًرا

Gökleri ve yer yu-
varlağını dengede 
tutarak yörüngele-
rinden çıkmalarını 
önleyen sadece 
Allah´dır. Eğer on-
lar yörüngelerin-
den çıkacak olsa-
lar onları O´ndan 
başka hiç kimse 
dengeye getire-
mez. Hiç kuşkusuz 
O, hoşgörülü ve 
bağışlayıcıdır. 

Muhakkak ki zail 
olmasınlar diye 
gökleri ve yeri 
tutan Allah´tır. 
Eğer zail olurlar-
sa, andolsun ki; 
bundan sonra 
onları kimse tu-
tamaz. Şüphesiz 
ki O; Halim, Ga-
fur olandır. 

Gerçek şu ki, semavi 
varlıkları ve yeri (yö-
rüngelerinden) sap-
mamaları için tutan 
(yalnızca) Allah'tır. Bir 
kere sapınca da, 
O'nun müdahale et-
memesi halinde baş-
ka hiçbir güç onları 
tutamaz. (Fakat) Al-
lah halimdir, çok ba-
ğışlayıcıdır! 
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وا,, أ ْقس م      Allah’a=بِاّلَلِِ    yemin,,ettiler=و 

ْهد ِ انِِهمِْ    bütün,,gücüyle=ج      yeminlerinin=أ ْيم 

ه مِْ    andolsun,,eğer=ل ئِنِْ اء      kendilerine,,gelirse=ج 

    olacaklarına=ل ي ك ون نَِ    bir,,uyarıcı,,(peygamber)=ن ِذيرِ 

إِْحد ى,,ِمنِْ    daha,,çok,,doğru,,yolda=أ ْهد ىَِٰ =her,,bir    

ِمِ اْْل ِ م  =milletten    ه مِْ,,ف ل َما اء  ج  =fakat,,gelince    

ا    uyarıcı=ن ِذيرِ  اد ه مِْ,,م  ز  =onların,,arttırmadı    

Onlar, Allah kendi-
lerine uyarıcı gön-
derdiği taktirde 
herhangi bir millet-
ten daha sıkı bi-
çimde doğru yola 
bağlanacaklarına 
dair kesin bir dille 
Allah adına yemin 
etmişlerdi. Fakat 
kendilerine uyarıcı 
gelince bu olay 
nefretlerini arttır-

Var güçleriyle 
Allah´a yemin et-
tiler ki; kendileri-
ne bir uyarıcı ge-
lecek olursa; 
muhakkak ki, 
ümmetlerin her-
hangi birinden 
daha doğru yol-
da olacaklardır. 
Fakat kendileri-
ne bir uyarıcı ge-
lince; onların 

Onlar, (hakikate her 
fırsatta muhalefet 
edenler,) eğer kendi-
lerine bir uyarıcı ge-
lirse, o'nun rehberli-
ğine, (kendilerine 
gönderilen uyarıcıya 
tabi olan eski) top-
lumlardan daha çok 
bağlanacaklarına bü-
tün güçleriyle yemin 
ederler: İşte şimdi on-
lara bir uyarıcı geldi, 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

 nefretten=ن ف وًرا    başka,,bir,,şey=إِلَِ
maktan başka bir 
işe yaramadı. 

sadece nefretle-
rini artırdı. 

ama (o'nun çağrısı) 
onların sadece muha-
lefetlerini artırdı, 
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    büyüklük..taslama(larını)=اْستِْكب اًرا..

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ْكرِ  م      ve..tuzak(lar)..kurma(larını..artırdı)=و 

لِ     kötü=الَسي ِِئِ  ي ِحيقِ ..و  =dolanmaz    

ْكرِ      ancak=إِلَِ    kötü=الَسي ِئِ     tuzak=اْلم 

ونِ ..ف ه لِْ    sahibine=بِأ ْهِلِهِ  ي ْنظ ر  =-mı..bekliyorlar?    

    yasasından=س نَتِ     başkasını=إِلَِ

ت ِجد ِ..ف ل نِْ    öncekilerin=اْْل َوِلين ِ  =bulamazsın    

    Allah’ın=اّلَلِِ    yasasında=ِلس نَتِِ

ل نِْ    bir..değişme=ت ْبِديًَلِ  ت ِجد ِ..و  =ve..bulamazsın    

    Allah’ın=اّلَلِِ    yasasında=ِلس نَتِِ

 bir..sapma=ت ْحِويًَلِ

Bu nefretlerinin 
sebebi yeryüzünde 
büyüklük taslama-
ları ve kötü niyetli 
komplolar kurmala-
rıdır. Oysa kötü ni-
yetli komplolar, 
sadece düzenleyi-
cilerini tuzağa dü-
şürür. Onlar daha 
önceki yoldaşları 
hakkında işleyen 
yasalardan başka 
bir akıbet mi bekli-
yorlar? Allah´ın 
yasasının değişti-
ğini göremezsin. 
Allah´ın yasasında 
herhangi bir sap-
ma göremezsin. 

Yeryüzünde bü-
yüklenerek ve 
kötü düzen kura-
rak. Halbuki kötü 
düzen ancak eh-
line zarar verir. 
Öncekilerin sün-
netlerini görmez-
ler mi? Sen, Al-
lah´ın sünnetin-
de bir değişiklik 
bulamazsın. 
Sen, Allah´ın 
sünnetinde bir 
başkalaşma da 
bulamazsın. 

Yeryüzünde böbür-
lenmelerini artırdı, 
(Allah'ın mesajlarına 
karşı) şeytanî itirazlar 
geliştirme (ça-
ba)larını... Halbuki, 
bütün şeytanî tuzak-
lar (sonunda) sadece 
sahiplerini yutar; yok-
sa onlar, önceki (gü-
nahkar)ların (sürük-
lendikleri) yoldan 
başka bir şey mi bek-
liyorlar? Sen Allah'ın 
tuttuğu yol ve yön-
temde hiçbir değişik-
lik göremezsin; evet 
sen, Allah'ın yolunda 
ve yönteminde bir 
sapma göremezsin! 
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,, ل مِْ واي سِِ,,أ و  ير  =hiç,,gez(ip,,dolaş)madılar,,mı?    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    وا     görsünler=ف ي ْنظ ر 

    sonunun=ع اقِب ة ِ    olduğunu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ 

ق ْبِلِهمِْ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =kendilerinden,,öncekilerin    

ك ان وا     daha,,güçlü=أ ش دَِ    onlar,,idiler=و 

مِْ     bunlardan=ِمْنه 
    kuvvet,,bakımından=ق َوةًِ 

ا م  ك انِ ,,و  =yoktur    ِ اّلَل=Allah’ı    

ه ِ ش ْيءِ ,,ِمنِْ    engelleyecek=ِلي ْعِجز  =bir,,şey    

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde     ِل     ve,,yoktur=و 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =yerde    ِ ك انِ ,,إِنَه =şüphesiz,,O    

ِليًما  güçlüdür=ق ِديًرا    bilendir=ع 

Onlar yeryüzünü 
gezip daha önceki 
yoldaşlarının karşı-
laştıkları acı sonu 
görmezler mi? Oy-
sa onlar kendile-
rinden daha güçlü 
idiler. Göklerde ve 
yeryüzünde Allah 
ile başa çıkabile-
cek hiçbir güç yok-
tur. Hiç kuşkusuz 
O her şeyi bilir ve 
gücü her şeye ye-
ter. 

Yeryüzünde ge-
zip dolaşmazlar 
mı ki; kendilerin-
den öncekilerin 
akıbetlerinin na-
sıl olduğunu 
görsünler. Hem 
onlar, kendile-
rinden daha da 
kuvvetliydiler. 
Göklerde de 
yerde de Allah´ı 
aciz bırakacak 
hiç bir şey yok-
tur. Şüphesiz ki 
O; Alim, Kadir 
olandır. 

Onlar hiç yeryüzünde 
dolaşıp kendilerinden 
daha güçlü önceki 
(hakikat inkar-
cı)larının uğradıkları 
akibeti görmezler mi? 
Ve (görmezler mi) 
göklerde ve yerdeki 
hiçbir şey Allah'ın 
(iradesine) karşı ge-
lemez, çünkü O, her 
şeyi bilendir ve gü-
cünde sınırsızdır. 
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ل وِْ.. اِخذ ِ    eğer=و      cezalandıracak..olsaydı=ي ؤ 

ا    insanları=النَاسِ     Allah=اّلَل ِ     yüzünden=بِم 

ا    yaptıkları..işler=ك س ب وا كِ ..م  ت ر  =bırakmazdı    

ظ ْهِره ا..ع ل ىَِٰ =(onun..sırtında)..yeryüzünde    

د ابَةِ ..ِمنِْ =hiçbir..canlı    ِِْكن ل َٰ     fakat=و 

ه مِْ ر  خ ِ     kadar=إِل ىَِٰ    onları..erteliyor=ي ؤ 

لِ  ىِ     bir..süreye=أ ج  س مًّ     zaman=ف إِذ ا    belirtilmiş=م 

اءِ  مِْ    geldiği=ج  ل ه      kuşkusuz=ف إِنَِ    süreleri=أ ج 

ِعب اِدهِِبِِ..ك انِ     Allah=اّلَل ِ =kullarını    

 görmektedir=ب ِصيًرا

Eğer Allah, insan-
ların davranışları-
nın cezasını he-
men verseydi yer-
yüzünde hiçbir 
canlı yaratık bı-
rakmazdı. Fakat 
O, onları belirli bir 
sürenin sonuna 
kadar erteliyor. 
Söz konusu süre-
leri dolunca, kuşku 
yok ki, Allah kulla-
rının durumunu 
görmektedir. 

Şayet Allah; in-
sanları kazan-
dıklarıyla mua-
heze etmiş ol-
saydı; onun üs-
tünde hiç bir 
canlı bırakmaz-
dı. Fakat onları 
belli bir süreye 
kadar te´hir 
eder. Süreleri 
geldiği zaman 
muhakkak ki Al-
lah; kulları için 
Basir olandır. 

Eğer Allah, insanları 
(hayatta) işledikleri 
(kötülükler)den dolayı 
(hemen) hesaba çek-
seydi, yer üzerinde 
tek bir canlı varlık bı-
rakmazdı. Ama Allah, 
onlara (Kendisi tara-
fından) belirlenmiş bir 
vadeye kadar mühlet 
tanır, vadeleri dolun-
ca da (anlarlar ki) Al-
lah kulların(ın kalple-
rindekin)i görmekte-
dir. 

36. 
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 Yasin=يس,,
Yasin. Ya, Sin. Sen ey insanoğlu! 

36. 
2 

اْلق ْرآنِِ.. ِكيمِِ    Kur’an’a..andolsun=و   hikmetli=اْلح 
Hikmetli Kur´an´a 
andolsun. 

Kur´an-ı Ha-
kim´e andolsun 
ki; 

Düşün bu hikmetle 
dolu Kuran'ı: 

36. 
3 

,,     kuşkusuz,,sen=إِنَكِ 

ْرس ِلينِ ,,ل ِمنِ  اْلم  =gönderilmiş,,elçilerdensin 

Sen elbette gönde-
rilmiş peygamber-
lerdensin. 

Sen, elbette 
gönderilmiş 
peygamberler-
densin, 

Gerçek şu ki, sen Al-
lah'ın elçilerinden bi-
risin, 

36. 
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.. اطِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ     bir..yol=ِصر 

ْست ِقيمِ   dosdoğru=م 

Dosdoğru bir yol 
üzerinde. 

Sırat-ı Müstakim 
üzere. 

dosdoğru bir yol üze-
resin, 

36. 
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,,     indirdiği,,(üzerindesin)=ت ْنِزيلِ 

 çok,,esirgeyenin=الَرِحيمِِ    üstün,,olanın=اْلع ِزيزِِ

Bu Kur´an üstün 
ve çok merhametli 
Allah tarafından 
indirilmiştir. 

Bu; Aziz, Ra-
him´in indirme-
sidir. 

Kudret Sahibi ve 
Rahmet Kayna-
ğı'ndan indirilmiş 
olan(ın sayesinde), 

36. 
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..     bir..toplumu=ق ْوًما    uyarman..için=ِلت ْنِذرِ 

ا أ ْنِذرِ ..م  =uyarılmamış    ِْه م     babaları=آب اؤ 

مِْ  gaflet..içinde..olan=غ افِل ونِ     bu..yüzden..onlar=ف ه 

O Kitap, sana, ata-
ları uyarılmamış, 
bu yüzden kendile-
ri de gaflet içinde 
kalmış bir toplumu 
uyarman için indi-
rilmiştir. 

Babaları uyarıl-
madığından gaf-
let içinde kalmış 
bir kavmi uyar-
man için. 

ataları uyarılmamış 
ve bu nedenle kendi-
leri (doğru ile eğrinin 
ne olduğundan) ha-
bersiz kalmış bulunan 
insanları uyarasın di-
ye (sana indirilmiş 
olanın) (sayesinde). 

36. 
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قَِ    andolsun=ل ق دِْ,,     o,,söz=اْلق ْولِ     hak,,oldu=ح 

أ ْكث ِرِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =onların,,çoğuna    ِْم     artık,,onlar=ف ه 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =inanmazlar 

Andolsun ki, hü-
küm çoğunun 
aleyhine gerçek-
leşmiştir, bunun 
için artık inanmaz-
lar. 

Andolsun ki; on-
ların, çoğunun 
üzerine, söz hak 
olmuştur. Onlar, 
artık iman et-
mezler. 

Onların çoğuna karşı 
(Allah'ın gazap) sözü 
mutlaka gerçekleşe-
cektir; çünkü onlar 
iman etmezler. 

36. 
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ع ْلن ا    elbette..biz=إِنَا..     geçirdik=ج 

أ ْعن اقِِهمِْ..فِي =onların..boyunlarına    

لًِ     o..(halkalar)=ف ِهيِ     halkalar=أ ْغَل 

اْْل ْذق انِِ..إِل ى =çenelere..kadar..dayanır    

مِْ ونِ     bu..yüzden..onların=ف ه  ح  ْقم   kafaları..kalkıktır=م 

Biz onların boyun-
larına halkalar ge-
çirdik. Çenelere 
kadar dayanan o 
halkalar yüzünden 
kafaları kalkıktır. 

Doğrusu Biz; on-
ların boyunları-
na, çenelerine 
kadar varan de-
mir halkaları ge-
çirdik. Bunun 
için artık başları 
yukarı kalkıktır. 

Onların boyunlarına 
çenelerine kadar 
uzayan demir halka-
lar geçirdik ki kafala-
rını dik tutmak zorun-
da kalsınlar; 

36. 
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ع ْلن ا,, ج      kıldık,,(çektik)=و 

أ ْيِديِهمِْ,,ب ْينِِ,,ِمنِْ =önlerinden    س دًّا=bir,,sed    

ِمنِْ ْلِفِهمِْ,,و  خ  =ve,,arkalarından    س دًّا=bir,,sed    

ْين اه مِْ مِْ    onları,,kapattık=ف أ ْغش      artık,,onlar=ف ه 

ونِ ,,لِ  ي ْبِصر  =görmezler 

Önlerine ve arkala-
rına set çektik. 
Gözlerini perdele-
diğimizden artık 
göremezler. 

Önlerinden bir 
sed ve arkala-
rından da bir sed 
çekmişizdir. 
Gözlerini perde-
lemişizdir. Bu 
yüzden artık gö-
remezler. 

önlerine ve arkalarına 
setler çektik ve gö-
remesinler diye üzer-
lerine perdeler geçir-
dik: 
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.. اءِ  س و  ل ْيِهمِْ    birdir=و      onlar..için=ع 

مِْ     uyarsan..da=أ أ ْنذ ْرت ه 

ِذْره مِْت نِْ..ل مِْ..أ مِْ =uyarmasan..da    

ي ْؤِمن ونِ ..لِ  =inanmazlar 

Onları uyarsan da 
uyarmasan da on-
lar için birdir, 
inanmazlar. 

Onları ister kor-
kut, ister kor-
kutma; onlar için 
birdir, iman et-
mezler. 

artık onları uyarsan 
da uyarmasan da on-
larca birdir, inanmaz-
lar. 

36. 
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ا,, نِِ    sen,,uyarabilirsin=ت ْنِذرِ     ancak=إِنَم      kimseyi=م 

ْكرِ     uyan=اتَب عِ  ِشيِ     Zikre=الذ ِ خ      ve,,korkan=و 

نِ      görmeden=بِاْلغ ْيِبِ     Rahman’dan=الَرْحم َٰ

ْره ِ ة ِ    işte,,öylesini,,müjdele=ف ب ش ِ ْغِفر      bir,,mağfiret=بِم 

أ جِْ رِ و  =ve,,bir,,mükâfatla     ِك ِريم=güzel 

Sen ancak zikre 
(Kur´an´a) uyan ve 
görmeden Rah-
man´dan korkan 
kimseyi uyarabilir-
sin. İşte öylesini bir 
mağfiret ve güzel 
bir mükâfatla müj-
dele. 

Sen, ancak zikre 
ittiba eden ve 
görmeden Rah-
man´dan korkanı 
uyarırsın. Artık 
ona mağfiret ve 
yüce mükafatı 
müjdele. 

Sen ancak (ilahi) uya-
rıyı can kulağıyla din-
leyen ve insan kavra-
yışının ötesinde bu-
lunmasına rağmen 
Rahman'dan korkan 
kişiyi uyarabilirsin, iş-
te böylelerine (Al-
lah'ın) mağfiretini ve 
en güzel ödülü müj-
dele! 
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..     diriltiriz=ن ْحيِي    Biziz..biz..ki=إِنَان ْحن ن ْحنِ 
Biziz, biz ki, ölüleri 
diriltiriz ve öne 

Şüphesiz ki ölü-
leri, Biz diriltiriz 

Gerçek şu ki Biz, ölü-
yü yeniden hayata 
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ْوت ىَِٰ ن ْكت بِ     ölüleri=اْلم      ve..yazarız=و 

ا وا    şeyleri..(işleri)=م      öne..sürdükleri=ق دَم 

ْمِ  ه  آث ار  ك لَِ    ve..eserlerini=و  ش ْيءِ ..و  =her..şeyi    

ْين اه ِ امِ ..فِي    ayrıntılı..kaydettik=أ ْحص  إِم  =bir..sicile    

بِينِ   apaçık=م 

sürdükleri işleri ve 
bıraktıkları eserleri 
yazarız. Biz; her 
şeyi, apaçık bir Ki-
tab´a yazmışızdır. 

Biz. İşlediklerini 
ve geride bırak-
tıklarını Biz ya-
zarız. Biz, her 
şeyi apaçık bir 
kitabda saymı-
şızdır. 

döndüreceğiz ve on-
ların gelecek için yap-
tıkları her türlü (eyle-
mi) ve geride bıraktık-
ları bütün (iyi ve kötü) 
izleri kayda geçirece-
ğiz. Zira biz, her şe-
yin apaçık kaydını tu-
tarız. 

36. 
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اْضِربِْ,, مِْ    anlat=و  ث ًَلِ    onlara=ل ه      misal,,olarak=م 

ابِ      zaman=إِذِْ    şu,,kent=اْلق ْري ةِِ    halkını=أ ْصح 

ه ا اء  ْرس ل ونِ     geldiği=ج   elçiler=اْلم 

İnsanlara, elçilerin 
geldiği şu kent 
halkını misal ola-
rak anlat. 

Onlara misal 
olarak şu kasa-
ba halkını anlat: 
Hani oraya elçi-
ler gelmişlerdi. 

Onlara, elçilerimizi 
gönderdiğimiz o şehir 
halkı(nın hikayesin)i 
örnek olarak anlat. 

36. 
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.. ْلن ا..إِذِْ أ ْرس  =biz..gönderdik     ِإِل ْيِهم=onlara    

نِِاثْن يِْ =iki..(elçi)    ا     onları..yalanladılar=ف ك ذَب وه م 

    üçüncüsüyle=بِث اِلثِ     biz..de..destekledik=ف ع َزْزن ا

    size=إِل ْيك مِْ    biz=إِنَا    dediler..ki=ف ق ال وا

ْرس ل ونِ   gönderilen..elçileriz=م 

Biz onlara iki elçi 
gönderdik, onları 
yalanladılar, biz de 
elçileri üçüncü bi-
riyle destekledik. 
Onlar «biz size 
gönderilen elçile-
riz» dediler. 

Hani onlara iki 
elçi göndermiştik 
de bunları yalan-
lamışlardı. Bu-
nun üzerine Biz 
de üçüncüsüyle 
desteklemiştik 
de: Biz, size 
gönderilmiş elçi-
leriz, demişlerdi. 

Biz onlara iki (elçi) 
gönderdik, ikisini de 
yalanladılar; bunun 
üzerine (onları), 
üçüncü biri ile destek-
ledik; ve bu (elçi)ler, 
Bakın, biz (Allah tara-
fından) size gönderil-
dik! dediler. 

36. 
15 

ا    dediler,,ki=ق ال وا,, أ ْنت مِْ,,م  =siz,,de,,değilsiniz    

    insandan=ب ش رِ     başka,,bir,,şey=إِلَِ

ا    bizim,,gibi=ِمثْل ن ا م  لِ ,,و  أ ْنز  =ve,,indirmemiştir    

نِ  ش ْيءِ ,,ِمنِْ    Rahman=الَرْحم َٰ =bir,,şey    

أ ْنت مِْ,,إِنِْ =siz    َِإِل=sadece    

 yalan,,söylüyorsunuz=ت ْكِذب ونِ 

Kentliler dediler ki; 
«siz de bizim gibi 
insansınız. Rah-
man´da bir şey in-
dirmemiştir. Siz 
sadece yalan söy-
lüyorsunuz.» 

Onlar da; siz, 
ancak bizim gibi 
birer insansınız. 
Rahman, size 
hiç bir şey indir-
memiştir. Siz, 
sadece yalan 
söylüyorsunuz, 
demişlerdi. 

(Berikiler): Siz de bi-
zim gibi ölümlü insan-
larsınız! diye cevap 
verdiler, Ayrıca Rah-
man, herhangi bir 
(vahiy) de göndermiş 
değil. Siz sadece ya-
lan söylüyorsunuz! 

36. 
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بُّن ا    dediler..ki=ق ال وا..     bilir..ki=ي ْعل مِ     Rabbimiz=ر 

    size=إِل ْيك مِْ    biz=إِنَا

ْرس ل ونِ   gönderilmiş..elçileriz=ل م 

Elçiler dediler ki; 
«Rabb´imiz bilir ki, 
biz size gönderil-
miş elçileriz.» 

Dediler ki: Rab-
bımız bilir ki biz, 
muhakkak size 
gönderilmiş elçi-
leriz. 

(Elçiler,) Rabbimiz bi-
lir ki dediler, biz ger-
çekten size gönderil-
miş elçileriz; 

36. 
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ا,, م  ل ْين ا    yoktur=و      üzerimize,,düşen=ع 

غِ     başka,,bir,,şey=إِلَِ     duyurmaktan=اْلب َل 

بِينِ   açıkça=اْلم 

Bizim üzerimize 
düşen, yalnızca 
açıkça duyurmak-
tır. 

Bize düşen, sa-
dece apaçık teb-
liğdir. 

Fakat (bize emanet 
edilen) mesajı size 
açıkça tebliğ etmek-
ten başka bir şey ile 
yükümlü değiliz. 

36. 
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    doğrusu..biz=إِنَا    dediler..ki=ق ال وا..

    uğursuzluğa..uğradık=ت ط يَْرن ا

ْمِ      eğer=ل ئِنِْ    sizin..yüzünüzden=بِك 

ت ْنت ه وا..ل مِْ =vazgeçmezseniz    

نَك مِْ م      sizi..mutlaka..taşlarız=ل ن ْرج 

َسنَك مِْ ل ي م      bizden=ِمنَا    ve..size..dokunur=و 

 acı=أ ِليمِ     bir..azab=ع ذ ابِ 

Kentliler dediler ki; 
«doğrusu biz sizin 
yüzünüzden uğur-
suzluğa uğradık. 
Eğer bu işten vaz-
geçmezseniz sizi 
mutlaka taşlarız ve 
bizden size acı bir 
azab dokunur.» 

Doğrusu, sizin 
yüzünüzden 
uğursuzluğa uğ-
radık. Vazgeç-
mezseniz andol-
sun ki sizi taşla-
yacağız. Ve biz-
den size, elim bir 
azab dokuna-
caktır, dediler. 

(Ötekiler,) Doğrusu, 
dediler, bize uğursuz-
luk getirdiniz! Eğer 
bundan vazgeçmez-
seniz sizi mutlaka 
taşlayacak ve başını-
za bir bela saracağız! 

36. 
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ك مِْ    dediler,,ki=ق ال وا,,     uğursuzluğunuz=ط ائِر 

ْمِ  ع ك      sizin,,kendinizdedir=م 

ْرت ْمِ ,,أ ئِنِْ ذ ك ِ =size,,öğüt,,verildiği,,için,,mi?    ِْب ل=hayır    

    bir,,kavimsiniz=ق ْومِ     siz=أ ْنت مِْ

ْسِرف ونِ   aşırı,,giden=م 

Elçiler dediler ki; 
«uğursuzluk ken-
dinizdendir. Bu 
uğursuzluk size 
öğüt verildiği için 
mi oldu? Hayır, siz 
aşırı giden bir ka-
vimsiniz.» 

Dediler ki: Uğur-
suzluğunuz si-
zinledir. Size 
öğüt verildi diye 
mi? Hayır, siz; 
çok aşırı giden 
bir kavimsiniz. 

(Elçiler) şöyle cevap 
verdiler: Kaderiniz, iyi 
de kötü de olsa, sizin-
le birlikte (olacak)tır! 
(Hakikati) can kula-
ğıyla dinlemeniz iste-
niyorsa (bu sizce kötü 
bir şey mi?) Hayır, 
fakat siz kendinize 
yazık etmiş bir top-
lumsunuz! 
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.. اءِ  ج  أ ْقص ى..ِمنِْ    ve..geldi=و  =en..uzak..yerinden    

ِدين ةِِ لِ     kentin=اْلم  ج      koşarak=ي ْسع ىَِٰ    bir..adam=ر 

    uyun=اتَبِع وا    kavmim=ق ْومِِ    ey=ي ا    dedi=ق الِ 

ْرس ِلينِ   elçilere=اْلم 

Kentin en uzak ye-
rinden bir adam 
koşarak geldi: «Ey 
kavmim, elçilere 
uyun» dedi. 

Şehrin öteba-
şından bir adam 
koşarak geldi ve 
şöyle dedi: Ey 
kavmim; gönde-
rilmiş bulunan 
elçilere uyun. 

Kentin en uzak ucun-
dan bir adam koşarak 
geldi (ve) Ey kavmim! 
dedi, Bu elçilere 
uyun! 
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نِْ    uyun=اتَبِع وا,,     kimselere=م 

ْسأ ل ك مِْي ِ,,لِ  =sizden,,istemeyen    أ ْجًرا=bir,,ücret    

ه مِْ ْهت د ونِ     onlar=و   doğru,,yoldadırlar=م 

Sizden bir ücret is-
temeyenlere uyun, 
onlar doğru yolda-
dırlar. 

Sizden hiç bir 
ücret istemeyen-
lere uyun. Onlar, 
hidayete erdiril-
mişlerdir. 

Sizden hiçbir karşılık 
beklemeyen ve ken-
dileri doğru yolda 
olan bu kimselere 
uyun! 
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.. ا م  ِليِ ..و  =ben..niçin?     ِأ ْعب د ِ..ل =kulluk..etmeyeyim    

نِي..الَِذي ف ط ر  =beni..yaratana    ِِإِل ْيه     siz..de..O’na=و 

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Ben niçin beni ya-
ratana kulluk et-
meyeyim? Sizde 
O´na döndürüle-
ceksiniz. 

Ben, beni ya-
ratmış olana ne-
den kulluk etme-
yeyim? Siz de 
O´na döndürüle-
ceksiniz. 

(Bana gelince,) ne-
den beni yaratmış 
olan ve hepinizin dö-
nüp varacağı Allah'a 
kulluk etmeyeyim? 
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د ونِهِِ,,ِمنِْ    ?edinir,,miyim=أ أ تَِخذ ِ,, =O’ndan,,başka    

ةًِ     bana,,dilese=ي ِرْدنِِ    eğer=إِنِْ    tanrılar=آِله 

نِ  ر ِ     Rahman=الَرْحم َٰ     bir,,zarar,,vermek=بِض 

ت ْغنِِ,,لِ  =sağlamaz    ع ن ِي=bana    

مِْ ت ه  ْيئًا    onların,,şefaati=ش ف اع      hiçbir,,yarar=ش 

لِ  ْنِقذ ونِِي ِ,,و  =ve,,onlar,,beni,,kurtaramazlar 

Onu bırakıp da 
tanrılar edinir mi-
yim? Eğer rahman 
olan Allah bana bir 
zarar vermek ister-
se, o tanrıların şe-
faati bana hiçbir 
fayda sağlamaz ve 
onlar beni kurta-
ramazlar. 

Ben, O´ndan 
başka tanrılar mı 
edinirim? Eğer 
Rahman bana 
bir zarar vermek 
isterse; onların 
şefaatı bana hiç 
bir fayda sağla-
maz ve beni kur-
tarmaz da. 

(Neden) O'ndan baş-
ka ilahlar edineyim? 
(O zaman) Rahman 
bana bir zarar ver-
mek isterse ne onla-
rın şefaati zerre ka-
dar fayda getirir, ne 
de (bizzat kendileri) 
beni koruyabilirler: 
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    o..takdirde=إِذًا    şüphesiz..ben=إِن ِي..

لِ     içinde..olurum=ل ِفي َل      bir..sapıklık=ض 

بِينِ   apaçık=م 

O takdirde apaçık 
bir sapıklık içinde 
olurum. 

O takdirde ben 
de gerçekten 
apaçık bir sapık-
lık içerisinde olu-
rum. 

işte o zaman ben 
apaçık bir sapıklığa 
düşmüş olurum! 

36. 
25 

ْنتِ     ben=إِن ِي,,     inandım=آم 

ب ِك مِْ ع ونِِ    sizin,,Rabbinize=بِر   beni,,dinleyin=ف اْسم 

Şüphesiz ben 
Rabb´inize inan-
dım, beni dinleyin. 

Şüphesiz ki ben, 
Rabbınıza inan-
dım. Artık beni 
dinleyin. 

(Ey kavmim,) ben si-
zin Rabbinize iman 
ediyorum, öyleyse 
bana kulak verin! 

36. 
26 

.. لِِ    denilince=قِيلِ      gir=اْدخ 
نَة ِ      cennete=اْلج 

ل ْيتِ ..ي ا    dedi=ق الِ  =keşke    ق ْوِمي=kavmim    

ونِ   bilseydi=ي ْعل م 

O´na «cennete 
gir» denilince 
«Keşke kavmim 
bilseydi.» 

Cennete gir, de-
nilince, dedi ki: 
Keşki kavmim 
bilir olsaydı; 

(Ve) ona: Cennete 
gir(eceksin)! denildi-
ğinde Keşke dedi, 
kavmim bilseydi, 

36. 
27 

,, ا غ ف رِ ,,بِم  =bağışladığını    ِلي=beni    

ب ِي ع ل نِي    Rabbimin=ر  ج      ve,,beni,,kıldığını=و 

ِمينِ ,,ِمنِ  ْكر  اْلم  =ağırlananlardan 

Rabb´imin beni 
bağışladığını ve 
beni ikram edilen-
lerden kıldığını 
dedi. 

Rabbımın beni 
bağışladığını ve 
beni ikram edi-
lenlerden kıldı-
ğını. 

Rabbimin beni(m 
geçmişteki günahla-
rımı) bağışladığını ve 
beni saygın kişiler 
arasına dahil ettiğini! 

36. 
28 

.. ا م  ْلن ا..و  أ ْنز  =biz..indirmedik    َِٰع ل ى=üzerine    

ب ْعِدهِِ..ِمنِْ    kavminin=ق ْوِمهِِ =ondan..sonra    

ْندِ ..ِمنِْ ج  =bir..ordu     ِاءِِ..ِمن الَسم  =gökten    

ا م  ك نَا..و  =ve..değildik     ِْنِزِلين  indirici=م 

Ondan sonra, 
kavminin üzerine 
gökten bir ordu in-
dirmedik, zaten in-
direcek te değildik. 

Ondan sonra 
kavminin üzerine 
gökten bir ordu 
indirmedik, za-
ten indirecek de 
değildik. 

Ve ondan sonra biz 
kavminin üzerine 
gökten bir ordu indir-
medik, indirme gereği 
de duymadık: 
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36. 
29 

,, ك ان تِْ,,إِنِْ =oldu    َِإِل=sadece    

ةًِ ْيح  اِحد ةًِ    korkunç,,gürültü=ص      bir,,tek=و 

اِمد ونِ     onlar=ه مِْ    hemen=ف إِذ ا  sönüverdiler=خ 

Sadece korkunç 
bir ses oldu, he-
men sönüp gittiler. 

Sadece, bir tek 
çığlık oldu. Ve 
onlar hemen sö-
nüp gittiler. 

hiçbir şey (gerekmi-
yordu), bir (ceza) çığ-
lığından başka! Ve 
sonunda sessiz ve 
hareketsiz bir kül yı-
ğınına dönüverdiler. 

36. 
30 

.. ةًِ..ي ا ْسر  ح  =yazık    اْلِعب اِدِ ..ع ل ى =şu..kullara    

ا ي أْتِيِهمِْ..م  =onlara..gelmeyegörsün    

س ولِ ..ِمنِْ ر  =bir..elçi    َِك ان وا..إِل =mutlaka    

 alay..ederlerdi=ي ْست ْهِزئ ونِ     onunla=بِهِِ

Yazık şu kullara! 
Kendilerine hangi 
elçi gelse, onu 
alaya alıyorlardı. 

Yazıklar olsun o 
kullara ki; kendi-
lerine bir pey-
gamber gelme-
yedursun onu 
hemen alaya 
alırlardı. 

Ah! Yazık şu insan-
lar(ın çoğun)a! Kendi-
lerine hangi elçi gel-
diyse onu alaya aldı-
lar! 

36. 
31 

,, ْوا,,أ ل مِْ ي ر  =görmediler,,mi?    ِْك م=nice    

مِْ    yok,,ettik=أ ْهل ْكن ا     kendilerinden,,önce=ق ْبل ه 

ونِِ,,ِمنِ  اْلق ر  =nesilleri    ِْم     onlar=أ نَه 

مِْإِل ْيهِِ =kendilerine    

ي ْرِجع ونِ ,,لِ  =bir,,daha,,dönmezler 

Görmediler mi 
kendilerinden önce 
nice nesilleri yok 
ettik. Onlar bir da-
ha kendilerine dö-
nüp gelmezler. 

Görmüyorlar mı 
ki; kendilerinden 
önce nice nesil-
leri helak ettik. 
Ve onlar, bir da-
ha kendilerine 
dönemezler. 

Kendilerinden önce 
kaç nesli yok ettiğimi-
zi; (ve) bu (yok olup 
gide)nlerin bir daha 
onlara dönüp gele-
meyeceklerini gör-
müyorlar mı? 

36. 
32 

إِنِْ..     zaman=ل َما    hepsi=ك لِ     ancak=و 

ِميعِ      huzurumuza=ل د ْين ا    toplandığı=ج 

ونِ  ر  ْحض   getirileceklerdir=م 

Hepsi toplandığı 
zaman huzurumu-
za getirileceklerdir. 

Hepsi de mu-
hakkak toptan 
huzurumuza ge-
tirileceklerdir. 

Ve (sonunda) hep bir-
likte huzurumuzda 
toplanacaklarını? 

36. 
33 

آي ة ِ,, مِ     bir,,ayettir=و      toprak=اْْل ْرضِ     onlar,,için=ل ه 

ْيت ة ِ     biz,,onu,,dirilttik=أ ْحي ْين اه ا    ölü=اْلم 

ْجن ا أ ْخر  ا    ve,,çıkardık=و  بًّا    ondan=ِمْنه      dane=ح 

 yiyorlar=ي أْك ل ونِ     ondan=ف ِمْنه ِ

Ölü toprak onlar 
için bir delildir. Biz 
onu dirilttik, ondan 
taneler çıkarırız da 
ondan yerler. 

Ölü toprak, onlar 
için bir ayettir. 
Biz, onu dirilttik 
ve ondan taneler 
çıkardık, ondan 
yemektedirler. 

Onlar, ölü toprağa 
can vermemizde ve 
beslenmeleri için top-
raktan ürünler çıkar-
mamızda (yaratma ve 
diriltme gücümüzün) 
işaretini görürler; 

36. 
34 

.. جِ  ع ْلن او  =yarattık    ا نَاتِ     orada=فِيه      bahçeleri=ج 

ن ِخيلِ ..ِمنِْ =hurma     ِأ ْعن اب     ve..üzüm=و 

ف َجْرن ا ا    ve..akıttık=و      orada=فِيه 

اْلع ي ونِِ..ِمنِ  =çeşmeler 

Orada hurma ve 
üzüm bahçeleri ya-
rattık; orada çeş-
meler akıttık. 

Ve orada hur-
madan, üzüm-
lerden bahçeler 
var ettik. Orada 
pınarlar fışkırttık. 

orada (nasıl) hurma-
lıklar ve üzüm bağları 
(yetiştirmiş) ve içle-
rinden (nasıl) pınarlar 
fışkırtmıştık, 

36. 
35 

ِرهِِ,,ِمنِْ    yemeleri,,için=ِلي أْك ل وا,, ث م  =onun,,ürününden    

ا م  ع ِمل تْه ِ,,و  =ve,,emeğinden     ِأ ْيِديِهْم=ellerinin    

ِ ونِ ,,أ ف َل  ي ْشك ر  =hala,,şükretmiyorlar,,mı? 

Ki, onun ürünün-
den ve ellerinin 
emeğinden yesin-
ler. Hala şükretmi-
yorlar mı? 

Ki, ürününden 
ve ellerinin 
emeğinden ye-
sinler. Hala şük-
retmezler mi? 

ki onları meydana ge-
tiren kendileri olma-
dığı halde meyveleri-
ni yiyebilsinler. Buna 
rağmen hala şükret-
meyecekler mi? 

36. 
36 

.. انِ      O..(Allah)..ki=الَِذي    ne..yücedir=س ْبح 

ل قِ  اجِ     yaratmıştır=خ  ا    çiftleri=اْْل ْزو      bütün=ك لَه 

ت ْنبِتِ ..ِمَما =bitirdiklerinden     ِاْْل ْرض=toprağın    

ِمنِْ أ ْنف ِسِهمِْ..و  =ve..kendilerinden    

ِمَما ونِ ..لِ     ve..nice..şeylerden=و  ي ْعل م  =bilmedikleri 

Allah ne yücedir ki, 
toprağın bitirdikle-
rinden, kendilerin-
den ve daha bil-
medikleri nice şey-
lerden olan bütün 
çiftleri yaratmıştır. 

Yerin bitirdikle-
rinden, kendi ne-
fislerinden ve 
daha bilmedikleri 
şeylerden, bütün 
çiftleri yaratanı 
tenzih ederiz. 

Toprağın verdiği her 
türlü ürünü, insanların 
bizzat kendilerini ve 
hakkında (henüz) bil-
gi sahibi olmadıkları 
şeyleri çift çift yaratan 
Allah ne yücedir! 

36. 
37 

آي ة ِ,, مِ     ve,,bir,,ayettir=و      gece=اللَْيلِ     onlar,,için=ل ه 

ارِ     ondan=ِمْنه ِ    soyup,,alırız=ن ْسل خِ      gündüzü=النَه 

    onlar=ه مِْ    birden=ف إِذ ا

ونِ  ْظِلم   karanlıkta,,kalıverirler=م 

Gecede onlar için 
bir delildir. Gündü-
zü ondan soyup 
alırız, birden onlar 
karanlıkta kalıverir-
ler. 

Gece de onlar 
için bir ayettir. 
Gündüzü ondan 
sıyırırız da ka-
ranlıkta kalıverir-
ler. 

Ve (bütün evren üze-
rindeki hakimiyetimi-
zin bir parçası olan) 
gecede de onlar için 
bir işaret vardır: Biz 
ondan gün (ışığı)nı 
çekip alırız; ve birden 
karanlıkta kalıverirler. 

36. 
38 

.. الَشْمسِ      akıp..gider=ت ْجِري    ve..güneş=و 

ْست ق ر ِ  اِ     karar..bulacağı..yere=ِلم      kendinin=ل ه 

ِلكِ      üstün..olanın=اْلع ِزيزِِ    takdiridir=ت ْقِديرِ     bu=ذ َٰ

ِليمِِاْلع ِ =ve..bilenin 

Güneş´te yörün-
gesinde akıp git-
mektedir. Bu, üs-
tün ve bilen Al-
lah´ın kanunudur. 

Güneş de kendi 
yörüngesinde 
akıp gider. Bu; 
Aziz, Alim´in 
takdiridir. 

Ve güneş(te de onlar 
için bir işaret vardır): 
o, kendine ait bir yö-
rüngede akıp gider; 
bu, kudret sahibi ve 
her şeyi bilen (Al-
lah)ın iradesinin bir 
sonucudur; 

36. 
39 

,, رِ  اْلق م      tayin,,ettik=ق دَْرن اه ِ    ve,,aya=و 

ن اِزلِ  تَىَِٰ    konaklar=م      nihayet=ح 

    bir,,hale,,geldi=ع اد ِ

ونِِ     urcuna,,(hurma,,sapına),,benzer=ك اْلع ْرج 

يمِِاْلق دِِ =eski,,,kuru 

Ay içinde bir takım 
yörüngeler tayin 
ettik. Nihayet o eğ-
ri hurma dalı gibi 
hilal olur da geri 
döner. 

Ay için de ko-
naklar ta´yin et-
mişizdir. Sonun-
da eski hurma 
dalına döner. 

ve ay(da da bir işaret 
vardır ki) Biz onu, ku-
ru ve eğik bir hurma 
dalını andırır hale ge-
linceye kadar çeşitli 
safhalardan geçirdik: 

36. 
40 

.. الَشْمسِ ..لِ  =ne..güneş    ي ْنب ِغي=mümkün..olur    

ا ت ْدِركِ ..أ نِْ    ona..(aya)=ل ه  =erişmesi     ِر     aya=اْلق م 

لِ  اللَْيلِ ..و  =ne..de..gece     ِس ابِق=önüne..geçebilir    

اِرِ ا لنَه  =gündüzün     ِك ل     hepsi=و 

ف ل كِ ..فِي =bir..felekte..(yörüngede)    

ونِ   yüzmektedirler=ي ْسب ح 

Ne güneş aya eri-
şebilir, ne de gece 
gündüzün önüne 
geçebilir. Hepsi 
belli bir yörüngede 
(felekte) yüzmek-
tedirler. 

Güneşe; aya 
ulaşmak düş-
mez. Gece de; 
gündüzü geçe-
cek değildir. Her 
birisi, bir yörün-
gede yüzerler. 

ne güneş aya erişebi-
lir, ne de gece gün-
düzü yok edebilir, 
çünkü hepsi uzayda 
(yasalarımız doğrul-
tusunda) hareket 
ederler. 

36. 
41 

آي ة ِ,, مِْ    bir,,ayet,,de=و      onlar,,için=ل ه 

مِ ,,أ نَا ْلن اح  =taşımamızdır    

مِْ يَت ه  اْلف ْلكِِ,,فِي    onların,,çocuklarını=ذ ر ِ =gemide    

ونِِ ْشح   dolu=اْلم 

Onlar için bir delil 
de, onların çocuk-
larını dolu gemide 
taşımamız. 

Soylarını dolu 
gemiyle taşımış 
olmamız da on-
lar için bir ayet-
tir. 

Onlar için bir işaret 
de, soyları-
nı/hemcinslerini dolu 
gemilerle (denizlerde) 
taşımamızda 

36. 
42 

ل ْقن ا.. خ  مِْ    ve..yaratmamızdır=و      kendilerine=ل ه 

ِمثِْلهِِ..ِمنِْ =onun..gibi    

ا ي ْرك ب ونِ ..م  =binecekleri..şeyler 

Ve kendilerine 
onun gibi binecek-
leri nice şeyler ya-
ratmamızdır. 

Ve kendilerine 
bunun gibi nice 
binecek şeyler 
yapmamız da. 

ve (yolculuklarında) 
binek olarak kullana-
bilecekleri benzer 
araçlar yaratmamız 
da (bulunmakta)dır; 

36. 
43 

,, إِنِْ ن ش أِْ,,و  =dilesek    ِْم     onları,,(suda),,boğarız=ن ْغِرْقه 

ِ رِِ,,ف َل  يخِ ص  =imdad,,(eden),,olmaz    ِْم     onlara=ل ه 

لِ  ي ْنق ذ ونِ ,,ه مِْ,,و  =ve,,onlar,,kurtarılmazlar 

Dilersek, onları 
suda boğardık; ne 
yardımlarına ko-
şan bulunur ve ne 
de kendileri kurtu-
labilirdi. 

Dilesek; onları 
suda boğardık 
da ne kurtaran 
bulunurdu, ne de 
kurtulabilirlerdi. 

dilersek onları suda 
boğabiliriz, kimse de 
yardımlarına gele-
mez, işte (o zaman) 
onlar için bir kurtuluş 
yoktur, 

36. 
44 

ةًِ    ancak=إِلَِ.. ْحم      bizden=ِمنَا    bir..rahmet..vardır=ر 

ت اًعا م      kadar=إِل ىَِٰ    ve..yaşatma..vardır=و 

ينِ حِِ =bir..süreye 

Ancak bizden bir 
rahmet ve belli bir 
süreye kadar ya-
şatma vardır. 

Ama katımızdan 
bir rahmet ve bir 
süreye kadar 
geçinme başka. 

meğer ki Biz onlara 
katımızdan bir rahmet 
ve (biraz daha fazla) 
hayat bağışlayalım. 

36. 
45 

إِذ ا,, يلِ قِِ    zaman=و  =dendiği     ِم     onlara=ل ه 

ا    sakının=اتَق وا     olanlardan=م 

أ ْيِديك مِْ,,ب ْينِ  =önünüzdeki    ا م      ve,,olanlardan=و 

ْلف ك مِْ     umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    arkanızdaki=خ 

ونِ  م   esirgenirsiniz=ت ْرح 

Onlara; «geçmişi-
nizden ve gelece-
ğinizden sakının, 
belki esirgenmeniz 
umulur» dendiği 
zaman yüz çevirir-
ler. 

Onlara önünüz-
de ve arkanızda 
bulunanlardan 
sakının. Belki 
merhamet olu-
nursunuz, denil-
diğinde. 

Onlara: Gözlerinizin 
önünde olan ve siz-
den gizli tutulan (her 
şeyin Allah'ın bilgisi 
dahilinde olduğu ger-
çeğini unutmadan) 
dikkat edin ki Allah'ın 
rahmetine nail olabi-
lesiniz! denildiğinde 
(çoğu duymazlıktan 
gelir.) 
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36. 
46 

.. ا م  ت أْتِيِهمِْ..و  =zaten..onlara..gelmez    ِِْمن=hiçbir    

آي اتِِ..ِمنِْ    ayet=آي ةِ  =ayetlerinden    

ب ِِهمِْ ك ان وا..إِلَِ    Rablerinin=ر  =olmadıkları    

ا ْعِرِضينِ     ondan=ع ْنه   yüz..çevirmiş=م 

Zaten Rabb´inin 
ayetlerinden her-
hangi biri kendile-
rine geldiğinde on-
lardan hep yüz çe-
vire gelmişlerdir. 

Kendilerine 
Rabblarının 
ayetlerinden bir 
ayet geldiğinde 
sadece yüz çevi-
renler olmuşlar-
dır. 

ve onlara Rablerin-
den hiçbir mesaj 
ulaşmamıştır ki on-
dan yüz çevirmiş ol-
masınlar. 

36. 
47 

إِذ ا,, مِْ    dendiği=قِيلِ     zaman=و      onlara=ل ه 

    infak,,edin=أ ْنِفق وا

ق ك مِ ,,ِمَما ز  ر  =size,,verdiği,,rızıktan    ِ اّلَل=Allah’ın    

وا,,الَِذينِ     derler=ق الِ  ك ف ر  =nankörler    

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =inananlara     ِأ ن ْطِعم=biz,,mi,,yedirelim?    

نِْ ي ش اءِ ,,ل وِْ    kimseye=م  =dilediği,,takdirde    

ه ِ    Allah’ın=اّلَل ِ أ ْنت مِْ,,إِنِْ    yedireceği=أ ْطع م  =siz    

لِ     içindesiniz=فِي    doğrusu=إِلَِ     bir,,sapıklık=ض َل 

بِينِ   apaçık=م 

Onlara; «Allah´ın 
size verdiği rızık-
tan sarf edin» de-
nilince inkâr eden-
ler inananlara; «Al-
lah dileseydi, do-
yurabileceği bir 
kimseyi biz mi do-
yuralım? Siz ger-
çekten sapıtmış 
kimselersiniz?» 

Onlara; Allah´ın 
size rızık olarak 
verdiklerinden 
infak edin, denil-
diğinde; o küfre-
denler iman et-
miş olanlara de-
diler ki: Dilediği 
takdirde Allah´ın 
doyuracağı kim-
seyi biz mi doyu-
ralım? Doğrusu 
siz, ancak apa-
çık bir sapıklık 
içerisindesiniz. 

Kendilerine, Allah'ın 
size verdiği rızıktan 
başkaları için harca-
yın! denildiğinde, ha-
kikati inkara şartlan-
mış olanlar, inananla-
ra, Rabb(iniz) dile-
seydi (Kendisinin) 
besleyebileceği kim-
seleri biz mi besleye-
lim? Doğrusu siz açık 
bir yanılgı içindesiniz! 
derler; 

36. 
48 

.. ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    ve..diyorlar=و  ذ ا    ?ne..zaman=م      bu=ه َٰ

ْعد ِ     eğer=إِنِْ    tehdid..(ettiğiniz..azab)=اْلو 

اِدقِينِ ..ك ْنت مِْ ص  =doğru..söylüyorsanız 

Ve «eğer doğru 
söylüyorsanız bu 
tehdit ettiğiniz 
azab ne zaman 
gelecek» diyorlar. 

Ve derler ki: Şa-
yet siz sadıklar-
dan iseniz, bu 
vaad ne zaman-
dır? 

ve şöyle devam eder-
ler: Bu (yeniden diril-
me) vaadi ne zaman 
gerçekleşecek? Eğer 
doğru söylüyorsanız 
(buna cevap verin!) 

36. 
49 

,, ا ونِ ,,م  ي ْنظ ر  =beklemiyorlar    َِإِل=başka,,bir,,şey    

ةًِ ْيح  اِحد ةًِ    korkunç,,sesten=ص      bir,,tek=و 

ذ ه مِْ ه مِْ    ansızın,,onları,,yakalar=ت أْخ      onlar=و 

ونِ  م   çekişip,,dururlarken=ي ِخص ِ

Çekişip dururlar-
ken kendilerini ya-
kalayacak bir tek 
çığlığı beklerler. 

Onlar; sadece 
bir tek çığlığı 
beklerler ki çeki-
şip dururlarken 
o, ansızın kendi-
lerini yakalayıve-
rir. 

(Ve bilmezler ki) (ye-
niden dirilmeye) itiraz 
edip dururlarken, (ce-
za olarak) kendilerini 
sarsıp yok edecek bir 
tek patlama sesi on-
lara yeter! 

36. 
50 

.. ِ ي ْست ِطيع ونِ ..ف َل  =artık..güçleri..yetmez    

لِ     bir..vasiyete=ت ْوِصي ةًِ     ne..de=و 

أ ْهِلِهمِْ..إِل ىَِٰ =ailelerine     ِي ْرِجع ون=dönmeye 

O zaman, artık ne 
vasiyet edebilirler 
ne de ailelerine 
dönebilirler. 

Artık ne vasiyet 
edebilirler, ne de 
ailelerine döne-
bilirler. 

Ve (akibetleri öyle ani 
olacaktır ki) ne bir 
vasiyette bulunabilir-
ler, ne de yakınlarına 
sığınabilirler. 

36. 
51 

,, ن ِفخِ  الصُّورِِ,,فِي    üflendi=و  =sur’a    ف إِذ ا=işte    

اْْل ْجد اثِِ,,ِمنِ     onlar=ه مِْ =kabirlerden    

ب ِِهمِْ,,إِل ىَِٰ ر  =Rablerine     ِي ْنِسل ون=koşuyorlar 

Sur´a üflenince, 
kâbirlerinden 
Rabb´lerine koşa-
rak çıkarlar. 

Sur´a üflendi. Bir 
de bakarsınız ki 
onlar kabirlerin-
den koşarak 
Rabblarına doğ-
ru çıkmaktadır-
lar. 

Ve (sonra yeniden di-
riliş) suru üflenecek; 
işte o zaman tümü 
kabirlerinden çıkarak 
Rablerine doğru ko-
şacaklar! 

36. 
52 

يِْ..ي ا    dediler=ق ال وا.. ل ن او  =vah..bize    

نِْ ب ع ث ن ا..م  =bizi..kim..kaldırdı?    

ْرق ِدن اِ ..ِمنِْ م  =yattığımız..yerden   ذ ا     işte..budur=ه َٰ

ا ع د ِ    şey=م  نِ     vadettiği=و      Rahman’ın=الَرْحم َٰ

د قِ  ص      demek..doğru..söylemiş=و 

ْرس ل ونِ   peygamberler=اْلم 

Dediler; «vah bize, 
bizi yattığımız yer-
den kim kaldırdı? 
İşte Rahman´ın 
vadettiği şey bu-
dur. Demek pey-
gamber doğru söy-
lemiş.» 

Derler ki: Yazık-
lar olsun bize, 
yattığımız yer-
den kim kaldırdı 
bizi? İşte bu, 
Rahman´ın vaa-
detmiş olduğu-
dur. Ve pey-
gamberler doğru 
söylemişlerdi. 

Eyvah! diyecekler, 
Kim bizi (ölüm) uy-
kumuzdan uyandırdı? 
(Bunun üzerine onla-
ra şöyle denecek:) İş-
te Rahman'ın vaad 
ettiği budur! Demek ki 
O'nun elçileri doğru 
söylemişlerdi! 

36. 
53 

,, ك ان تِْ,,إِنِْ =olur    َِإِل=sadece    ًِة ْيح      gürültü=ص 

اِحد ةًِ     onların=ه مِْ    hemen=ف إِذ ا    bir,,tek=و 

ِميعِ      huzurumuza=ل د ْين ا    hepsi=ج 

ونِ  ر  ْحض   getirilirler=م 

Sadece bir tek na-
ra olur, hemen on-
ların hepsi huzu-
rumuza getirilirler. 

Sadece bir tek 
çığlık olmuştur. 
Ve bir de bakar-
sınız ki; onların 
hepsi birden hu-
zurumuza geti-
rilmişlerdir. 

Yalnızca bir tek pat-
lama olur ve derken 
tümü önümüzde sıra-
lanırlar (ve onlara 
şöyle denir:) 

36. 
54 

.. ت ْظل مِ ..لِ     o..gün=ف اْلي ْومِ  =haksızlık..yapılmaz    

ْيئًا    hiç..kimseye=ن ْفسِ      hiçbir..şekilde=ش 

لِ  ْونِ ت ْجزِ ..و  =ve..siz..cezalandırılmazsınız    

ا    dışında=إِلَِ ك ْنت مِْ..م  =olduklarınızın    

ل ونِ   yapmış=ت ْعم 

O gün, hiç kimse-
ye bir haksızlık 
yapılmaz ve siz 
ancak yaptığınızın 
cezasını çekersi-
niz. 

Artık bugün, 
kimseye hiç bir 
haksızlıkta bulu-
nulmaz. Ve siz, 
yapar oldukları-
nızdan başka-
sıyla cezalandı-
rılmazsınız. 

Bugün hiç kimseye 
en küçük bir haksızlık 
yapılmayacak ve 
(yeryüzünde) yaptık-
larınız dışında hiçbir 
şeyden sorumlu tu-
tulmayacaksınız! 

36. 
55 

ابِ     şüphesiz=إِنَِ,, نَةِِ    halkı=أ ْصح      cennet=اْلج 

    bir,,iş=ش غ لِ     içinde=فِي    o,,gün=اْلي ْومِ 

 eğlenirler=ف اِكه ونِ 

Doğrusu bugün, 
cennetlikler eğlen-
ce ile meşguldür-
ler. 

Muhakkak ki bu-
gün cennet as-
habı bir meşgu-
liyet içinde mutlu 
ve sevinçlidirler. 

Kuşkusuz cenneti 
hak edenler bugün 
yaptıkları her şeyden 
hoşnut olacaklardır, 

36. 
56 

مِْ    kendileri=ه مِْ.. ه  اج  أ ْزو      ve..eşleri=و 

لِ ..فِي ِظَل  =gölgelerde    

ائِكِِ..ع ل ى اْْل ر  =koltuklara    

تَِكئ ونِ   yaslanmışlardır=م 

Kendileri ve eşleri 
gölgelerde, koltuk-
lara yaslanmışlar. 

Onlar ve eşleri 
gölgeliklerde, 
tahtlar üzerinde 
yaslanmışlardır. 

onlar ve eşleri sedir-
ler üzerinde mutlu bir 
şekilde yatıp uzana-
caklar, 

36. 
57 

مِْ,, ا    onlar,,için,,vardır=ل ه      orada=فِيه 

ة ِ مِْ    meyvalar=ف اِكه  ل ه      ve,,onlar,,için,,vardır=و 

ا ي دَع ونِ ,,م  =istedikleri,,her,,şey 

Orada her çeşit 
meyve onlar için-
dir. Bütün arzuları 
yerine getirilir. 

Orada meyveler 
onlarındır. Ve 
her istedikleri 
kendilerinindir. 

orada (yalnızca) se-
vinç ve mutluluğu ta-
dacaklar ve istedikleri 
her şey onların ola-
cak, 

36. 
58 

.. مِ      sözle=ق ْولًِ    selam..(vardır)=س َل 

ِ ..ِمنِْ ب  ر  =Rabden     ِِحيم  çok..esirgeyen=ر 

Merhametli olan 
Rabb katından on-
lara selâm vardır. 

Rahim Rabbla-
rından bir de; 
selam, sözü. 

rahmet saçıcı Rabbin 
sözüyle gelen katık-
sız bir huzur ve rahat-
lık içinde. 

36. 
59 

,, اْمت ِ واو  از  =şöyle,,ayrılın     ِاْلي ْوم=bugün    

ا ونِ ,,أ يُّه  ْجِرم  اْلم  =ey,,suçlular 

Ey suçlular, bugün 
şöyle ayrılın. 

Ayrılın bugün, ey 
suçlular. 

Ey suçlular, siz bu-
gün şöyle ayrılın! 

36. 
60 

.. دِْ..أ ل مِْ أ ْعه  =ben..and..vermedim..mi?    ِْإِل ْيك م=size    

اي ِ =ey    ب نِي=oğulları     ِآد م=Adem    

ت ْعب د وا..لِ ..أ نِْ =tapmamanızı     ِ الَشْيط ان=şeytana    

    düşmanınızdır=ع د وِ     sizin=ل ك مِْ    şüphesiz..o=إِنَه ِ

بِينِ   apaçık=م 

Ey insanoğulları, 
size and vermedim 
mi? Şeytana tap-
mayın o sizin apa-
çık düşmanınızdır. 

Ey Ademoğulla-
rı; Ben, size; 
şeytana tapma-
yın, o muhakkak 
ki sizin apaçık 
bir düşmanınız-
dır, diye ahdet-
medim mi? 

Siz ey Ademoğulları, 
size demedim mi?: 
Şeytan'a tapmayın, o 
sizin apaçık düşma-
nınızdır! 

36. 
61 

,, أ نِِ اْعب د ونِيِ ,,و  =bana,,tapın    ذ ا     budur=ه َٰ

اطِ  ْست ِقيمِ     yol=ِصر   doğru=م 

Bana tapın doğru 
yol budur. 

Ve; Bana kulluk 
edersiniz, işte 
bu, dosdoğru 
yoldur, diye. 

Ve (yalnız Bana iba-
det edin!) Dosdoğru 
yol budur! 

36. 
62 

ل ق دِْ.. لَِ    andolsun=و      sizden=ِمْنك مِْ    saptırmıştı=أ ض 

ثِيًراِ     kuşağı=ِجبَِلًِّ     birçok=ك 

ت ك ون وا..أ ف ل مِْ =olmaz..mısınız?    

 düşünenlerden=ت ْعِقل ونِ 

Andolsun ki, o siz-
den nice nesilleri 
saptırmıştır, ak-
letmez misiniz? 

Andolsun ki; o, 
sizden birçok 
nesilleri saptır-
mıştı. Hala ak-
letmez misiniz? 

(Şeytana gelince,) o 
bir çoğunuzu saptır-
mıştır; neden aklınızı 
kullanmıyorsunuz? 

36. 
63 

ِذهِِ,, نَمِ     işte=ه َٰ ه  ك ْنت مِْ,,الَتِي    cehennem=ج  =size    
İşte bu, size vaad 
edilen cehennem-
dir. 

İşte bu, size va-
adolunan ce-
hennemdir. 

İşte tekrar tekrar uya-
rıldığınız cehennem: 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

 vadedilen=ت وع د ونِ 

36. 
64 

ا    bugün=اْلي ْومِ     oraya..girin=اْصل ْوه ا..     dolayı=بِم 

ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْكف ر  =inkârınızdan 

İnkârınızdan dolayı 
bugün oraya girin. 

Küfretmekte ol-
duğunuzdan do-
layı bugün girin 
oraya. 

hakkı ısrarla inkar 
etmenizin sonucu 
olarak bugün oraya 
girin! 

36. 
65 

,,     mühürleriz=ن ْختِمِ     o,,gün=اْلي ْومِ 

اِهِهمِْ,,ع ل ىَِٰ أ ْفو  =ağızlarını    ن ا ت ك ل ِم      bize,,söyler=و 

د ِ    elleri=أ ْيِديِهمِْ ت ْشه      ve,,şahidlik,,eder=و 

مِْ ل ه      ayakları=أ ْرج 

ا ي ْكِسب ونِ ,,ك ان وا,,بِم  =yaptıklarına 

O gün ağızlarını 
mühürleriz, elleri 
bize söyler ayakla-
rı yaptıklarına şa-
hitlik eder. 

Bugün, onların 
ağızlarını mü-
hürleriz. Bizimle 
elleri konuşur ve 
yapmakta olduk-
ları şeye ayakla-
rı şehadet eder. 

O gün ağızlarına mü-
hür vuracağız, fakat 
elleri dile gelecek ve 
ayakları (hayatta 
iken) yapmış oldukla-
rı her şeye tanıklık 
edecektir. 

36. 
66 

ل وِْ.. ْسن ا    dilesek=ن ش اءِ     ve..eğer=و      silerdik=ل ط م 

أ ْعي نِِهمِْ..ع ل ىَِٰ =gözlerini    ف اْست ب ق وا=dökülürlerdi    

اطِ  ر      yola=الص ِ

ونِ ..أ نَىَِٰف ِ ي ْبِصر  =ama..nasıl..görecekler? 

Dilersek, gözlerini 
kör ederdik de, yol 
bulmaya çalışırlar-
dı. Nasıl görebilir-
lerdi? 

Biz isteseydik; 
onların gözlerini 
kör ederdik de 
yolda koşuşup 
kalırlardı. Ama 
nasıl görecek-
lerdi ki. 

Eğer (insanların doğ-
ru ile yanlışı ayırd 
edememelerini) dile-
miş olsaydık, onları 
görüp anlama mele-
kesinden yoksun bı-
rakırdık da (doğru) 
yoldan hep şaşarlar-
dı, ama (öyle olsaydı) 
onlar (doğruyu) nasıl 
görebilirlerdi? 

36. 
67 

ل وِْ,,     dilesek=ن ش اءِ     ve,,eğer=و 

س ْخن اه مِْ     değiştirip,,dondururduk=ل م 

ك ان تِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ م  =onları,,oldukları,,yerde    

ا اْست ط اع وا,,ف م  =artık,,güçleri,,yetmez    

ِضيًّا     ileri,,gitmeye=م 

لِ  ي ْرِجع ونِ ,,و  =ne,,de,,geri,,dönmeye 

Dileseydik kılıkla-
rını değiştirip onla-
rı oldukları yerde 
dondururduk, ne 
ileri gidebilir, ne de 
geri dönebilirdi. 

Biz isteseydik; 
onları oldukları 
yerde dondurur-
duk da ileri 
geçmeye güçleri 
yetmezdi. Geri 
de dönemezler-
di. 

Eğer (doğru ile yanlış 
arasında seçim yap-
ma özgürlüğünden 
yoksun olmalarını) di-
lemiş olsaydık, onları 
kesinlikle farklı bir ta-
biatta yaratırdık ve 
bulundukları yerde 
(kökleştirirdik ki) ne 
ileri gidebilsinler, ne 
de geri dönebilsinler. 

36. 
68 

نِْ.. م  ْره ِ    kime=و      uzun..ömür..versek=ن ع م ِ

ْسه ِ     onu..baş..aşağı..çeviririz=ن ن ك ِ

ْلِقِ ..فِي اْلخ  =yaratılışını    

ِ ي ْعِقل ونِ ..أ ف َل  =akıllarını..kullanmıyorlar..mı? 

Kime uzun ömür 
versek, onun yara-
tılışı baş aşağı çe-
virir, gücünü azaltı-
rız, sonunda ihti-
yarlar, zayıflar. 
Akıllarını kullanmı-
yorlar mı? 

Kimi de uzun 
ömürlü yapar-
sak; onun yaratı-
lışını tersine çe-
viririz. Hala ak-
letmezler mi? 

Ama (şunu daima ha-
tırlasınlar ki) Biz bir 
insanın ömrünü uza-
tırsak, aynı zamanda 
onun güç ve yetenek-
lerinde (yaşlandıkça) 
bir azalma meydana 
getiririz; (buna rağ-
men) hala akıllarını 
kullanmazlar mı? 

36. 
69 

,, ا م  ْمن اه ِع لَِ,,و  =biz,,ona,,öğretmedik     ِْعر     şiir=الش ِ

ا م  ي ْنب ِغي,,و  =ve,,yakışmaz,,da    
ه وِ ,,إِنِْ    ona=ل ه ِ  =O    

ق ْرآنِ     bir,,öğüt=ِذْكرِ     sadece=إِلَِ     ve,,Kur’an’dır=و 

بِينِ   apaçık=م 

Biz Muhammed´e 
şiir öğretmedik, za-
ten ona gerek-
mezdi. Bu bir öğüt 
ve apaçık 
Kur´an´dır. 

Biz, ona şiir öğ-
retmedik. Zaten 
ona gerekmezdi 
de. Bu, ancak bir 
zikirdir. Ve apa-
çık bir 
Kur´an´dır. 

Ve (işte böyle:) Biz 
bu (Peygamber'e) şiir 
(yeteneği) bahşetme-
dik, zaten (şiir) bu 
(mesaj)a uygun düş-
mezdi: o yalnızca bir 
uyarı ve öğüttür; ve o 
özünde apaçık olan 
ve gerçeği dosdoğru 
gösteren bir (ilahi) hi-
tabedir, 

36. 
70 

.. نِْ    uyarman..için=ِلي ْنِذرِ  ك انِ ..م  =olanları    يًّا     diri=ح 

ي ِحقَِ     söz(ü)..(azab)=اْلق ْولِ     ve..hak..olması..için=و 

اْلك افِِرينِ ..ع ل ى =inkâr..edenlere 

Diri olanları uyar-
sın ve inkâr eden-
lere de azab hak 
olsun. 

Diri olanları 
uyarsın ve kafir-
lerin üzerine söz 
hak olsun diye. 

ki (kalben) diri olanla-
rı uyarabilsin ve (Al-
lah'ın) sözü hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlara karşı tanıklık 
yapabilsin diye. 

36. 
71 

,, ل مِْ ْوا,,أ و  ي ر  =görmediler,,mi?    ل ْقن ا,,أ نَا خ  =yarattık    

مِْ ع ِمل تِْ,,ِمَما    kendilerine=ل ه  =yaptıklarından    

    nice,,hayvanlar=أ ْنع اًما    ellerimizin=أ ْيِدين ا

مِْ ا    kendileri=ف ه      onlara=ل ه 

اِلك ونِ   malik,,olmaktadırlar=م 

Kudretimizle ken-
dileri için hayvan-
lar yarattığımızı 
görmezler mi? On-
lara sahip olmak-
tadırlar. 

Görmezler mi ki; 
ellerimizin yap-
tıklarından onlar 
için hayvanlar 
yarattık. Kendile-
ri bunlara sahip 
bulunmaktadır-
lar. 

Görmezler mi ki, 
eserlerimizden biri 
olarak kendileri için 
(bugün) kullanıp ya-
rarlandıkları evcil 
hayvanlar yarattık? 

36. 
72 

ذ لَْلن اه ا.. مِْ    onları..boyun..eğdirdik=و      kendilerine=ل ه 

ا مِْ    onlardan..bazıları=ف ِمْنه  ك وب ه      binekleridir=ر 

ا ِمْنه  ل ونِ ي أْكِ     ve..onlardan..bazılarını=و  =yerler 

Onları kendilerine 
boyun eğdirdik, iş-
te binekleri onlar-
dandır ve onlardan 
yiyorlar. 

Ve onları, kendi-
lerinin buyruğu-
na verdik. On-
lardan kimisi bi-
nekleridir, kimi-
sinden de yerler. 

Ve onları insanların 
iradesine tabi kıldık ki 
bir kısmını binek ola-
rak kullanabilsinler, 
bir kısmını da yiyebil-
sinler; 

36. 
73 

مِْ,, ل ه  ا    kendileri,,için,,vardır=و      onlarda=فِيه 

ن افِعِ  ش اِرب ِ     birçok,,yararlar=م  م      ve,,içecekler=و 

ِ ونِ ,,أ ف َل  ي ْشك ر  =hala,,şükretmiyorlar,,mı? 

Onlarda daha nice 
faydalar, içecekler 
vardır. Şükretmez-
ler mi? 

Onlarda kendile-
ri için faydalar ve 
içecekler vardır. 
Hala şükretmez-
ler mi? 

ve onlardan (başka) 
faydalar sağlayabil-
sinler ve içecek (süt) 
alabilsinler! Buna 
rağmen hala şükret-
meyecekler mi? 

36. 
74 

ذ وا.. اتَخ  د ونِِ..ِمنِْ    edindiler=و  =başka    

ةًِ    Allah’tan=اّلَلِِ مِْ    tanrılar=آِله      onlar..umarak=ل ع لَه 

ونِ  ر   yardım..edilir=ي ْنص 

Belki kendilerine 
yardım edilir diye 
Allah´dan başka 
tanrılar edindiler. 

Kendilerine yar-
dımları dokunur 
diye Allah´tan 
başka ilahlar 
edindiler. 

Ama (tam tersine,) 
onlar, kendilerine 
yardım edecekleri 
(ümidiyle) Allah'tan 
başka ilahlar edindi-
ler, (oysa bilmezler 
ki) 

36. 
75 

,, ي ْست ِطيع ونِ ,,لِ  =güçleri,,yetmez    

ه مِْ ه مِْ    onlara,,yardım,,etmeye=ن ْصر      ve,,onlar=و 

مِْ ْند ِ    onlar,,için=ل ه      askerlerdir=ج 

ونِ  ر  ْحض   hazırlanmış=م 

Oysa onlar yardım 
edemezler, ancak 
kendileri o tanrıla-
ra koruyuculuk için 
nöbet beklerler. 

Halbuki onlar, 
kendilerine yar-
dım edemezler. 
Sadece kendileri 
onlar için hazır-
lanmış askerler-
dir. 

bunlar bağlılarına 
yardım eli uzatamaz-
lar, hatta onlara (yar-
dım için) çağrılmış 
askerler ol(arak gö-
rün)seler bile. 

36. 
76 

.. ِ ْنكِ ..ف َل  ي ْحز  =seni..üzmesin    ْمِا     onların..sözü=ق ْول ه 

ن ْعل مِ ..إِنَا =biz..biliyoruz    

ا ونِ ..م  ي ِسرُّ =onların..gizlediklerini    

ا م  ْعِلن ونِ ي ِ..و  =ve..açığa..vurduklarını 

Onların sözü seni 
üzmesin. Biz onla-
rın gizlediklerini de 
açığa vurduklarını 
da biliyoruz. 

Onların sözü 
seni üzmesin. 
Şüphesiz ki Biz; 
onların gizledik-
lerini de, açıkla-
dıklarını da bili-
riz. 

Ama o (hakikati inkar 
eden)lerin sözlerin-
den üzüntüye kapıl-
ma; şüphe yok ki Biz 
onların gizlediklerini 
de, açığa vurduklarını 
da biliriz. 

36. 
77 

,, ل مِْ ي رِ ,,أ و  =görmedi,,mi?     ِْنس ان     insan=اْْلِ

ل ْقن اه ِ    bizim=أ نَا     kendisini,,yarattığımızı=خ 

ن ْطف ةِ ,,ِمنِْ =bir,,nutfe(sperm)den    ف إِذ ا=şimdi,,oldu    

ِصيمِ     o=ه وِ  بِينِ     bir,,hasım=خ   apaçık=م 

İnsan, bizim ken-
disini nasıl bir nut-
feden (sperm) ya-
rattığımızı görmedi 
mi? Ki, şimdi apa-
çık bir hasım ke-
sildi. 

İnsan; Bizim 
kendisini bir 
damla sudan ya-
rattığımızı gör-
medi mi ki; şimdi 
apaçık bir düş-
mandır. 

İnsan bilmez mi ki, 
kendisini bir sperm 
damlasından yaratı-
rız; ve o anda kendi-
sini düşünme ve tar-
tışma yeteneği ile 
donatılmış görür. 

36. 
78 

.. بِ  ر  ض  ث ًَلِ    bize=ل ن ا    misal..verdi=و      bir..örnekle=م 

ن ِسيِ      unutarak=و 
ْلق ه ِ      kendi..yaratılışını=خ 

نِْ    dedi=ق الِ      diriltecek=ي ْحيِي    ?kim=م 

ِهيِ     kemikleri=اْلِعظ امِ  ِميمِ     şu=و   çürümüş=ر 

Kendi yaratılışını 
unutarak «çürü-
müş kemikleri kim 
yaratacak?» diye-
rek bize misal 
vermeye kalkar. 

Kendi yaratılışını 
unutarak Bize bir 
misal getirdi de; 
çürümüşken 
kemikleri dirilte-
cek kimdir? dedi. 

Ama o hem (Bizi tar-
tışmakta ve) Bizim 
hakkımızda karşılaş-
tırmalar yapmakta, 
hem de bizzat kendi-
sinin nasıl yaratılmış 
olduğundan gafil bu-
lunmaktadır! (Ve bu-
nun şaşkınlığıyla da) 
Kim, çürüyüp toz ol-
muş kemiklere hayat 
verebilir? diye sor-
maktadır! 

36. 
79 

ا    de,,ki=ق لِْ,,     onları,,diriltecek=ي ْحيِيه 

أ ْنش أ ه ا,,الَِذي =yaratan     ِأ َول=ilk     ِ َرة     defa=م 

ه وِ  ْلقِ     her=بِك ل ِِ    ve,,O=و      yaratmayı=خ 

De ki; «Onları ilk 
defa yaratan diril-
tecek. O, her ya-
ratmayı bilir.» 

De ki: Onları ilk 
defa yaratan, di-
riltecektir. O, her 
yaratmayı bilen-
dir. 

De ki: Onları yoktan 
var eden, (yeniden) 
hayat (da) verir, çün-
kü O, her tür yaratma 
eyleminin bilgisine 
sahiptir; 
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ِليمِ   bilir=ع 

36. 
80 

ع لِ     O=الَِذي..     size=ل ك مِْ    yaptı=ج 

رِِ..ِمنِ  الَشج  =ağaçtan    ِِر     yeşil=اْْل ْخض 

    ondan=ِمْنه ِ    siz=أ ْنت مِْ    işte=ف إِذ ا    ateş=ن اًرا

 yakıyorsunuz=ت وقِد ونِ 

O size yeşil ağaç-
tan ateş yaptı da 
siz ondan yakıyor-
sunuz. 

Yemyeşil ağaç-
tan size ateş çı-
kartan O´dur. 
Siz ondan he-
men yakıverirsi-
niz. 

O, yemyeşil ağaçtan 
sizin için bir ateş çı-
karır ve onunla (kendi 
ateşinizi) yakarsınız. 

36. 
81 

,, ل ْيسِ  ل قِ ,,الَِذي    ?değil,,midir=أ و  خ  =yaratan    

اتِِ او  اْْل رِْ    gökleri=الَسم  ضِ و  =ve,,yeri    

ي ْخل قِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ    muktedir=بِق اِدرِ  =yaratmaya    

ْمِ      elbette,,(yaratır)=ب ل ىَِٰ    onların,,benzerlerini=ِمثْل ه 

ه وِ  ََلقِ     O=و   çok,,bilen=اْلع ِليمِ     yaratıcıdır=اْلخ 

Gökleri ve yeri ya-
ratan, onların ben-
zerlerini yaratamaz 
mı? Elbette yaratır. 
O, çok bilen yara-
tıcıdır. 

Gökleri ve yeri 
yaratmış olan, 
kendileri gibisini 
yaratmaya kadir 
olmaz mı? Elbet-
te O; Hallak´tır, 
Alim´dir. 

Gökleri ve yeri ya-
ratmış olan Allah, 
(yok olanların) yerine 
onlar gibi (yeni)lerini 
yaratmaya muktedir 
olamaz mı? Elbette 
olur! Zaten O her şe-
yin bilgisine sahip 
olan Yaratıcı'dır. 

36. 
82 

ا.. ه ِ    şüphesiz=إِنَم      zaman=إِذ ا    O’nun..işi=أ ْمر 

اد ِ ْيئًا    istediği=أ ر  ي ق ولِ ..أ نِْ    bir..şeyi=ش  =demesidir    

ونِ ف ي كِ     ”ol“=ك نِْ    ona..sadece=ل ه ِ =hemen..oluverir 

Bir şey dilediği 
zaman. O´nun 
buyruğu sadece, o 
şeye «Ol» demek-
tir, hemen olur. 

Bir şeyi murad 
ettiği zaman, 
O´nun emri sa-
dece ona; ol, 
demektir. O da 
oluverir. 

O, Tek'tir, Biricik'tir, 
öyle ki bir şeyin ol-
masını istediğinde 
ona sadece Ol! der; 
ve o (şey hemen) 
oluverir. 

36. 
83 

,, انِ      O,,ki=الَِذي    yücedir=ف س ْبح 

ل ك وتِ     O’nun,,elindedir=بِي ِدهِِ     hükümranlığı=م 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ =her,,şeyin    ِِإِل ْيه     ve,,O’na=و 

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Her şeyin hüküm-
ranlığı elinde olan 
ve sizin de kendi-
sine döneceğiniz 
Allah münezzehtir. 

Her şeyin hü-
kümranlığı elin-
de olanı, tesbih 
ederiz. Ve siz, 
O´na döndürüle-
ceksiniz. 

Her şeyin üstünde ta-
sarruf sahibi olan Al-
lah, ne yücedir; ve 
hepiniz O'na döndü-
rüleceksiniz!. 

37. 
1 

الَصافَاتِِ.. فًّا    andolsun=و   sıra..sıra..dizilenlere=ص 
Andolsun sıra sıra 
duranlara 

Andolsun; saf 
bağlayıp duran-
lara. 

Düşün sıra sıra dizil-
miş bu (mesajlar)ı, 

37. 
2 

اتِِ,, ْجًرا    sürenlere=ف الَزاِجر   bağırıp=ز 
Önlerindekini sür-
dükçe sürenlere 

Haykırıp süren-
lere. 

ve bir vazgeçme çağ-
rısı ile (kötülüklerden) 
alıkoymasını, 

37. 
3 

 zikir=ِذْكًرا    okuyanlara=ف التَاِلي اتِِ..
Zikir okuyanlara Zikir okumakta 

olanlara. 
ve (bütün dünyaya) 
bir öğüt ve uyarıda 
bulunmasını: 

37. 
4 

ك مِْ    şüphesiz=إِنَِ,, ه 
اِحد ِل ِ    Tanrınız=إِل َٰ و  =birdir 

Ki, ilahınız birdir. Ki, sizin ilahınız 
muhakkak ki bir 
tektir. 

Şüphe yok ki sizin 
İlahınız Tek'tir, 

37. 
5 

.. بُِّ اتِِ    Rabbidir=ر  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ا    ve..yerin=و  م      ve..bulunanların=و 

ا رِ     bunlar..arasında=ب ْين ه م  بُِّو  =ve..Rabbidir    

ش اِرقِِ  doğuların=اْلم 

Göklerin, yerin ve 
ikisi arasında bu-
lunanların 
Rabb´idir. Doğula-
rın da Rabb´idir. 

Göklerin, yerin 
ve ikisinin ara-
sında bulunanla-
rın Rabbıdır. Ve 
doğruların da 
Rabbıdır. 

göklerin ve yerin ve 
ikisi arasında bulunan 
her şeyin Rabbi; bü-
tün gündoğumu nok-
talarının Rabbi! 

37. 
6 

يَنَا    elbette,,biz=إِنَا,, اءِ     süsledik=ز      göğü=الَسم 

    bir,,zinetle=بِِزين ةِ     en,,yakın=الدُّْني ا

اِكبِِ  yıldızlarla=اْلك و 

Bize en yakın gö-
ğü, bir süsle ve 
yıldızlarla süsledik. 

Doğrusu Biz; 
dünya göğünü 
bir süsle, yıldız-
larla süsledik. 

Biz yeryüzüne en ya-
kın gökleri yıldızların 
güzelliğiyle süsledik, 

37. 
7 

ِحْفًظا.. ك ل ِِ..ِمنِْ    ve..(onu)..koruduk=و  =her..türlü    

اِردِ     şeytandan=ش ْيط انِ   itaat..dışına..çıkan=م 

Ve onu itaat etme-
yen her şeytandan 
koruduk. 

Ve onu inatçı 
her şeytandan 
koruduk. 

ve onları her türlü 
bozguncu, şeytani 
güce karşı emin kıl-
dık, 

37. 
8 

,, ي َسَمع ونِ ,,لِ  =dinleyemezler    

ِِ,,إِل ى ل  اْْل ْعل ىَِٰ,,اْلم  =mele-

i,,a’layı,,(yüce,,melekler,,topluluğunu)    

ي ْقذ ف ونِ      ve,,kendilerine,,(ışınlar),,atılır=و 

ك ل ِِ,,ِمنِْ =her     ِانِب  yandan=ج 

O şeytanlar, yüce 
alemi (Mele-i 
A´la´yı) dinleye-
mezler; her yan-
dan kendilerine 
mermi gibi yıldızlar 
atılır. 

Onlar Mele-i 
Ala´yı dinleye-
mezler ve her 
yönden sürüle-
rek atılırlar. 

(ki) onlar, (o bilinme-
yeni bilmek isteyen-
ler,) yüce sakinler 
topluluğuna kulak ve-
remesinler ve her ta-
raftan kovulup sürül-
sünler, 

37. 
9 

..
وًراِ  مِْ    kovulurlar=د ح  ل ه      ve..onlar..için..vardır=و 

اِصبِ     bir..azab=ع ذ ابِ   sürekli=و 

Kovulup atılırlar. 
Ve onlar için sü-
rekli azap vardır. 

Kovularak. Ve 
onlar için sürekli 
bir azab vardır. 

(rahmetten) yoksun 
kalsınlar ve (öteki 
dünyada) kendilerini 
bekleyen ebedi aza-
ba duçar olsunlar; 

37. 
10 

نِْ    yalnız=إِلَِ,, ِطفِ     kimseyi=م      kapan=خ 

ْطف ة ِ     onu,,izler=ف أ تْب ع ه ِ    bir,,söz=اْلخ 

ابِ   delici=ث اقِبِ     bir,,şihab,,(ışın)=ِشه 

Ancak meleklerin 
konuşmalarından 
bir sözü kapan 
olursa, onu da de-
len ve yakan alevli 
yıldızlar takip eder. 

Ancak çalıp çır-
pan olursa; onu 
da hemen delip 
geçen yakıcı bir 
alev takib eder. 

ama eğer birisi (bu 
bilgiden) bir kırıntı 
koparmayı başarırsa, 
(bundan dolayı) yakı-
cı bir alevin pençesi-
ne düşsün. 

37. 
11 

    ?kendileri..mi=أ ه مِْ    şimdi..onlara..sor=ف اْست ْفتِِهمِْ..

ْلقًا    daha..çetin=أ ش دُِّ     yaratılış..bakımından=خ 

نِْ    yoksa=أ مِْ ل ْقن اِ ..م  خ  =bizim..yarattıklarımız..mı?    

ل ْقن اه مِْ    biz=إِنَا     kendilerini..yarattık=خ 

ِطينِ ..ِمنِْ =bir..çamurdan     ِِزب  yapışkan=ل 

Şimdi sor onlara; 
«Kendilerini ya-
ratmak mı daha 
zordur, yoksa, Bi-
zim yarattıklarımız 
mı?» Aslında biz 
kendilerini özlü ve 
yapışkan çamur-
dan yarattık. 

Onlara sor; yara-
tış bakımından 
kendileri mi da-
ha zordur, yoksa 
bizim yaratmış 
olduklarımız mı? 
Doğrusu Biz; on-
ları cıvık bir ça-
murdan yarattık. 

Ve şimdi, o (hakikati 
inkar ede)nlerden sa-
na cevap vermelerini 
iste: Onları yaratmak, 
Bizim yarattığımız bu 
(sayısız mucizeler-
den) daha mı zordur? 
Nitekim Biz onları 
(basit) bir balçıktan 
yarattık! 

37. 
12 

    sen,,hayran,,kaldın=ع ِجْبتِ     hayır=ب لِْ,,

ونِ  ر  ي ْسخ   onlar,,alay,,ediyorlar=و 

Ey Muhammed! 
Evet; sen onlara 
şaşıyorsun, onlar 
da seninle alay 
ediyorlar. 

Hayır, sen; şaşı-
rıp kaldın, onlar-
sa alay edip du-
ruyorlar. 

Hayır, sen hayranlık 
ve şaşkınlık duyarken 
onlar (yalnızca) alay 
ederler; 

37. 
13 

.. إِذ ا وا..و  ر  ذ ك ِ =öğüt..verilse    

ونِ ..لِ  ي ْذك ر  =öğüt..almıyorlar 

Onlara öğüt veril-
diği vakit düşünüp 
öğüt almazlar. 

Kendilerine öğüt 
verildiğinde ise 
öğüt dinlemez-
ler. 

ve (hakikat) kendile-
rine hatırlatıldığında 
onu kavramaya ya-
naşmazlar; 

37. 
14 

,, إِذ ا أ ْوا,,و  ر  =görseler    ًِآي ة=bir,,mucize    

ونِ ي ْست ْسخِِ ر  =alay,,ediyorlar 

Bir mucize görse-
ler onunla alay 
ederler. 

Bir ayet gördük-
lerinde, onu eğ-
lenceye alırlar. 

ve bir (ilahi) mesajla 
muhatab olduklarında 
onu küçümserler 

37. 
15 

ق ال وا.. ذ ا..إِنِْ    ve..diyorlar=و  ه َٰ =bu    

    bir..büyüden=ِسْحرِ     başka..bir..şey..değildir=إِلَِ

بِينِ   apaçık=م 

«Bu apaçık büyü-
dür» derler. 

Ve derler ki: Bu, 
ancak apaçık bir 
büyüdür. 

ve Bu, bir (beşerin) 
büyülü sözlerinden 
başka bir şey değildir! 
derler, 

37. 
16 

,, ِمتْن ا,,أ إِذ ا =öldüğümüz,,zaman,,mı?    

ك نَا ابًا    ve,,olduğumuz=و      toprak=ت ر 

ِعظ اًما     ?biz,,mi=أ إِنَا    ve,,kemik=و 

ْبع وث ونِ   diriltileceğiz=ل م 

Yani biz öldüğü-
müz, toprak ve 
kemik olduğumuz 
zaman mı dirile-
cekmişiz? 

Öldüğümüzde, 
toprak ve kemik 
olduğumuzda 
mı, biz mi, dirilti-
leceğiz? 

Ne? Ölüp toprak ve 
kemik yığını haline 
geldikten sonra sahi-
den yeniden dirilecek 
miyiz? 

37. 
17 

ن ا.. آب اؤ   evvelki=اْْل َول ونِ     ?atalarımız..da..mı=أ و 
Bizden önceki ata-
larımızda mı dirile-
cek? 

Veya önceki ba-
balarımız mı? 

Yani eski atalarımız 
da mı? 

37. 
18 

أ ْنت مِْ    evet=ن ع مِْ    de,,ki=ق لِْ,,     siz=و 

ونِ   aşağılanarak,,(diriltileceksiniz)=د اِخر 

De ki; «Evet, hem 
de hor ve hakir 
olarak dirileceksi-
niz.» 

De ki: Evet, hem 
de hor ve hakir 
olarak. 

De ki: Elbette, hem 
de en perişan ve za-
vallı şekilde! 

37. 
19 

.. اف إِِ نَم  =sadece..ibarettir     ِِهي=o..(iş)    

ة ِ ْجر  اِحد ة ِ    korkunç..sesten=ز      bir..tek=و 

ونِ     onlar=ه مِْ    hemen=ف إِذ ا  bakıyorlardır=ي ْنظ ر 

O dirilme sahnesi 
korkunç bir çığlık-
tan ibarettir. He-
men o anda gözle-
rini birdenbire açıp 
etrafa bakacaklar. 

O, sadece bir 
tek çığlıktır ki 
onların birden bi-
re gözleri açılı-
verecektir. 

Çünkü o (alay ettikleri 
yeniden dirilme,) bir 
itham çığlığı şeklinde 
(aniden onların tepe-
sinde patlayacak.) İş-
te o zaman (hakikati) 
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anlamaya başlaya-
caklar, 

37. 
20 

ق ال وا,, ْيل ن ا,,ي ا    dediler=و  و  =vah,,bize    ذ ا     bu=ه َٰ

ينِِ    günüdür=ي ْومِ   ceza=الد ِ

«Vah bize, bu ce-
za günüdür» der-
ler. 

Ve dediler ki: 
Vay bize, bu; din 
günüdür. 

ve Eyvah! diyecekler, 
İşte Hesap Günü bu-
gündür! 

37. 
21 

ذ ا.. ْصلِِاْلف ِ    günüdür=ي ْومِ     bu=ه َٰ =hüküm    

ك ْنت مِْ..الَِذي =olduğunuz    ِِبِه=onu    

ب ونِ   yalanlamakta=ت ك ذ ِ

Onlara «İşte bu 
yalanladığınız hü-
küm günüdür» de-
nir. 

Bu, ayırdetme 
günüdür ki siz, 
onu yalanlamış-
tınız. 

(Ve onlara şöyle de-
nilecek:) Bu, yalan-
lamış olduğunuz 
(gündür, şaşmaz ha-
kikat ile sahte ve ya-
lan arasında) ayrım 
günüdür! 

37. 
22 

وا,, وا,,الَِذينِ     toplayın=اْحش ر  ظ ل م  =o,,zalimleri    

مِْ ه  اج  أ ْزو      onların,,eşlerini=و 

ا م  ي ْعب د ونِ ,,ك ان وا,,و  =ve,,taptıklarını 

Yüce Allah melek-
lerine emreder: 
«Zalimleri, onların 
aynı yoldaki arka-
daşlarını ve taptık-
larını 

Zulmetmiş olan-
ları ve onların 
eşlerini toplayın. 
Onların taptıkla-
rını da; 

(Ve Allah şöyle buyu-
racaktır:) Toplayın 
bütün o zalimleri, 
kendileri gibi olanlarla 
ve bütün o Allah'tan 
başka taptıkları (ile) 
birlikte; 

37. 
23 

.. د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

اطِِ..إِل ىَِٰ    onları..götürün=ف اْهد وه مِْ ِصر  =yoluna    

ِحيمِِ  cehennemin=اْلج 

Allah´dan başka 
(taptıklarına) onla-
ra cehennemin yo-
lunu gösterin. 

Allah´tan başka. 
Ve onları ce-
hennem yoluna 
götürün. 

ve hepsini yakıcı ate-
şin yoluna sürün, 

37. 
24 

,, ْمِ  قِف وه  مِْ    durdurun,,onları=و      çünkü,,onlar=إِنَه 

ْسئ ول ونِ   sorguya,,çekileceklerdir=م 

Durdurun onları, 
çünkü onlar sorgu-
ya çekileceklerdir. 

Durdurun onları. 
Çünkü onlar so-
rumludurlar. 

ve onları (orada) tu-
tun! (O zaman) böyle-
lerine sorulacak: 

37. 
25 

.. ا ل ك مِْ..م  =size..ne..oldu..ki?    

ونِ ..لِ  ر  ت ن اص  =birbirinize..yardım..etmiyorsunuz 

Şöyle sorulur: «Si-
ze ne oldu ki, birbi-
rinizle yardımlaş-
mıyorsunuz?» 

Size ne oldu ki 
birbirinizle yar-
dımlaşmıyorsu-
nuz? 

Size ne oldu ki (şim-
di) birbirinize yardım 
etmiyorsunuz? 

37. 
26 

    o,,gün=اْلي ْومِ     onlar=ه مِ     hayır=ب لِْ,,

ونِ  ْست ْسِلم   teslim,,olmuşlardır=م 

Hayır; bugün onla-
rın hepsi teslim 
olmuşlardır. 

Hayır; onlar bu-
gün, teslim ol-
muşlardır. 

Hayır, onlar o Gün is-
teyerek (Allah'a) tes-
lim olacaklar; 

37. 
27 

.. أ ْقب لِ      ve..döndüler=و 

مِْ ه  ِ..ع ل ىَِٰ..ب ْعض  ب ْعض  =birbirlerine    

ل ونِ   soruyorlar=ي ت س اء 

Onlardan kimi ki-
mine yönelip birbi-
rini mesul tutmaya 
kalkışırlar. 

Bir kısmı bir 
kısmına dönerek 
soruştururlar. 

fakat (çok geç kaldık-
larından) birbirlerine 
dönüp bakacaklar ve 
birbirlerinden (geçmiş 
günahlarının yükünü 
hafifletmelerini) iste-
yecekler. 

37. 
28 

    siz=إِنَك مِْ    dediler,,ki=ق ال وا,,

ت أْت ون ن ا,,ك ْنت مِْ =bize,,gelirdiniz    

اْلي ِمينِِ,,ع نِِ =sağdan 

«Doğrusu siz bize 
sağdan gelirdiniz» 
derler. 

Ve derler ki: 
Doğrusu siz, bi-
ze sağdan gelir-
diniz. 

(Onların) bir kısmı: 
Bakın diyecek, Siz 
bize (ayartma niyetiy-
le) sağdan yaklaşır-
dınız! 

37. 
29 

    hayır=ب لِْ    dediler=ق ال وا..

ت ك ون وا..ل مِْ =zaten..siz..değildiniz    

ْؤِمنِينِ   inanan..insanlar=م 

Onlar da şöyle 
derler: «Hayır; siz 
inanmış kimseler 
değildiniz.» 

Onlar da derler 
ki: Hayır, siz za-
ten iman edenler 
olmamıştınız. 

Ötekiler, Hayır diye-
cekler, aslında siz 
kendiniz imandan 
zerre kadar nasip al-
mamıştınız! 

37. 
30 

,, ا م  ك انِ ,,و  =yoktu    ل ن ا=bizim    

ل ْيك مِْ س ْلط ان ِ ,,ِمنِْ    sizi,,zorlayacak=ع  =bir,,gücümüz    

    bir,,toplum=ق ْوًما    siz,,idiniz=ك ْنت مِْ    bilakis=ب لِْ

 azgın=ط اِغينِ 

«Ve bizim size 
karşı bir hakimiye-
timiz de yoktu. Bi-
lakis siz azgınlar 
güruhu idiniz.» 

Bizim, sizin üs-
tünüzde bir ha-
kimiyetimiz de 
yoktu. Aksine 
siz, azgınlar top-
luluğu oldunuz. 

Üstelik sizi zorlaya-
cak bir gücümüz yok-
tu, bilakis, siz küstah-
ça bir kibire kapılmış-
tınız! 

37. 
31 

قَِ.. ل ْين ا    artık..hak..oldu=ف ح      sözü=ق ْولِ     bize=ع 

ب ِن اِ      elbette..biz=إِنَا    Rabbimizin=ر 

 tadacağız=ل ذ ائِق ونِ 

«Bu sebeple, 
Rabbimizin sözü 
hepimizin üzerine 
hak olmuştur. 
Şüphesiz azabı 
tadacağız.» 

Bunu için Rab-
bımızın sözü, 
üzerimize hak 
oldu. Doğrusu 
biz, tadacak 
olanlarız. 

Fakat şimdi Rabbimi-
zin sözü bizim (de) 
aleyhimize çıktı, biz 
(günahlarımızın acı 
meyvesini) mutlaka 
tadacağız. 

37. 
32 

ْين اك مِْ,,     çünkü,,biz=إِنَا    sizi,,azdırdık=ف أ ْغو 

غ اِوينِ ,,ك نَا =kendimiz,,azmıştık 

«Çünkü biz sizi 
baştan çıkardık. 
Zira biz de azgın 
kimselerdik.» 

Sizi azdırdık; 
çünkü biz de az-
gınlardan olmuş-
tuk. 

O halde, sizi derin bir 
sapıklığa ittiğ(imiz 
eğer doğruysa), o 
zaman biz de vahim 
bir sapıklığa düşmü-
şüzdür! 

37. 
33 

مِْ.. ئِذِ     onlar=ف إِنَه      o..gün=ي ْوم 

اْلع ذ ابِِ..فِي =azabda     ِْشت ِرك ون  ortaktırlar=م 

O gün hepsi azap-
ta birleşirler. 

Artık o gün on-
lar, muhakkak ki 
azabda ortaktır-
lar. 

O Gün onların hepsi 
ortak azaplarını pay-
laşacaklar. 

37. 
34 

ِلكِ     biz=إِنَا,,     yaparız=ن ْفع لِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ

ْجِرِمينِ   suçlulara=بِاْلم 

İşte biz, suçlulara 
böyle yaparız. 

Biz, suçlulara 
muhakkak böyle 
yaparız. 

Günaha batmış olan-
lara işte böyle davra-
nacağız: 

37. 
35 

مِْ..     zaman=إِذ ا    idiler=ك ان وا    çünkü=إِنَه 

مِْ    dendiği=قِيلِ  ه ِ    yoktur=لِ     onlara=ل ه      tanrı=إِل َٰ

    Allah’tan=اّلَل ِ    başka=إِلَِ

ونِ   büyüklük..taslarlardı=ي ْست ْكبِر 

Çünkü onlara 
´Allah´dan başka 
ilah yoktur´ denil-
diği zaman büyük-
lük taslarlardı. 

Çünkü onlara; 
Allah´tan başka 
ilah yoktur, de-
nildiğinde, bü-
yüklük taslarlar-
dı. 

çünkü bakın, ne za-
man onlara Allah'tan 
başka ilah yoktur! 
denilse küstahça bö-
bürlenirlerdi 

37. 
36 

,, ي ق ول ونِ      ve,,derlerdi=و 

ل ت اِرك و,,أ ئِنَا =biz,,terk,,mi,,edeceğiz?    

تِن ا     bir,,şair,,için=ِلش اِعرِ     tanrılarımızı=آِله 

ْجن ونِ   cinlenmiş=م 

Deli bir şair için 
tanrılarımızı mı bı-
rakalım? derlerdi. 

Ve derlerdi ki: 
Deli bir şair için 
mi ilahlarımızı 
terkedeceğiz? 

ve Mecnun bir şairin 
sözüyle biz ilahları-
mızı mı terk edece-
ğiz? derlerdi. 

37. 
37 

اءِ     hayır=ب لِْ.. ق ِِ    o..getirmişti=ج      gerçeği=بِاْلح 

دَقِ  ص  ْرس ِلينِ     ve..doğrulamıştı=و   elçileri=اْلم 

Hayır! O gerçeği 
getirmiş ve pey-
gamberleri de doğ-
rulamıştı. 

Hayır, O; hakkı 
getirmiş ve pey-
gamberleri tas-
dik etmişti. 

Hayır, asla! (Sizin deli 
şair dediğiniz) o kişi 
hakikati getirmiştir; ve 
o, (Allah'ın önceki) 
elçilerinin (bildirdikle-
ri) hakikati tasdik et-
mektedir. 

37. 
38 

    tadacaksınız=ل ذ ائِق و    şüphesiz,,siz=إِنَك مِْ,,

 acı=اْْل ِليمِِ    azabı=اْلع ذ ابِِ

Şüphesiz siz can 
yakıcı azabı tada-
caksınız. 

Elbette siz, elim 
azabı tadacak-
sınız. 

Bakın siz, (öteki dün-
yada) acıklı azabı ta-
dacaksınız, 

37. 
39 

.. ا م  ْونِ ..و  ت ْجز  =cezalandırılmayacaksınız    

ا    dışında=إِلَِ     olduğunuz=ك ْنت مِْ    şeyler=م 

ل ونِ   yapmış=ت ْعم 

Sadece yaptığınız 
işlerle cezalandırı-
lıyorsunuz. 

Ve yapmış oldu-
ğunuzdan baş-
kasıyla cezalan-
dırılmayacaksı-
nız. 

ama yapmış olduğu-
nuzdan başka bir 
şeyle cezalandırılma-
yacaksınız. 

37. 
40 

    Allah’ın=اّلَلِِ    kulları=ِعب اد ِ    hariçtir,,(ve)=إِلَِ,,

ْخل ِصينِ   halis=اْلم 

Ancak Allah´a gö-
nülden bağlı kulları 
bu cezanın dışın-
dadır. 

Ancak Allah´ın 
ihlasa erdirilmiş 
kulları müstes-
na. 

Ancak Allah'ın halis 
kullarına böyle dav-
ranılmayacak: 

37. 
41 

.. ئِكِ  مِْ    işte=أ ول َٰ     bir..rızık=ِرْزقِ     onlar..için..vardır=ل ه 

ْعل ومِ   bilinen=م 

Onlar için bilinen 
rızık vardır. 

İşte onlar için, 
ma´lum bir rızık 
vardır. 

(öteki dünyada) onlar 
için, yabancısı olma-
dıkları bir rızık hazır-
lanacaktır 

37. 
42 

,,
اِكه ِ  ه مِْ    meyvalar,,(türlü)=ف و      ve,,onlar=و 

ونِ  م  ْكر   ağırlanırlar=م 

Çeşit çeşit meyve-
ler vardır. 

Ve meyveler. 
Onlar, ikram edi-
lenlerdir; 

(yeryüzündeki hayat-
larının) ürünü olarak; 
ve onlar ağırlanacak-
lardır 
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37. 
43 

.. نَاتِِ..فِي ج  =cennetlerinde    ِِالنَِعيم=Nimet 
Nimet cennetlerin-
de. 

Naim cennetle-
rinde, 

nimet bahçelerinde, 

37. 
44 

,, رِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ     tahtlar=س ر 

ت ق ابِِلينِ   karşılıklı,,otururlar=م 

Tahtlar üzerinde 
karşılıklı otururlar. 

Karşılıklı tahtlar 
üzerinde. 

mutluluk tahtları üze-
rinde birbirlerine 
(sevgi ile) bakışarak. 

37. 
45 

.. ل ْيِهمِْ    dolaştırılır=ي ط افِ      önlerinde=ع 

ِ ِعينِ ..ِمنِْ    kadehler=بِك أْس  م  =akan..kaynaktan 

Önlerinden akan 
kaynaktan doldu-
rulmuş kadehler 
dolaştırılır. 

Kendilerine kay-
naktan doldu-
rulmuş kadehler 
sunulur, 

Aralarında dupduru 
pınarlardan (içecekle 
doldurulmuş) bir kase 
dolaştırılacak, 

37. 
46 

,, اءِ      lezzetli=ل ذَة ِ    berrak=ب ْيض 

 içenler,,için=ِللَشاِربِينِ 

Berraktır, içenlere 
lezzet veren bir iç-
ki. 

Ki bembeyazdır, 
içenlere zevk ve-
rir. 

berrak ve içenlere tat 
veren (bir içecek); 

37. 
47 

.. ا    yoktur=لِ      sersemletme=غ ْولِ     onda=فِيه 

لِ  ا    onlar=ه مِْ    ve..olmazlar=و      onunla=ع ْنه 

ف ونِ   sarhoş=ي ْنز 

O içkide ne ser-
semletme var, ne 
de onunla sarhoş 
olurlar. 

Başağrısı yoktur 
onda ve sarhoş 
da etmez. 

çarpmayan ve sar-
hoşluk vermeyen. 

37. 
48 

ِعْند ه مِْ,,     ve,,yanlarında,,(vardır)=و 

اتِ      kendilerini,,hapsetmiş=ق اِصر 

 iri,,gözlü,,(eşler)=ِعينِ     bakışlarıyla=الَطْرفِِ

Yanlarında da ba-
kışlarını yalnız 
kendisine çevirmiş 
iri gözlü eşler var-
dır. 

Yanlarında el 
değmemiş ve 
bakışlarını yalnız 
eşlerine çevirmiş 
iri gözlüler var-
dır. 

Ve yanlarında yumu-
şak bakışlı, güzel 
gözlü eşler olacak, 

37. 
49 

أ نَه نَِ..     onlar..gibi..(eşlerdir)=ك 

ْكن ونِ     bembeyaz..yumurta=ب ْيضِ   saklı=م 

Saklı yumurtalar 
gibi bembeyaz eş-
ler. 

Sanki onlar, sak-
lı bir yumurta gi-
bidirler. 

gizlenmiş (deve kuşu) 
yumurtaları gibi (ku-
sursuz) eşler. 

37. 
50 

,, مِْ    dönmüş=ف أ ْقب لِ  ه  ِ,,ع ل ىَِٰ,,ب ْعض  ب ْعض  =birbirine    

ل ونِ   soruyorlar=ي ت س اء 

Cennet ehli birbiri-
ne dönmüş sorar-
lar. 

Bir kısmı bir 
kısmına dönerek 
soruştururlar. 

Hepsi dönüp (geçmiş 
hayatları hakkında) 
birbirlerine sorular so-
racaklar. 

37. 
51 

.. مِْ    bir..sözcü=ق ائِلِ     dedi=ق الِ      onlardan=ِمْنه 

ِلي..ك انِ     şüphesiz=إِن ِي =benim..vardı    

 bir..arkadaşım=ق ِرينِ 

Onlardan biri: 
«Benim de bir ar-
kadaşım vardı.» 

İçlerinden bir 
sözcü der ki: 
Benim bir dos-
tum vardı. 

İçlerinden biri şöyle 
diyecek: Bakın, be-
nim (yeryüzünde) bir 
arkadaşım vardı, 

37. 
52 

,,     ?sen,,-mısın=أ إِنَكِ     derdi,,ki=ي ق ولِ 

قِينِ ,,ل ِمنِ  د ِ ص  اْلم  =doğrulayanlardan 

Bana «Sende mi 
doğrulayanlardan-
sın?» 

Derdi ki: Sen de 
mi tasdik eden-
lerdensin? 

(bana) derdi ki, 'Ne? 
Sen onun doğru ol-
duğuna gerçekten 
inananlardan mısın, 

37. 
53 

    biz..öldüğümüz=ِمتْن ا    ?zaman..mı=أ إِذ ا..

ك نَا ابًا    ve..olduğumuz=و      toprak=ت ر 

ِعظ اًما     ?biz..mi=أ إِنَا    ve..kemik=و 

ِدين ونِ   cezalanacağız=ل م 

Biz ölüp toprak ve 
kemik olduğumuz 
zaman mı dirilip 
yaptığımız işlere 
göre cezalanaca-
ğız? 

Öldüğümüz, top-
rak ve bir yığın 
kemik olduğu-
muz zaman mı, 
biz mi ceza gö-
receğiz? 

ölüp toz ve kemik yı-
ğını haline geldikten 
sonra yargılanacağı-
mıza! 

37. 
54 

,, َطِلع ونِ ,,أ ْنت مِْ,,ه لِْ    dedi=ق الِ  م  =bakar,,mısınız? 
Yanındakilere; 
«Siz onu bilir misi-
niz?» der. 

Siz, onu bilir mi-
siniz? dedi. 

(Ve) ekleyecek: 
Bakmak (ve onu 
görmek) ister misi-
niz? 

37. 
55 

.. آه ِ    baktı=ف اَطل عِ      onu..gördü=ف ر 

اءِِ..فِي س و  =ortasında    ِِِحيم  cehennemin=اْلج 

Bir bakar, onu ce-
hennemin ortasın-
da görür. 

Bir bakar ve onu 
cehennemin or-
tasında görmüş-
tür. 

Bunun üzerine dönüp 
bakar ve o (arkada-
şı)nı yanan ateşin or-
tasında görür; 

37. 
56 

,, ِكدْتِ ,,إِنِْ    tallahi=ت اّلَلِِ    dedi=ق الِ  =sen,,az,,daha    

 beni,,de,,alçaltacaktın=ل ت ْرِدينِِ

Ona der ki; «Ye-
min ederim ki, sen 
az daha beni helâk 
edecektin. 

Dedi ki: Allah´a 
andolsun ki; az 
kaldı beni de 
mahvedecektin. 

ve Aman Allahım! 
der, (Ey eski arkada-
şım), neredeyse (beni 
de) mahvedecektin! 

37. 
57 

.. ل ْولِ  ة ِ    olmasaydı=و  ب ِي    nimeti=نِْعم      Rabbimin=ر 

    şimdi..ben..de..olurdum=ل ك ْنتِ 

ِرينِ ..ِمنِ  ْحض  اْلم  =(oraya)..getirilenlerden 

Rabb´imin lütfu 
olmasaydı şimdi 
ben de cehenne-
me götürülürdüm» 
dedi. 

Rabbımın lutfu 
olmasaydı, ben 
de oraya götürü-
lenlerden ola-
caktım. 

Eğer Rabbimin lütfu 
olmasaydı ben de 
(şimdi) (azaba) uğra-
tılanlar arasında olur-
dum! 

37. 
58 

,, ا ن ْحنِ ,,أ ف م  =biz,,değil,,miyiz?     ِي ِتِين  öleceklerden=بِم 
«Biz bir daha öl-
meyecek miyiz?» 
der. 

Biz, bir daha öl-
meyeceğiz değil 
mi? 

Ama sonra, (ey cen-
netteki arkadaşlarım,) 
biz gerçekten (bir da-
ha) ölmeyeceğiz, 

37. 
59 

ْوت ت ن ا    başka=إِلَِ..     ilk=اْْل ول ىَِٰ    ölümümüz=م 

ا م  ن ْحنِ ..و  =ve..biz..değiliz    

ع ذَبِينِ   azaba..uğratılacak=بِم 

İlk ölümümüzden 
başka ölüm yok ve 
biz azaba da uğ-
ramayacağız ha! 

Ancak ilk ölü-
mümüz müstes-
na, ve azablan-
dırılmayacağız 
da. 

önceki ölümümüz dı-
şında ve (bir daha) 
azaba uğratılmaya-
cağız, değil mi? 

37. 
60 

ذ ا    gerçekten=إِنَِ,, وِ     bu=ه َٰ     ta,,kendisidir=ل ه 

 büyük=اْلع ِظيمِ     başarının=اْلف ْوزِ 

İşte büyük başarı 
ve mutluluk budur. 

İşte bu, şüphesiz 
büyük kurtuluş-
tur. 

İşte bu; bu, gerçekten 
müthiş bir mazhari-
yettir! 

37. 
61 

ذ ا    misli..gibi=ِلِمثْلِِ.. لِِ    bunun=ه َٰ     çalışsınlar=ف ْلي ْعم 

 çalışanlar=اْلع اِمل ونِ 

Çalışanlar bunun 
için çalışsınlar. 

Çalışanlar bu-
nun gibisi için 
çalışsınlar. 

(Allah yolunda) çalı-
şanlar, demek ki böy-
le bir şey için çalışır-
lar! 

37. 
62 

,, ِلكِ  ْيرِ     ?bu,,mu=أ ذ َٰ     hayırlı=خ 

لًِ     yoksa=أ مِْ    ağırlanmak,,için=ن ز 

ة ِ ر   zakkum=الَزقُّومِِ    ?ağacı,,mı=ش ج 

Cennet gibi konak 
mı hayırlı, yoksa 
zakkum ağacı mı? 

Konak yeri ola-
rak bu mu hayır-
lıdır, yoksa zak-
kum ağacı mı? 

Böyle (bir cennet) mi 
daha iyi bir ağırlan-
madır, yoksa (cehen-
nemin) ölümcül mey-
ve ağacı mı? 

37. 
63 

ع ْلن اه ا    elbette..biz=إِنَا..     onu..yaptık=ج 

 zalimler..için=ِللَظاِلِمينِ     bir..fitne..(sınav)=فِتْن ةًِ

Biz, o ağacı zalim-
ler için fitne yaptık. 

Doğrusu Biz, 
onu; zalimler için 
bir fitne yaptık. 

Gerçek şu ki, biz o 
(ağac)ı zalimler için 
bir sınama aracı yap-
tık, 

37. 
64 

ا,, ة ِ    elbette,,o=إِنَه  ر  جِ     bir,,ağaçtır=ش ج      çıkan=ت ْخر 

أ ْصلِِ,,فِي =dibinde    ِِِحيم  cehennemin=اْلج 

O, cehennemin di-
binde çıkan bir 
ağaçtır. 

O, cehennemin 
dibinde çıkan bir 
ağaçtır. 

zira o, (cehennemin) 
yakıcı ateşinin orta-
sında büyüyen bir 
ağaçtır, 

37. 
65 

ا.. أ نَه ِ    tomurcukları=ط ْلع ه      gibidir=ك 

ء وسِ   şeytanların=الَشي اِطينِِ    başları=ر 

Tomurcukları, şey-
tanın başı gibidir. 

Tomurcukları 
şeytanların baş-
ları gibidir. 

meyvesi şeytanların 
kellesi gibi (tiksindiri-
ci)dir; 

37. 
66 

مِْ,, ِكل ونِ     onlar=ف إِنَه  ا    yiyecekler=ْل      ondan=ِمْنه 

اِلئ ونِ  ا    ve,,dolduracaklardır=ف م      onunla=ِمْنه 

 karınlarını=اْلب ط ونِ 

İşte cehennemlik-
ler bundan yer ve 
karınlarını bununla 
doldururlar. 

Onlar muhakkak 
ondan yiyecekler 
ve karınlarını 
onunla doldura-
caklardır. 

ve (zalim)ler ondan 
yemeye ve karınlarını 
onunla doldurmaya 
mahkumdurlar. 

37. 
67 

مِْ    şüphesiz=إِنَِ    sonra=ث مَِ..     onların..vardır=ل ه 

ا ل ْيه      bir..içkileri=ل ش ْوبًا    bunun..üzerine=ع 

ِميمِ ..ِمنِْ ح  =kaynar..sudan 

Sonra, bu yemeğin 
üzerine kaynar su 
katılmış içki onlar 
içindir. 

Sonra onlar için, 
üzerine kaynar 
su katılmış içki-
ler de vardır. 

Bunun da üzerinde, 
onlar korkunç bir 
ümitsizlik (cezası)na 
çarpılacaklardır! 

37. 
68 

مِْ    elbette=إِنَِ    sonra=ث مَِ,, ْرِجع ه      dönecekleri,,yer=م 

ل ى ِ ِحيمِِ,,ْل  اْلج  =cehennemdir 

Sonra dönüşleri 
yine cehenneme-
dir. 

Sonra onların 
dönüşü muhak-
kak, yine cehen-
nemedir. 

Ve bir kez daha (söy-
leyelim): yakıcı ateş 
onların nihai durağı 
olacaktır; 

37. 
69 

مِْ..     buldular=أ ْلف ْوا    çünkü..onlar=إِنَه 

ه مِْ ال ِينِ     babalarını=آب اء   sapık..kimseler=ض 

Çünkü onlar atala-
rını sapık yolda 
buldular. 

Doğrusu onlar, 
babalarını sapık-
lar olarak bul-
muşlardı. 

çünkü onlar atalarını 
eğri bir yol üzerinde 
buldular, 
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37. 
70 

مِْ,, آث اِرِهمِْ,,ع ل ىَِٰ    kendileri,,de=ف ه  =onların,,izlerinde    

ع ونِ   koşturuyorlar=ي ْهر 

Öyle iken yine de 
düşünmeden ata-
larının peşinden 
koşuyorlardı. 

Yine de onların 
izlerinde koştu-
ruluyorlardı. 

ve (şimdi) atalarının 
izinden gitmeye can 
atıyorlar! 

37. 
71 

ل ق دِْ.. لَِ    andolsun=و      sapmıştı=ض 

مِْ     çoğu=أ ْكث رِ     onlardan..önce=ق ْبل ه 

 evvelkilerin=اْْل َوِلينِ 

Andolsun onlardan 
öncekilerinin çoğu 
da sapmıştır. 

Andolsun ki; on-
lardan önce ge-
çenlerin çoğu da 
sapıtmıştı. 

Onlardan önce gelip 
geçmiş eski toplumla-
rın çoğu yollarını şa-
şırmıştı, 

37. 
72 

ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun=و      biz,,göndermiştik=أ ْرس 

ْنِذِرينِ     onların,,içine=فِيِهمِْ  uyarıcılar=م 

Biz onların içine de 
uyarıcılar gönder-
miştik. 

Ve andolsun ki; 
onlara, uyarıcılar 
göndermiştik. 

halbuki kendilerine 
uyarıcılar göndermiş-
tik. 

37. 
73 

    oldu=ك انِ     nice=ك ْيفِ     bak=ف اْنظ رِْ..

ْنذ ِرينِ     sonu=ع اقِب ة ِ  uyarılanların=اْلم 

Bak, o uyarılanla-
rın sonu nice oldu. 

Bir bak; uyarı-
lanların akıbeti 
nice oldu. 

Bak şu uyarılmış 
olanların haline! 

37. 
74 

    Allah’ın=اّلَلِِ    kulları=ِعب اد ِ    ancak,,hariçtir=إِلَِ,,

ْخل ِصينِ   halis=اْلم 

Ancak, Allah´a gö-
nülden bağlı kullar 
o azabın dışında 
kaldı. 

Ancak Allah´ın 
ihlasa erdirilmiş 
kulları müstes-
na. 

Allah'ın halis kulları 
hariç, (insanların ço-
ğu sapkınlığa müte-
mayildir.) 

37. 
75 

ل ق دِْ..     bize..yalvarmıştı=ن اد ان ا    andolsun=و 

    ne..güzel=ف ل نِْعمِ     Nuh=ن وحِ 

ِجيب ونِ   kabul..buyurmuştuk=اْلم 

Andolsun Nuh bize 
dua etmişti de ne 
güzel kabul etmiş-
tik. 

Andolsun ki; 
Nuh, Bize niyaz 
etmişti. Ne güzel 
icabet edenleriz 
Biz. 

Nuh (işte bu sebeple) 
Bize yalvarmıştı ve 
Bizim cevabımız ne 
güzeldi, 

37. 
76 

ن َجْين اه ِ,, أ ْهل ه ِ    onu,,kurtarmıştık=و      ve,,ailesini=و 

اْلك ْربِِ,,ِمنِ  =sıkıntıdan    ِِاْلع ِظيم=büyük 

Onu ve ailesini bü-
yük sıkıntıdan kur-
tarmıştık. 

Onu ve ailesini 
büyük sıkıntıdan 
kurtarmıştık. 

çünkü onu ve ailesini 
o korkunç felaketten 
kurtardık, 

37. 
77 

ع ْلن ا.. ج  يَت ه ِذ ِ    yaptık=و  ر ِ =onun..zürriyetini    

 kalıcı=اْلب اقِينِ     onları=ه مِ 

Ancak O´nun so-
yunu sürekli kıldık. 

Ve onun soyunu 
süreklilerin ken-
disi kıldık. 

soyunu (yeryüzünde) 
kalıcı yaptık; 

37. 
78 

ْكن ا,, ت ر  ل ْيهِِ    bıraktık,,(iyi,,bir,,ün)=و      ona=ع 

 sonra,,gelenler=اْْلِخِرينِ     arasında=فِي

Sonra gelenler 
arasında O´na iyi 
bir ün bıraktık. 

Sonrakiler ara-
sında ona da bı-
raktık. 

ve böylece onun son-
raki kuşaklar arasın-
da yaşayıp anılması-
nı sağladık. 

37. 
79 

.. مِ  ن وح ِ..ع ل ىَِٰ    selam..olsun=س َل  =Nuh’a    

 alemler=اْلع ال ِمينِ     içinde=فِي

Alemler içinde 
Nuh´a selâm ol-
sun. 

Alemler içinde 
selam olsun 
Nuh´a. 

Bütün alemlerde 
Nuh'a selam olsun! 

37. 
80 

ِلكِ     biz=إِنَا,,     işte,,böyle=ك ذ َٰ

    mükâfatlandırırız=ن ْجِزي

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananları=اْلم 

İşte biz güzel dav-
rananları böyle 
mükafatlandırırız. 

Biz, ihsan eden-
leri; işte böyle 
mükafatlandırı-
rız. 

İşte Biz güzel işler 
yapanları böyle ödül-
lendiririz; 

37. 
81 

ِعب اِدن ا..ِمنِْ    çünkü..o=إِنَه ِ.. =bizim..kullarımızdandı    

ْؤِمنِينِ   inanan=اْلم 

Çünkü O bizim, 
inanan kullarımız-
dandı. 

Doğrusu o; Bi-
zim inanmış kul-
larımızdandı. 

çünkü o, Bizim ger-
çekten inanmış kulla-
rımızdandı; 

37. 
82 

ْقن ا    sonra=ث مَِ,,     suda,,boğduk=أ ْغر 

ِرينِ   ötekilerini=اْْلخ 

Sonra ötekileri 
(inanmayanları) 
suda boğduk. 

Sonra diğerlerini 
suda boğduk. 

(böylece o'nu ve ken-
disini izleyenleri kur-
tardık) ve sonra öteki-
leri suda boğduk. 

37. 
83 

إِنَِ.. ِشيع تِهِِ..ِمنِْ    şüphesiz=و  =onun..kolundan..idi    

اِهيمِ  ْبر  ِ  İbrahim..de=ْل 

İbrahim de Nuh´un 
milletindendi. 

Muhakkak ki İb-
rahim de onun 
yolunda olanlar-
dandı. 

Doğrusu İbrahim de 
onun yolundan giden-
lerdendi, 

37. 
84 

اءِ     zira=إِذِْ,, بَه ِ    gelmişti=ج      Rabbine=ر 

ِليمِ     bir,,kalb,,ile=بِق ْلبِ   tertemiz=س 

Çünkü tertemiz bir 
kalp ile Rabb´ine 
gelmişti. 

Çünkü Rabbına 
selim bir kalb ile 
gelmişti. 

Rabbine tertemiz bir 
kalp ile yönelmişti, 

37. 
85 

    babasına=ِْل بِيهِِ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ..

ق ْوِمهِِ اذ ا    ve..kavmine=و      neye=م 

 tapıyorsunuz=ت ْعب د ونِ 

Babasına ve kav-
mine: «Neye tapı-
yorsunuz?» demiş-
ti. 

Hani babasına 
ve kavmine de-
mişti ki: Neye 
ibadet ediyorsu-
nuz? 

babasına ve halkına 
şöyle seslenmişti: Siz 
neye tapıyorsunuz? 

37. 
86 

,, ةًِ,,أ ئِْفًكا آِله  =uydurma,,tanrılar,,mı?     ِد ون=başka    

 istiyorsunuz=ت ِريد ونِ     Allah’tan=اّلَلِِ

Allah´dan başka 
uydurma tanrılar 
mı istiyorsunuz? 

Yalancılık etmek 
için mi, Allah´tan 
başka tanrılar mı 
istiyorsunuz? 

Bir yalan(a) -Allah'tan 
başka güçler(e)- (bo-
yun eğmek) mi isti-
yorsunuz? 

37. 
87 

ا.. نُّك مِْ    ?nedir=ف م      zannınız=ظ 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi..hakkında=بِر 

Alemlerin Rabb´i 
hakkındaki düşün-
ceniz, zannınız 
nedir? 

Alemlerin Rabbı 
hakkındaki zan-
nınız nedir? 

Öyleyse alemlerin 
Rabbi hakkındaki gö-
rüşünüz nedir? 

37. 
88 

,, ةًِ    baktı=ف ن ظ رِ      göz,,atarak=ن ْظر 

ومِِ,,فِي النُّج  =yıldızlara 

İbrahim yıldızlara 
bir baktı. 

Derken yıldızlara 
bir göz atarak 
baktı. 

Sonra yıldızlara gö-
zünü dikti, 

37. 
89 

..  hastayım=س ِقيمِ     ben=إِن ِي    dedi=ف ق الِ 
Ben hastayım de-
di. 

Doğrusu ben, 
rahatsızım, dedi. 

ve Ben kesinlikle 
(gönlümden) rahatsı-
zım! dedi, 

37. 
90 

لَْوا,,     ondan=ع ْنه ِ    bunun,,üzerine,,kaçtılar=ف ت و 

ْدبِِرينِ   arkalarını,,dönüp=م 

Bunun üzerine 
onun yanından 
kaçtılar. 

Bunun üzerine 
arkalarını dönüp 
uzaklaştılar. 

bunun üzerine onlar 
ona arkalarını döndü-
ler ve uzaklaşıp gitti-
ler. 

37. 
91 

.. اغِ      o..da..gizlice..sokuldu=ف ر 

تِِهمِْ..إِل ىَِٰ آِله  =onların..tanrılarına     ِف ق ال=dedi    

ت أْك ل ونِ ..أ لِ  =yemez..misini? 

İbrahim de; gizlice 
onların tanrılarına 
sokuldu. «Size 
sundukları yiye-
cekleri yemiyor 
musunuz?» 

O da, tanrılarına 
yönelip dedi ki: 
Yemiyor musu-
nuz? 

O da onların tanrıla-
rına gizlice yaklaştı 
ve Ne o! (Önünüze 
konulmuş nimetler-
den) yemiyor musu-
nuz? 

37. 
92 

,, ا ل ك مِْ,,م  =neyiniz,,var?    

ت ْنِطق ونِ ,,لِ  =konuşmuyorsunuz 

Neyiniz var konu-
şamıyor musunuz? 
dedi. 

Ne o, konuşmu-
yor musunuz? 

Neyiniz var ki ko-
nuşmuyorsunuz? de-
di. 

37. 
93 

.. اغِ  ل ْيِهمِْ    ve..gizlice..sokulup=ف ر      üzerlerine=ع 

ْربًا     kuvvetli..bir..darbe..indirdi=ض 

 sağ..eliyle=بِاْلي ِمينِِ

Ve gizlice üzerleri-
ne yürüyüp sağ 
eliyle putlara kuv-
vetli bir darbe in-
dirdi. 

Nihayet üzerleri-
ne yürüyüp sa-
ğıyla vurdu. 

Sonra üzerlerine yü-
rüyüp onlara sağ eliy-
le vurdu. 

37. 
94 

    ona=إِل ْيهِِ    hemen,,gittiler=ف أ ْقب ل وا,,

 koşarak=ي ِزفُّونِ 

Bunun üzerine pu-
ta tapanlar koşa-
rak İbrahim´in ya-
nına geldiler. 

Bunun üzerine 
koşarak ona 
geldiler. 

Bunun üzerine diğer-
leri koşarak o'na doğ-
ru geldiler (ve yaptı-
ğından dolayı o'nu 
suçladılar). 

37. 
95 

..     ?mi..tapıyorsunuz-=أ ت ْعب د ونِ     dedi=ق الِ 

ا  yonttuğunuz=ت ْنِحت ونِ     şeylere=م 

İbrahim onlara 
«Elinizle yonttuğu-
nuz şeylere mi ta-
pıyorsunuz?» 

Dedi ki: Yonttu-
ğunuz şeylere 
mi tapıyorsu-
nuz? 

O, Siz dedi, kendi el-
lerinizle yonttuklarını-
za mı tapıyorsunuz? 

37. 
96 

اّلَل ِ,, ل ق ك مِْ    oysa,,Allah=و      sizi,,yaratmıştır=خ 

ا م  ل ونِ ,,و  ت ْعم  =ve,,yaptığınız(bu,,şeyler)i,,de 

Oysa sizi de, yap-
tığınız bu şeyleri 
de Allah yaratmış-
tır dedi. 

Halbuki sizi de, 
yaptıklarınızı da 
Allah yaratmıştır. 

Oysa sizi de, sizin 
yonttuklarınızı da ya-
ratan Allah'tır! 

37. 
97 

    onun..için=ل ه ِ    yapın=اْبن وا    dediler=ق ال وا..

    ve..onu..atın=ف أ ْلق وه ِ    bir..bina=ب ْني انًا

Puta tapanlar: 
«Onun için bir bina 
yapın da onu ate-
şe atın» dediler. 

Haydin; dediler, 
onun için bir bi-
na yapın da onu 
alevli ateşe atın. 

Onlar, Bir odun yığını 
hazırlayın ve o'nu ya-
nan ateşin içine atın! 
diye bağırdılar. 
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ِحيمِِ..فِي اْلج  =ateşe 

37. 
98 

اد وا,, ْيدًا    ona=بِهِِ    istediler=ف أ ر      bir,,tuzak,,kurmak=ك 

ع ْلن اه مِ      biz,,de,,onları,,düşürdük=ف ج 

 alçak=اْْل ْسف ِلينِ 

İbrahim´e bir tuzak 
kurmak istediler, 
biz de onların tu-
zaklarını boşa çı-
kardık, onları al-
çalttık. 

Ona hile yapmak 
istediler. Biz de 
onları en aşağı-
lar kıldık. 

Ona kötülük yapmak 
istediler, ama Biz (on-
ların planlarını boz-
duk ve böylece) onla-
rı küçük düşürdük. 

37. 
99 

.. ق الِ      gideceğim=ذ اِهبِ     ben=إِن ِي    dedi..ki=و 

ب ِي..إِل ىَِٰ ر  =Rabbime    

ي ْهِدينِِ  O..beni..doğru..yola..iletecek=س 

İbrahim dedi ki: 
«Ben Rabb´ime 
gidiyorum, O beni 
doğru yola ilete-
cek.» 

O, dedi ki: Doğ-
rusu ben, Rab-
bıma gidiyorum. 
O beni hidayete 
erdirir. 

(İbrahim,) Ben dedi, 
(bu toprakları terk 
edeceğim ve) Rab-
bim beni ne tarafa 
sevk ederse oraya 
gideceğim! 

37. 
100 

ب ِِ,,     bana=ِلي    lütfet=ه بِْ    Rabbim=ر 

الَصاِلِحينِ ,,ِمنِ  =iyilerden,,(bir,,çocuk) 

Rabb´im bana iyi-
lerden olacak bir 
çocuk ver. 

Rabbım, bana 
salihlerden ihsan 
et. 

(Ve şöyle yalvardı:) 
Ey Rabbim! Bana dü-
rüst ve erdemli (ola-
cak bir erkek çocuk) 
bağışla! 

37. 
101 

.. َشْرن اه ِف ب ِ =ona..müjdeledik     ِم     bir..erkek..çocuk=بِغ َل 

ِليمِ   halim=ح 

Biz ona yumuşak 
huylu bir erkek ço-
cuk müjdeledik. 

Biz de ona, hilim 
sahibi bir oğul 
müjdeledik. 

Bunun üzerine ona 
(kendisi gibi) yumu-
şak huylu bir erkek 
çocuk müjdeledik. 

37. 
102 

,, ع ه ِ    erişince,,(çocuk)=ف ل َماب ل غ ب ل غِ      onun,,yanında=م 

    dedi,,(İbrahim,,ona)=ق الِ     koşma,,çağına=الَسْعيِ 

ب ن يَِ,,ي ا =yavrum    إِن ِي=ben    َِٰى     görüyorum,,ki=أ ر 

ن امِِ,,فِي اْلم  =uykuda    أ ن ِي=ben    

كِ  اْنظ رِْف ِ    seni,,kesiyorum=أ ْذب ح  =(düşün),,bak    

اذ ا ِ ,,م  ىَٰ ت ر  =ne,,dersin?     ِق ال=dedi    

أ ب تِِ,,ي ا =babacığım    ِْاْفع ل=yap    

ا ر ِ ,,م  ت ْؤم  =sana,,emredileni    

ت ِجد نِي اّلَل ِ,,ش اءِ ,,إِنِْ    beni,,bulacaksın=س  =inşallah    

الَصابِِرينِ ,,ِمنِ  =sabredenlerden 

Çocuk onun ya-
nında koşma yaşı-
na gelince ona; 
«Yavrum! Ben uy-
kuda iken seni 
kestiğimi görüyo-
rum, bir düşün ne 
dersin? Çocuk; 
«Babacığım sana 
emredileni yap, in-
şaallah beni sab-
redenlerden bula-
caksın» dedi. 

O, kendisinin 
yanısıra yürü-
meye başlayınca 
dedi ki: Oğulcu-
ğum; doğrusu 
ben, rüyada iken 
seni boğazladı-
ğımı görüyorum. 
Bir bak, ne der-
sin? O da dedi 
ki: Babacığım; 
sana emrolunanı 
yap. İnşallah 
beni sabreden-
lerden bulursun. 

Ve (bir gün, çocuk, 
babasının) tutum ve 
davranışlarını anlayıp 
paylaşacak olgunluğa 
eriştiğinde babası 
şöyle dedi: Ey yavru-
cuğum! Rüyamda 
seni kurban ettiğimi 
gördüm, bir düşün, 
ne dersin? (İsmail): 
Ey babacığım dedi, 
sana emredilen ney-
se onu yap! İnşallah 
beni sıkıntıya göğüs 
gerenler arasında bu-
lacaksın! 

37. 
103 

.. ا..ف ل َما أ ْسل م  =ikisi..(Allah’ın..emrine)..teslim..olup    

ت لَه ِ بِينِِ    yıkınca..(çocuğu)=و   alnı..üzerine=ِلْلج 

İkisi de Allah´a tes-
limiyet gösterip 
babası, oğlunu alnı 
üzerine yere yatı-
rınca. 

İkisi de teslim 
olunca, babası; 
oğlunu alnı üze-
re yatırdı. 

Fakat ikisi Allah'ın 
emri (olarak gördük-
leri)ne kendilerini tes-
lim edince ve (İbra-
him) onu yüzüstü ya-
tırınca, 

37. 
104 

ن اد ْين اه ِ,,     diye=أ نِْ    biz,,ona,,seslendik=و 

اِهيمِ ,,ي ا إِْبر  =ey,,İbrahim 

Biz ona «Ey İbra-
him» diye seslen-
dik. 

Biz, ona şöyle 
seslendik: Ey İb-
rahim; 

kendisine seslendik: 
Ey İbrahim, 

37. 
105 

دَْقتِ     andolsun=ق دِْ..     sen..doğruladın=ص 

ْؤي اِ  ِلكِ     biz=إِنَا    rüyayı=الرُّ     işte..böyle=ك ذ َٰ

    mükâfatlandırırız=ن ْجِزي

ْحِسنِينِ   güzel..davrananları=اْلم 

Sen rüyayı doğru-
ladın; biz güzel 
davrananları böyle 
mükafatlandırırız. 

Sen rü´yayı ger-
çekleştirdin. El-
bette Biz, ihsan 
edenleri böylece 
mükafatlandırı-
rız. 

sen şimdiden o rü-
ya(nın amacı)nı yeri-
ne getirmiş oldun! İş-
te iyilik yapanları Biz 
böyle ödüllendiririz: 

37. 
106 

ذ ا    gerçekten=إِنَِ,, وِ ل هِ     bu=ه َٰ =o     ِء     bir,,sınav=اْلب َل 

بِينِ   apaçık=اْلم 

Gerçekten bu apa-
çık bir imtihan idi. 

Muhakkak ki bu, 
apaçık bir imti-
handı. 

çünkü bu, gerçekten 
apaçık bir sınama idi. 

37. 
107 

ف د ْين اه ِ..     ve..fidye..olarak..ona..verdik=و 

 büyük=ع ِظيمِ     bir..kurbanlık=بِِذْبح ِ

Ona fidye olarak 
büyük bir kurban 
verdik. 

Ve ona fidye ola-
rak büyük bir 
kurbanlık verdik. 

Ve fidye olarak o'na 
büyük bir kurban ver-
dik, 

37. 
108 

ْكن ا,, ت ر  ل ْيهِِ    ve,,(iyi,,bir,,ün),,bıraktık=و      ona=ع 

 sonra,,gelenler=اْْلِخِرينِ     arasında=فِي

Sonra gelenler 
arasında ona iyi bir 
ün bıraktık. 

Sonrakiler ara-
sında ona da bı-
raktık. 

böylece o'nun sonraki 
kuşaklar tarafından 
şöyle hatırlanmasını 
sağladık: 

37. 
109 

.. مِ  اِهيمِ ..ع ل ىَِٰ    selam..olsun=س َل  إِْبر  =İbrahim’e 
İbrahim´e selâm 
olsun. 

Selam olsun İb-
rahim´e. 

İbrahim'e selam ol-
sun! 

37. 
110 

,, ِلكِ      biz,,mükâfatlandırırız=ن ْجِزي    işte,,böyle=ك ذ َٰ

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananları=اْلم 

İşte biz güzel dav-
rananları böyle 
mükafatlandırırız. 

Biz, ihsan eden-
leri işte böyle 
mükafatlandırı-
rız. 

Biz iyileri böyle ödül-
lendiririz, 

37. 
111 

ِعب اِدن ا..ِمنِْ    çünkü..o=إِنَه ِ.. =bizim..kullarımızdandı    

ْؤِمنِينِ   mümin=اْلم 

Çünkü o bizim 
mü´min kullarımız-
dandı. 

Muhakkak ki o, 
mü´min kulları-
mızdandı. 

çünkü o Bizim ger-
çekten inanmış kulla-
rımızdandı. 

37. 
112 

ب َشْرن اه ِ,, اقِ     biz,,ona,,müjdeledik=و      İshak’ı=بِإِْسح 

    bir,,peygamber,,olarak=ن بِيًّا

الَصاِلِحينِ ,,ِمنِ  =iyilerden 

Biz ona iyilerden 
bir peygamber 
olacak İshak´ı 
müjdeledik. 

Ona salihlerden 
bir peygamber 
olmak üzere İs-
hak´ı müjdele-
dik. 

Ve (zamanı geldiğin-
de) ona, (kendisi de) 
bir peygamber (olan) 
dürüst ve erdemli bi-
rini, İshak'ı müjdele-
dik; 

37. 
113 

ْكن ا.. ب ار  ل ْيهِِ    bereketler..verdik=و      kendisine=ع 

ع ل ىَِٰ اق ِ ..و  إِْسح  =ve..İshak’a    

ِمنِْ ا..و  يَتِِهم  ذ ر ِ =onların..neslinden    

ْحِسنِ      iyi..hareket..eden..de..var=م 

ظ اِلمِ      kendisine=ِلن ْفِسهِِ    zulmeden..de=و 

بِينِ   açıkça=م 

Kendisini ve İs-
hak´ı kutlu ve be-
reketli kıldık. Her 
ikisinin neslinden 
iyi kimseler olacağı 
gibi, açıkça kendi-
sine zulmeden de 
olacaktır. 

Onu da, İshak´ı 
da mübarek kıl-
dık. O ikisinin 
soyundan ihsan 
eden de vardır, 
kendisine açıkça 
zulmeden de. 

onu ve İshak'ı kutsa-
dık ama onların so-
yundan iyi işler yapan 
da çıkacak, kendisine 
açıkça zulmeden de. 

37. 
114 

ل ق دِْ,, ن نَا    andolsun=و      lütuflarda,,bulunduk=م 

وس ىَِٰ,,ع ل ىَِٰ م  =Musa’ya     ِون ه ار   ve,,Harun’a=و 

Andolsun Musa´ya 
ve Harun´a da lü-
tuflarda bulunduk. 

Andolsun ki; 
Musa ve Ha-
run´a da lutuf da 
bulunmuştuk. 

Biz, Musaya ve Ha-
run'a da lütufta bu-
lunduk; 

37. 
115 

ا.. ن َجْين اه م      onları..kurtardık=و 

ا ه م  ق ْوم  اْلك ْربِِ..ِمنِ     ve..kavimlerini=و  =sıkıntıdan    

 büyük=اْلع ِظيمِِ

Onları ve kavimle-
rini büyük sıkıntı-
lardan kurtardık. 

O ikisini de, ka-
vimlerini de bü-
yük bir sıkıntı-
dan kurtarmıştık. 

onları ve kavimlerini 
büyük bir (kölelik) fe-
laket(in)den kurtardık, 

37. 
116 

ْرن اه مِْ,, ن ص      oldular=ف ك ان وا    onlara,,yardım,,ettik=و 

 üstün,,gelenler=اْلغ اِلبِينِ     kendileri=ه مِ 

Onlara yardım ettik 
de üstün geldiler. 

Onlara yardım 
etmiştik de galib-
ler onlar oldu. 

ve kendilerine yardım 
ettik de (sonunda) za-
fer kazanan onlar ol-
du. 

37. 
117 

ا.. آت ْين اه م      Kitabı=اْلِكت ابِ     onlara..verdik=و 

ْست بِينِ   açık..ifadeli=اْلم 

Onlara, apaçık an-
laşılan bir Kitap 
vermiştik. 

Her ikisine de 
apaçık anlaşılan 
kitab vermiştik. 

Onlara (doğru ile eğ-
riyi) ayırd eden ilahi 
kelamı verdik, 

37. 
118 

ا,, ه د ْين اه م  اطِ     ve,,onları,,ilettik=و  ر      yola=الص ِ

ْست ِقيمِ   doğru=اْلم 

Ve onları doğru 
yola ilettik. 

Ve onları doğru 
yola hidayet et-
miştik. 

ve onları doğru yola 
ilettik, 

37. 
119 

ْكن ا.. ت ر  ا    ve..(iyi..bir..ün)..bıraktık=و  ل ْيِهم      onlara=ع 

 sonra..gelenler=اْْلِخِرينِ     arasında=فِي

Sonra gelenler 
arasında onlara iyi 
bir ün bıraktık. 

Sonrakiler ara-
sında; ikisini de 
bıraktık. 

ve sonraki kuşaklar 
arasında yaşayıp 
anılmalarını sağladık: 

37. 
120 

,, مِ  وس ىَِٰ,,ع ل ىَِٰ    selam,,olsun=س َل  م  =Musa’ya    
Musa´ya ve Ha-
run´a bizden 
selâm olsun. 

Musa ve Ha-
run´a selam ol-
sun. 

Musa'ya ve Harun'a 
selam olsun! 
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ونِ  ه ار   ve,,Harun’a=و 

37. 
121 

ِلكِ     biz=إِنَا..     işte..böyle=ك ذ َٰ

    mükâfatlandırırız=ن ْجِزي

ْحِسنِينِ   güzel..davrananları=اْلم 

İşte biz güzel dav-
rananları böyle 
mükafatlandırırız. 

Muhakkak ki Biz, 
ihsan edenleri 
böyle mükafat-
landırırız. 

İyileri işte böyle ödül-
lendiririz, 

37. 
122 

ا,,     çünkü,,ikisi,,de=إِنَه م 

ِعب اِدن ا,,ِمنِْ =bizim,,kullarımızdandı    

ْؤمِِ نِينِ اْلم  =inanan 

Çünkü onların ikisi 
de bizim mü´min 
kullarımızdı. 

Doğrusu o ikisi 
de, mü´min kul-
larımızdandı. 

çünkü onların ikisi de 
gerçekten inanmış 
kullarımızdandı. 

37. 
123 

إِنَِ..     İlyas=إِْلي اسِ     şüphesiz=و 

ْرس ِلينِ ..ل ِمنِ  اْلم  =elçilerdendi 

İlyas da peygam-
berlerdendir. 

Muhakkak ki İl-
yas da peygam-
berlerdendi. 

Kuşkusuz, İlyas (da) 
elçilerimizden biriydi 

37. 
124 

    kavmine=ِلق ْوِمهِِ    demişti,,ki=ق الِ     hani=إِذِْ,,

ت تَق ونِ ,,أ لِ  =korunmaz,,mısınız? 

Kavmine demişti 
ki; «Allah´ın aza-
bından korkmaz 
mısınız? 

Hani kavmine 
demişti ki: Siz, 
hiç korkmaz mı-
sınız? 

ve kavmine şöyle 
seslenmişti: Allah'a 
karşı sorumluluğunu-
zu idrak etmez misi-
niz? 

37. 
125 

..     Ba’l’e=ب ْعًَلِ    ?mi..yalvarıyorsunuz-=أ ت ْدع ونِ 

ونِ  ت ذ ر      en..güzelini=أ ْحس نِ     ve..bırakıyorsunuz=و 

اِلِقينِ   yaratıcıların=اْلخ 

Yaratanların en 
güzeli olan Allah´ı 
bırakıp da Ba´l pu-
tuna mı tapıyorsu-
nuz? 

Yaratıcıların en 
güzelini bırakıp 
da Ba´l´e mi ta-
parsınız? 

Ba'l'e yalvarıp sanat-
karların en güzelini, 
(Allah'ı) bırakır mısı-
nız, 

37. 
126 

بَك مِْ    ?Allah’ı=اّلَل ِ,,     sizin,,Rabbiniz=ر 

بَِ ر      atalarınızın=آب ائِك مِ     ve,,Rabbi=و 

 önceki=اْْل َوِلينِ 

Sizin ve babaları-
nızın Rabb´i olan 
Allah´ı terk mi edi-
yorsunuz?» 

Sizin de Rabbı-
nız, önceki ba-
balarınızın da 
Rabbı olan Al-
lah´ı. 

Allah'ı, sizin ve evvel-
ki atalarınızın Rabbi-
ni? 

37. 
127 

    onu..yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ..

مِْ     bundan..dolayı..onlar=ف إِنَه 

ونِ  ر  ْحض   getirileceklerdir..(azaba)=ل م 

Onu yalanladılar, 
bunun üzerine 
hepsi cehenneme 
götürülecekler. 

Fakat bunlar, 
onu yalanlamış-
lardı. Muhakkak 
ki onlar da ce-
henneme götü-
rüleceklerdir. 

Fakat onlar (İlyas'ı) 
yalanladılar: bu ne-
denle (Hesap Günü) 
kesinlikle yargılana-
caklardır, 

37. 
128 

    Allah’ın=اّلَلِِ    kulları=ِعب اد ِ    yalnız,,hariçtir=إِلَِ,,

ْخل ِصينِ   halis=اْلم 

Yalnız Allah´a gö-
nülden bağlı kulları 
bunun dışındadır. 

Yalnız Allah´ın 
ihlasa erdirilmiş 
kulları müstes-
na. 

yalnız Allah'ın halis 
kulları hariç; 

37. 
129 

ْكن ا.. ت ر  ل ْيهِِ    biz..(iyi..bir..ün)..bıraktık=و      ona=ع 

 ..sonra..gelenler=اْْلِخِرينِ     arasında=فِي

Sonra gelenler 
arasında ona iyi bir 
ün bıraktık. 

Sonrakiler ara-
sında ona da bı-
raktık. 

ve o'nun sonraki ne-
siller arasında yaşa-
yıp anılmasını sağla-
dık: 

37. 
130 

,, مِ  ي اِسينِ ,,إِلِْ,,ع ل ىَِٰ    selam,,olsun=س َل  =İlyas’a 
İlyas´a selâm ol-
sun. 

Selam olsun İl-
yas´a. 

İlyas'a ve o'nun yo-
lundan gidenlere se-
lam olsun! 

37. 
131 

ِلكِ     biz=إِنَا..     işte..böyle=ك ذ َٰ

    mükâfatlandırırız=ن ْجِزي

ْحِسنِينِ   güzel..davrananları=اْلم 

İşte biz güzel dav-
rananları böyle 
mükafatlandırırız. 

İşte Biz, ihsan 
edenleri böyle 
mükafatlandırı-
rız. 

İyileri işte böyle ödül-
lendiririz, 

37. 
132 

ِعب اِدن ا,,ِمنِْ    çünkü,,o=إِنَه ِ,, =bizim,,kullarımızdandı    

ْؤِمنِينِ   mümin=اْلم 

Çünkü O bizim 
mü´min kullarımız-
dandı. 

Muhakkak ki o, 
mü´min kulları-
mızdandı. 

çünkü o, gerçekten 
inanmış kullarımız-
dan biriydi! 

37. 
133 

إِنَِ..     Lût=ل وًطا    ve..şüphesiz=و 

ْرس ِلينِ ..ل ِمنِ  اْلم  =gönderilen..elçilerdendi 

Lût da gönderilen 
peygamberlerden-
di. 

Muhakkak ki Lut 
da peygamber-
lerdendi. 

Şüphesiz, Lut da elçi-
lerimizden biriydi; 

37. 
134 

اه ِن َجْين     hani=إِذِْ,, =onu,,kurtarmıştık    

أ ْهل ه ِ ِعينِ     ve,,ailesini=و   hepsini=أ ْجم 

Onu ve ailesini 
kurtardık. 

Hani Biz, onu ve 
ailesini topluca 
kurtarmıştık. 

(dolayısıyla, o'nun 
günahkar ülkesini ce-
zalandırırken) kendi-
sini ve aile efradını 
kurtardık, 

37. 
135 

وًزا    yalnız..hariç=إِلَِ..     acuze..bir..kadın=ع ج 

    arasında..bulunan=فِي

 kalacaklar..(azabda)=اْلغ ابِِرينِ 

Yalnız azaba uğ-
rayanlar arasında 
kalan ihtiyar bir 
kadın hariç. 

Geridekiler ara-
sında kalan bir 
kocakarı müs-
tesna. 

geride kalanlar ara-
sında bulunan yaşlı 
bir kadın dışında; 

37. 
136 

    kırdık,,(geçirdik)=د َمْرن ا    sonra=ث مَِ,,

ِرينِ   ötekileri=اْْلخ 

Sonra diğerlerini 
yok etmiştik. 

Sonra diğerlerini 
yerle bir etmiştik. 

ve sonra diğerlerini 
tamamen yok ettik: 

37. 
137 

إِنَك مِْ.. و    siz=و  رُّ نِ ل ت م  =geçip..gidiyorsunuz    

ل ْيِهمِْ ْصبِِحينِ     onların..yanlarından=ع   sabahleyin=م 

Ey insanlar! Sa-
bahleyin onların 
yanından geçip gi-
diyorsunuz. 

Doğrusu siz, sa-
bahleyin onlara 
uğrar üzerlerin-
den geçersiniz. 

siz (bugüne kadar) 
onların yurtlarından 
gelip geçmektesiniz 
her sabah 

37. 
138 

,, بِاللَْيِلِ      ve,,geceleyin=و 

ِ ت ْعِقل ونِ ,,أ ف َل  =düşünmüyor,,musunuz? 

Ve geceleyin. Dü-
şünmüyor musu-
nuz? 

Geceleyin de. 
Hala akletmez 
misiniz? 

ve her akşam. O hal-
de (bakıp da) aklınızı 
kullanmıyor musu-
nuz? 

37. 
139 

إِنَِ..     Yunus=ي ون سِ     ve..şüphesiz=و 

ْرس ِلينِ ..ل ِمنِ  اْلم  =gönderilen..elçilerdendi 

Yunus da gönderi-
len peygamberler-
dendi. 

Muhakkak ki 
Yunus da pey-
gamberlerdendi. 

Şüphesiz, Yunus da 
elçilerimizden biriydi, 

37. 
140 

اْلف ْلكِِ,,إِل ى    kaçmıştı=أ ب قِ     hani=إِذِْ,, =gemiye    

ونِِ ْشح   dolu=اْلم 

Dolu bir gemiye 
kaçmıştı. 

Hani o, dolu bir 
gemiye kaçmıştı. 

kaçak bir köle gibi, 
yüklü bir gemiye (bi-
nip) kaçmıştı. 

37. 
141 

.. مِ      oldu=ف ك انِ     kur’a..çekti=ف س اه 

ِضينِ ..ِمنِ  ْدح  اْلم  =yenilenlerden 

Gemide olanlar 
arasında kura çe-
kilmişti de yenilen-
lerden olmuştu, bu 
sebepten denize 
atılmıştı. 

Kur´a çekmişti 
de yenilenlerden 
olmuştu. 

Ve sonra kur'a çekil-
miş, o, (kur'ada) kay-
bedenlerden olmuştu; 

37. 
142 

ه ِ,, وتِ     onu,,yuttu=ف اْلت ق م      balık=اْلح 

ه وِ  ِليمِ ,,و  م  =kendi,,kendisini,,kınarken 

Yunus kendini kı-
narken, balık onu 
yutmuştu. 

Yenilgiye uğra-
mışken, bir balık 
yutmuştu onu. 

(sonra o'nu denize 
atmışlar ve) denizde 
büyük balık tarafın-
dan yutulmuştu, çün-
kü kınananlardan bi-
riydi. 

37. 
143 

.. انِ كِ ..أ نَه ِ..ف ل ْولِ  =eğer..olmasaydı    

ب ِِحينِ ..ِمنِ  س  اْلم  =tesbih..edenlerden 

Eğer Allah´ı tesbih 
edenlerden olma-
saydı. 

Eğer o, tesbih 
edenlerden ol-
masaydı. 

Eğer o, (en derin bu-
nalım anlarında bile) 
Allah'ın sınırsız şanı-
nı yüceltenlerden ol-
masaydı, 

37. 
144 

,, ب ْطنِهِِ,,فِي    kalırdı=ل ل بِثِ  =onun,,karnında    

    güne=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ

 yeniden,,diriltilecekleri=ي ْبع ث ونِ 

İnsanların yeniden 
dirileceği güne ka-
dar balığın karnın-
da kalırdı. 

Tekrar diriltile-
cekleri güne ka-
dar onun kar-
nında kalacaktı. 

herkesin yeniden diri-
leceği güne kadar o 
(balığı)n karnında 
kalmış olacaktı. 

37. 
145 

اءِِ    onu..attık=ف ن ب ْذن اه ِ..     ağaçsız..çıplak..bir..yere=بِاْلع ر 

ه وِ  س ِقيمِ ..و  =hasta..bir..halde 

Biz de onu halsiz 
bir durumda ağaç-
sız çıplak bir yere 
attık. 

Rahatsız bir hal-
de iken Biz, onu 
açıklık bir yere 
attık. 

ama biz o'nu manevi 
çöküntü/iç huzursuz-
luğu içinde ıssız bir 
kıyıya çıkarttık, 

37. 
146 

أ ْنب تْن ا,, ل ْيهِِ    ve,,bitirdik=و      üzerine=ع 

ةًِ ر  ي ْقِطينِ ,,ِمنِْ    bir,,ağacı=ش ج  =asma,,kabak 

Üzerine gölge 
yapması için geniş 
yapraklı bitki yetiş-
tirdik. 

Ve onun için ge-
niş yapraklı bir 
bitki yetiştirdik. 

ve onun üzerinde (ço-
rak toprakta) yetişen 
bir bodur fidan ye-
şerttik. 
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37. 
147 

ْلن اه ِ.. أ ْرس      ve..onu..elçi..gönderdik=و 

أ ْلفِ ..ِمائ ةِِ..إِل ىَِٰ =yüz..bin..insana    ِْأ و=ya..da    

 daha..fazlasına=ي ِزيد ونِ 

Ve onu yüz bin in-
san ya da daha 
çok kişiye pey-
gamber olarak 
gönderdik. 

Onu yüz bin ve-
ya daha fazlası-
na elçi gönder-
dik. 

Ve onu (bir kez daha 
kendi halkına,) yüz 
bin veya daha fazla 
(kişi)ye gönderdik. 

37. 
148 

,, ن ِ واف آم  =inandılar    

تَْعن اه مِْ     kadar=إِل ىَِٰ    biz,,de,,onları,,geçindirdik=ف م 

 bir,,süreye=ِحينِ 

İnandılar, biz de 
onları belli bir sü-
reye kadar geçin-
dirdik. 

Nihayet ona 
inandılar, Biz de 
onları bir süreye 
kadar geçindir-
dik. 

Onlar, (bu defa ona) 
inandılar; bunun üze-
rine Biz, verilen süre 
zarfında onlara mutlu 
bir hayat yaşattık. 

37. 
149 

ب ِكِ     şimdi..onlara..sor=ف اْست ْفتِِهمِْ..     Rabbine=أ ِلر 

مِ     kızlar..(mı)=اْلب ن اتِ  ل ه      onlara..da=و 

 oğlanlar..(mı)=اْلب ن ونِ 

Ey Muhammed! 
Putperestlere sor 
bakalım kızlar 
Rabb´inin de er-
kekler onların mı? 

Şimdi sen, onla-
ra sor, kızlar se-
nin Rabbının da, 
oğlanlar onların 
mı? 

Şimdi onlardan sana 
cevap vermelerini is-
te: senin Rabbinin 
kızları var da onların 
(yalnız) erkek çocuk-
ları mı var? 

37. 
150 

ل ْقن ا    yoksa=أ مِْ,, ئِك ة ِ    ?yarattık=خ  َل      melekleri=اْلم 

    dişi,,olarak,,(mı)=إِن اثًا

ه مِْ ش اِهد ونِ ,,و  =onların,,gözleri,,önünde 

Yoksa biz melekle-
ri kız olarak yara-
tırken onlar yanın-
da mıydı? 

Yoksa, Biz, me-
lekleri dişi olarak 
yarattık da onlar 
buna şahid miy-
diler? 

Yoksa melekleri dişi 
yarattık da o (melek-
lere ilahlık isnad 
ede)nler bunu gördü-
ler mi? 

37. 
151 

.. مِْ    iyi..bilin=أ لِ      onlar=إِنَه 

إِْفِكِهمِْ..ِمنِْ =iftiraları..yüzünden    

 diyorlar..ki=ل ي ق ول ونِ 

Dikkat edin, onlar 
iftiraları yüzünden 
diyorlar ki: 

İyi bilin ki; ger-
çekten onlar, ifti-
ralarından ötürü 
şöyle diyorlar: 

Bazı insanlar tama-
men sahte ve yalan(a 
olan temayüllerin)den 
dolayı, 

37. 
152 

ل د ِ,, مِْ    Allah=اّلَل ِ    doğurdu=و  إِنَه      onlar=و 

 elbette,,yalancıdırlar=ل ك اِذب ونِ 

Allah doğurdu on-
lar elbette yalancı-
dırlar. 

Allah doğurdu. 
Hiç şüphesiz on-
lar yalancılardır. 

Allah (bir erkek ço-
cuk) doğurdu diyorlar; 
onlar elbette yalan 
söylüyorlar; 

37. 
153 

    kızları=اْلب ن اتِِ    ?tercih..mi..etmiş=أ ْصط ف ى..

 oğlanlara=اْلب نِينِ     karşı=ع ل ى

Allah, kızları oğul-
lara tercih mi et-
miş? 

Kızları, oğullara 
tercih mi etmiş? 

O, kızları oğlanlara 
tercih etmiştir! (sözle-
ri de yalandır.) 

37. 
154 

,, ا ل ك مِْ,,م  =size,,ne,,oldu?     ِك ْيف=nasıl    

ونِ   hüküm,,veriyorsunuz=ت ْحك م 

Ne oluyorsunuz? 
Ne biçim hükmedi-
yorsunuz? 

Ne oluyor size, 
nasıl hükmedi-
yorsunuz? 

Ne oluyor size, ne bi-
çim karar veriyorsu-
nuz? 

37. 
155 

.. ِ ونِ ..أ ف َل  ت ذ َكر  =hiç..mi..düşünmüyorsunuz? 
Hiç mi düşünmü-
yorsunuz? 

Hiç düşünmüyor 
musunuz? 

Hiç düşünmüyor mu-
sunuz? 

37. 
156 

    sizin=ل ك مِْ    yoksa,,(mi,,var?)=أ مِْ,,

بِينِ     bir,,deliliniz=س ْلط انِ   açık=م 

Yoksa sizin açık 
deliliniz mi var? 

Yoksa sizin apa-
çık bir deliliniz 
mi var? 

Yoksa (iddialarınızı 
doğrulayacak) açık 
bir deliliniz mi var? 

37. 
157 

    eğer=إِنِْ    Kitabınızı=بِِكت ابِك مِْ    getirin=ف أْت وا..

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru=ص 

Eğer doğru iseniz 
kitabınızı getirin. 

Eğer sadıklar-
dan iseniz kita-
bınızı getirin. 

Eğer doğru söylüyor-
sanız, kendi kitabınızı 
getirin! 

37. 
158 

ع ل وا,, ج      O’nunla=ب ْين ه ِ    ve,,uydurdular=و 

ب ْينِ  بًاِ     cinler=اْلِجنَةِِ    arasında=و      bir,,nesep=ن س 

ل ق دِْ تِِ    oysa=و      cinler=اْلِجنَة ِ    bilmişlerdir=ع ِلم 

مِْ     kendilerinin=إِنَه 

ونِ  ر  ْحض   getirileceklerini,,(yüce,,divana)=ل م 

Allah´la cinler ara-
sında soy bağı uy-
durdular. Andolsun 
cinler de, kendile-
rinin hesap yerine 
götürüleceklerini 
bilirler. 

O´nunla cinnler 
arasında bir ne-
seb bağı uydur-
dular. Andolsun 
ki; cinnler de, 
onların götürüle-
ceklerini bilmek-
tedirler. 

Bazıları da Allah ile 
bütün görünmez var-
lık türleri arasında bir 
yakınlık uydurdular; 
oysa bu görünmez 
varlıklar (da) pekala 
bilir ki, onlar, (bu şe-
kilde Allah'a isnadda 
bulunanlar,) mutlaka 
(Hesap Günü O'nun 
huzurunda) yargıla-
nacaklardır: 

37. 
159 

.. انِ      Allah=اّلَلِِ    yücedir..(münezzehtir)=س ْبح 

ي ِصف ونِ ..ع َما =onların..taktıkları..sıfatlardan 

Haşa! Allah, onla-
rın taktıkları sıfat-
lardan münezzeh-
tir. 

Allah, onların ni-
telendirdiklerin-
den münezzeh-
tir. 

(çünkü) Allah, insan-
ların geliştirdiği her 
türlü tasavvurun üs-
tünde, sonsuz yüce-
liktedir. 

37. 
160 

    Allah’ın=اّلَلِِ    kulları=ِعب اد ِ    fakat,,hariç=إِلَِ,,

ْخل ِصينِ   temiz=اْلم 

Allah´a gönülden 
bağlı kullar, bunla-
rın dışındadır. 

Allah´ın ihlasa 
erdirilmiş kulları 
müstesna. 

Allah'ın halis kulları 
ise böyle (davran-
mazlar). 

37. 
161 

ا    ne..siz=ف إِنَك مِْ.. م  د ونِ ت ْعب ِ..و  =ne..de..taptıklarınız 
Ey inkârcılar! Ne 
siz ne de taptıkla-
rınız. 

Muhakkak ki siz-
ler ve taptıkları-
nız, 

çünkü ne siz (Allah'a 
iftirada bulunan)lar, 
ne de sizin taptıkları-
nız, 

37. 
162 

,, ا أ ْنت مِْ,,م  =siz,,değilsiniz    ِِل ْيه     O’na,,karşı=ع 

ينِ بِف اتِنِِ =saptıracak 

Kimseyi Allah´a 
karşı kandırıp yol-
dan çıkaramazsı-
nız. 

O´na karşı hiç 
fitneleyebilecek 
değilsiniz. 

hiçbiriniz, kimseyi 
kendi heves ve 
ayartmalarınıza bo-
yun eğdiremezsiniz, 

37. 
163 

نِْ    başkasını=إِلَِ..     O=ه وِ     kimseden=م 

الِِ ِحيمِِ    girecek=ص   cehenneme=اْلج 

Ancak cehenneme 
girecek olanları 
kandırırsınız. 

Tabii cehenne-
me girecek olan 
müstesna. 

(kendi ayaklarıyla) 
yakıcı ateşe koşanlar 
hariç! 

37. 
164 

ا,, م      dışında=إِلَِ    bizden,,kimsenin=ِمنَا    yoktur=و 

ق امِ     onun=ل ه ِ ْعل ومِ     bir,,makamı=م   belli=م 

Melekler: «Bizim 
içimizden herkesin 
belli makamı var-
dır.» 

Bizim her birimi-
zin belirli bir ma-
kamı vardır. 

(Bütün tabiat güçleri 
Allah'a hamdeder ve 
şöyle derler:) İçimiz-
den hiç kimse yoktur 
ki (Allah tarafından) 
kendisi için tayin 
edilmiş bir yere sahip 
olmasın; 

37. 
165 

إِنَا..     biz=ل ن ْحنِ     biziz=و 

 o..saf..saf..dizilenler=الَصافُّونِ 

Şüphesiz biz sıra 
sıra duranlarız. 

Ve muhakkak ki 
biz; saf bağlayıp 
duranlarız. 

biz de (ibadetlerimiz-
de O'nun önünde) saf 
tutarız; 

37. 
166 

إِنَا,,     biz=ل ن ْحنِ     biziz=و 

ونِ  ب ِح  س   o,,tesbih,,edenler=اْلم 

Allah´ı tesbih 
edenleriz. 

Ve muhakkak ki 
biz; tesbih eden-
leriz. 

ve şüphesiz biz de 
O'nun sınırsız şanını 
yüceltiriz! 

37. 
167 

.. إِنِْ ك ان وا..و  =onlar     ِل ي ق ول ون=şöyle..diyorlardı 
Putperestler şöyle 
diyorlardı. 

Onlar her ne ka-
dar şöyle diyor 
idiyseler de; 

Gerçek şu ki, o (haki-
kati inkar ede)nler her 
zaman şöyle derler: 

37. 
168 

    yanımızda=ِعْند ن ا    kuşkusuz=أ نَِ    eğer,,olsaydı=ل وِْ,,

اْْل َوِلينِ ,,ِمنِ     bir,,uyarı=ِذْكًرا =öncekilerden 

Eğer yanımızda 
evvelkilere gelen 
bir uyarı kitabı ol-
saydı. 

Öncekilerde ol-
duğu gibi bizde 
de bir zikir bu-
lunsaydı; 

Eğer atalarımızdan 
(bu yönde) bir gele-
nek devralmış olsay-
dık, 

37. 
169 

    kulları=ِعب اد ِ    elbette..biz..olurduk=ل ك نَا..

ّلَلِِا =Allah’ın     ِْخل ِصين  halis=اْلم 

Elbette biz Allah´ın 
temiz kulları olur-
duk. 

Biz de elbet Al-
lah´ın ihlasa er-
dirilmiş kulları 
olurduk. 

kesinlikle Allah'ın ha-
lis kulları olurduk! 

37. 
170 

وا,,     onu=بِِهِ     ama,,inkâr,,ettiler=ف ك ف ر 

ونِ     yakında=ف س ْوفِ   bileceklerdir=ي ْعل م 

Ancak o uyarıyı 
inkâr ettiler, yakın-
da inkârlarının so-
nucunu bilecekler-
dir. 

Sonunda O´na 
küfrettiler, ama 
ilerde bilecekler-
dir. 

Ama (işte bu ilahi ke-
lam önlerine konul-
duğu halde,) onu ka-
bul etmeye yanaşmı-
yorlar! Ama zamanla 
(reddettikleri şeyin ne 
olduğunu) öğrene-
ceklerdir: 

37. 
171 

ل ق دِْ.. ب ق تِْ    andolsun=و      geçmişti=س 

ت ن ا     kullarımıza=ِلِعب اِدن ا    şu..sözümüz=ك ِلم 

ْرس ِلينِ   gönderilen..elçi=اْلم 

Andolsun ki, pey-
gamber kullarımı-
za şu sözleri ver-
mişizdir. 

Andolsun ki; Bi-
zim, gönderilen 
kullarımız hak-
kında sözümüz 
geçmiştir: 

çünkü uzun zaman 
önce kullarımız olan 
elçilere söz verdik: 

37. 
172 

مِْ,, مِ     mutlaka=إِنَه      kendileri,,olacaktır=ل ه 

ونِ  ْنص ور   zafere,,ulaştırılanlar=اْلم 

Mutlaka kendileri-
ne yardım edile-
cektir. 

Onlar muhakkak 
yardım gören-
lerdir. 

kendilerine mutlaka 
yardım edilecektir 
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37. 
173 

إِنَِ.. ْند ن ا    ve..mutlaka=و      bizim..ordumuz=ج 

مِ   galip..gelecek=اْلغ اِلب ونِ     onlara=ل ه 

Ve galip gelecek 
olanlar, mutlaka 
bizim ordumuzdur. 

Ve şüphesiz ki 
Bizim askerleri-
miz; onlar galib-
lerdir. 

ve (sonunda) galip 
gelecek olan mutlaka 
Bizim ordumuz ola-
caktır. 

37. 
174 

لَِ,, مِْ    dön=ف ت و  تَىَِٰ    onlardan=ع ْنه      kadar=ح 

 bir,,süreye=ِحينِ 

Ey Muhammed! 
Bir süreye kadar 
onlardan yüz çevir. 

Sen, bir süreye 
kadar onlardan 
yüz çevir. 

Bu sebeple, o (haki-
kati inkar ede)nlerden 
bir süre uzak dur 

37. 
175 

أ ْبِصْره مِْ..     yakında=ف س ْوفِ     onları..gözetle=و 

ونِ   göreceklerdir=ي ْبِصر 

Onlara inecek 
azabı gözetle, on-
lar da görecekler-
dir. 

Gözetleyiver on-
ları, ilerde göre-
ceklerdir. 

ve onları(n kim olduk-
larını) gör; onlar (da) 
zaman içinde (şimdi 
görmediklerini) göre-
ceklerdir. 

37. 
176 

    ?bizim,,azabımızı,,mı=أ ف بِع ذ ابِن ا,,

 acele,,istiyorlar=ي ْست ْعِجل ونِ 

Azabımıza uğra-
makta acele mi 
ediyorlar? 

Yoksa azabımızı 
mı çabucak isti-
yorlar? 

Onlar azabımızın ça-
buklaştırılmasını 
acaba (gerçekten) is-
tiyorlar mı? 

37. 
177 

لِ     zaman=ف إِذ ا..     indiği..(azab)=ن ز 

تِِهمِْ     ne..kötü..olur=ف س اءِ     yurtlarına=بِس اح 

ب احِ  ْنذ ِرينِ     sabahı=ص   uyarılmış..olanların=اْلم 

Fakat o azap yurt-
larına indiği vakit 
uyarılmış olanların 
hali ne kötü olur! 

Fakat o, yurtları-
na indiğinde 
uyarılanların sa-
bahı ne kötü 
olur. 

Eğer öyleyse, o 
(azap) bir kez başla-
rına geldiğinde, uya-
rılmış olanların 
uyanması kötü ola-
caktır! 

37. 
178 

لَِ,, ت و  مِْ    uzaklaş=و  تَىَِٰ    onlardan=ع ْنه      kadar=ح 

 bir,,süreye=ِحينِ 

Bir süreye kadar 
onları kendi halle-
rine bırak. 

Sen, bir süreye 
kadar onlardan 
yüz çevir. 

Bu sebeple onlardan 
bir süre uzak dur, 

37. 
179 

أ ْبِصرِْ..     yakında=ف س ْوفِ     ve..(bekle..de)..gör=و 

ونِ   onlar..da..göreceklerdir=ي ْبِصر 

Ve bekle de gör, 
onlar da görecek-
lerdir. 

Gözetleyiver, 
ilerde görecek-
lerdir. 

ve (onların ne olduk-
larını) gör; zamanla 
onlar (da şimdi gör-
mediklerini) görecek-
lerdir. 

37. 
180 

,, انِ  ب ِكِ     yücedir=س ْبح  ب ِِ    Rabbin=ر      sahibi=ر 

    kudret,,ve,,şeref=اْلِعَزةِِ

ي ِصف ونِ ,,ع َما =onların,,nitelendirmelerinden 

Kudret ve şeref 
sahibi Rabb´in, on-
ların taktıkları sı-
fatlardan münez-
zehtir, yücedir. 

Tenzih ederiz 
senin izzet sahi-
bi Rabbını, onla-
rın nitelemekte 
olduklarından. 

Kudret ve izzet sahibi 
Rabbin, insanların 
her türlü tasavvuru-
nun üstünde (bir yü-
celiğe sahip)tir. 

37. 
181 

.. مِ  س َل      selam=و 

ْرس ِلينِ ..ع ل ى اْلم  =gönderilen..elçilere 

Selâm gönderilen 
peygamberlere. 

Selam olsun 
peygamberlere. 

O'nun bütün elçilerine 
selam olsun! 

37. 
182 

ْمد ِ,, اْلح  ِِ    ve,,hamd=و  ب ِِ    Allah’a=ّلِلَ     Rabbi=ر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Hamd, alemlerin 
Rabb´i Allah´a! 

Hamd olsun, 
alemlerin Rabbı 
Allah´a. 

Ve hamd, bütün 
alemlerin Rabbi Al-
lah'a mahsustur! 

38. 
1 

اْلق ْرآ    Sad=ص ِ.. نِِو  =Kur’an’a..andolsun    

ْكرِِ..ِذي الذ ِ =şanlı 

Sad, zikir sahibi, 
şanlı Kur´an´a and 
olsun ki. 

Sad. Zikr dolu 
Kur´an´a yemin 
olsun. 

Sad. Düşün öğüt ve 
uyarılarla dolu olan 
bu Kuran'ı! 

38. 
2 

وا,,الَِذينِ     doğrusu=ب لِِ,, ك ف ر  =inkâr,,edenler    

    bir,,gurur=ِعَزة ِ    içindedirler=فِي

ِشق اقِ   ve,,ayrılık=و 

İnkâr edenler bir 
gurur ve ayrılık 
içindedirler. 

Hayır, o küfre-
denler boş bir 
gurur ve bir par-
çalanma içinde-
dirler. 

Ama hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
boş gurura kapılmış 
ve (bu sebeple) (doğ-
ru yolu bırakıp) yanlış 
ve eğri yollara sap-
mışlardır. 

38. 
3 

    helak..ettik=أ ْهل ْكن ا    nice=ك مِْ..

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ =onlardan..önce    ِْق ْرنِ ..ِمن =nesilleri    

تِ     feryad..ettiler=ف ن اد ْوا ل      fakat..geçmişti=و 

ِ    zamanı=ِحينِ  ن اص   kurtuluş=م 

Onlardan önce ni-
ce nesilleri helak 
ettik de feryad etti-
ler. Oysa artık kur-
tuluş zamanı de-
ğildi. 

Kendilerinden 
önce nice nesil-
leri helak ettik de 
onlar, çığlıklar 
kopardılar. Hal-
buki kurtulmak 
vakti değildi. 

Onlardan önce kaç 
nesli (bu günahların-
dan dolayı) yok ettik! 
Ve artık kaçmalarının 
mümkün olmadığını 
anladıklarında (nasıl) 
yalvarıyorlardı (Bize)! 

38. 
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ع ِجب وا,,     hayret,,ettiler=و 

ه مِْ,,أ نِْ اء  ج  =onlara,,gelmesine    

ْنِذرِ  ْمِ     bir,,uyarıcı,,(peygamber)=م      kendilerinden=ِمْنه 

ق الِ  ونِ     ve,,dediler,,ki=و  ذ ا    kâfirler=اْلك افِر      bu=ه َٰ

 yalancı=ك ذَابِ     bir,,sihirbazdır=س اِحرِ 

Aralarından bir 
uyarıcı gelmesine 
şaşırdılar. İnkârcı-
lar; «bu yalancı bir 
sihirbazdır» dedi-
ler. 

Küfredenler içle-
rinden bir uyarı-
cının gelmesine 
şaşırmışlardı da 
demişlerdi ki: 
Bu, çok yalancı 
bir sihirbazdır. 

Şimdi bu (insanlar) 
aralarından bir uyarı-
cının çıkmasına şaş-
maktadırlar; ve haki-
kati inkar edenler 
şöyle diyorlar: O (sa-
dece) bir büyücü, bir 
yalancıdır! 

38. 
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.. ع لِ  ة ِ    ?mı..yaptı-=أ ج      tanrıları=اْْلِله 
ًهاإِل َِٰ =tanrı    

اِحدًاِ  ذ ا    şüphesiz=إِنَِ    bir..tek=و      bu=ه َٰ

ابِ     bir..şeydir=ل ش ْيءِ   tuhaf=ع ج 

Tanrıları bir tek 
tanrı mı yapıyor? 
Bu, cidden tuhaf 
bir şeydir. 

Tanrıları bir tek 
tanrı mı kıldı? 
Doğrusu bu, şa-
şırtıcı bir şey. 

O, bütün ilahları (red-
dedip) bir (tek) ilah 
olduğunu mu iddia 
ediyor? Doğrusu, bu 
çok tuhaf bir şeydir! 

38. 
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,, اْنط ل قِ  ِل  ِ    fırladı=و  مِْ    bir,,grup=اْلم      onlardan=ِمْنه 

اْمش وا,,أ نِِ =yürüyün    وا اْصبِر      bağlı,,kalın=و 

تِك ْمِ ,,ع ل ىَِٰ آِله  =tanrılarınıza    َِإِن=çünkü    ذ ا     bu=ه َٰ

اد ِ    bir,,şeydir=ل ش ْيءِ   arzu,,edilen=ي ر 

Onlardan ileri ge-
lenler; «yürüyün, 
tanrılarınıza bağlı-
lıkta direnin, siz-
den istenen şüp-
hesiz budur.» 

Onların elebaş-
larından bir 
grup; yürüyün ve 
tanrılarınız üze-
rinde direnin. 
Şüphesiz ki bu; 
sizden istenen 
bir şeydir, diye-
rek çıkıp gittiler. 

Liderleri öne atılır: 
Pes etmeyin ve ilah-
larınıza sımsıkı sa-
rılmaya devam edin: 
yapılacak tek şey bu-
dur! 

38. 
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.. ا س ِمْعن ا..م  =biz..işitmedik    ذ ا     bunu=بِه َٰ

اْلِملَةِِ..فِي =dinde    ِِة ذ ا..إِنِْ    öteki=اْْلِخر  ه َٰ =bu    

قِ     başka..bir..şey..değildir=إِلَِ  uydurmadan=اْختَِل 

Biz bunun söyledi-
ğini babalarımızın 
bağlı olduğu son 
dinde de işitmedik. 
Bu uydurmadan 
başka bir şey de-
ğildir. 

Biz, bunu diğer 
dinde de işitme-
dik. Bu, ancak 
bir uydurmadır. 

Biz, yeni itikatların hiç 
birinde böyle (bir id-
dia) duymadık! Bu, 
(fani bir insanın) uy-
durmasından başka 
bir şey değildir! 

38. 
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,, ل ْيهِِ    ?mı,,indirildi-=أ أ ْنِزلِ  ْكرِ     ona=ع      Zikr=الذ ِ

ب ْينِن اِ ,,ِمنِْ =aramızdan    ِْب ل=doğrusu    ِْه م=onlar    

    şüphe=ش ك ِ     içindedirler=فِي

ِذْكِريِ ,,ِمنِْ =benim,,Zikr’imden    ِْب ل=hayır    

ي ذ وق وا,,ل َما =onlar,,henüz,,tadmadılar    

 azabımı=ع ذ ابِِ

Kur´an, aramızda 
O´na mı indirilme-
liydi?» dediler. 
Doğrusu bunlar 
Kur´an hakkında 
şüphe içindedirler. 
Hayır, onlar aza-
bımı henüz tad-
madılar.» 

Aramızdan zikir 
ona mı indiril-
miştir? Hayır, 
onlar zikrimden 
şüphededirler. 
Hayır, onlar he-
nüz azabımı 
tatmamışlardı. 

Ne yani! (İlahi) uyarı, 
içimizden bir tek o'na 
mı indirildi? Evet, on-
lar yalnız Benim uya-
rıma karşı şüphe 
içindeler. Evet, onlar 
henüz Benim azabımı 
tatmadılar. 

38. 
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    onların..yanında..(mı?)=ِعْند ه مِْ    yoksa=أ مِْ..

ائِنِ  ز  ةِِ    hazineleri=خ  ْحم      rahmet=ر 

ب ِكِ      daima..üstün..olan=اْلع ِزيزِِ    Rabbinin=ر 

َهابِِ  çok..lütufta..bulunan=اْلو 

Yoksa, güçlü ve 
çok ihsan sahibi 
olan Rabb´inin 
rahmet hazineleri, 
onların yanında 
mıdır? 

Yoksa O Aziz, 
Vehhab Rabbı-
nın rahmet hazi-
neleri onların 
yanında mıdır? 

Yoksa onlar, kudret 
ve lütuf sahibi olan 
Rabbinin rahmet ha-
zinelerine sahip (ol-
duklarını mı zanne-
der)ler? 

38. 
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مِْ    yoksa=أ مِْ,, ْلكِ     onların,,(mı?)=ل ه      mülkü=م 

اتِِ او  اْْل ْرِضِ    göklerin=الَسم      ve,,yerin=و 

ا م  اِ     ve,,bulunanların=و  م      ikisi,,arasında=ب ْين ه 

    içinde=ِفي    öyleyse,,yükselsinler=ف ْلي ْرت ق وا

 sebepler,,(vasıtalar)=اْْل ْسب ابِِ

Yahut, göklerin, 
yerin ve ikisi ara-
sında bulunanların 
hükümranlığı, on-
ların elinde midir? 
Öyle ise sebeplere 
sarılıp ta göğe 
yükselsinler (de 
hükümranlığı ele 
geçirsinler baka-
lım). 

Yahut göklerin, 
yerin ve ikisinin 
arasında bulu-
nanların mülkü 
onların mıdır? 
Öyleyse sebeb-
lere tevessül et-
sinler de yüksel-
sinler bakalım. 

Yoksa, göklerin ve 
yerin ve ikisi arasında 
bulunan her şeyin 
hükümranlığı onlara 
mı aittir? Öyleyse 
(akıllarına gelebile-
cek) her türlü vasıta 
ile (benzer ilahi bir 
makama) ulaşmayı 
denesinler (bakalım)! 

38. 
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ْند ِ.. ا    bir..ordudur=ج  ه ن اِلكِ ..م  =şurada    

ومِ  ْهز      bozguna..uğratılacak=م 

ابِِ..ِمنِ  اْْل ْحز  =derme..çatma 

Onlar derme çat-
ma hiziplerden 
meydana gelmiş 
ordudur ki, işte şu-
rada bozguna uğ-
ratılmışlardır. 

Onlar, burada 
derme çatma 
gruplardan olma 
bozguna uğra-
tılmış bir ordu-
dur. 

(Fakat) işte bütün in-
sanlar, ne kadar (sıkı 
şekilde) bir araya 
gelmiş olsalar da 
(hakikati kabule ya-
naşmazlarsa) yenil-
meye mahkum olur-
lar. 
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مِْ    yalanlamıştı=ك ذَب تِْ,,     onlardan,,önce=ق ْبل ه 

ع اد ِ    Nuh=ن وح ِ    kavmi=ق ْومِ      ve,,Ad,,(kavmi)=و 

فِْرع ْونِ      sahibi=ذ و    ve,,Fir’avn=و 

 kazıklar=اْْل ْوت ادِِ

Onlardan önce de 
Nuh kavmi, Ad 
kavmi ve sarsıl-
maz bir saltanat 
sahibi Firavun´da 
yalanlamıştı. 

Onlardan önce, 
Nuh kavmi, Ad 
ve kazıklar sahi-
bi Firavun da ya-
lanlamıştı. 

Daha önce Nuh kav-
mi, 'Ad (kavmi) ve 
(sayısız) direkler üs-
tünde duran çadırla-
rın sahibi Firavun 
(toplumu) da hakikati 
yalanladılar, 

38. 
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ود ِ.. ث م  ق ْومِ     Semud..(kavmi)=و      ve..kavmi=و 

ابِ     Lût=ل وطِ  أ ْصح      ve..halkı..da=و 
ِةِ      Eyke=اْْل ْيك 

ئِكِ  ابِ     işte..onlar=أ ول َٰ  kabilelerdi=اْْل ْحز 

Semud kavmi, Lut 
kavmi ve Eyke 
halkı da yalanla-
mıştı. İşte bunlar 
da peygamberleri-
ne karşı birleşen 
kabilelerdir. 

Semud, Lut 
kavmi ve Eyke 
halkı da. İşte on-
lar, ayrı topluluk-
lardı. 

Semud (kabilesi) ve 
Lut kavmi ve (Med-
yen'in) yemyeşil vadi-
lerinin sakinleri (de 
aynı şekilde hakikati 
yalanlamışlardı): On-
ların tümü (inkarda) 
birleştiler. 

38. 
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,, ك لِ ,,إِنِْ =hepsi,,de    َِإِل=ancak     ِك ذَب=yalanladılar    

س لِ  قَِ    elçileri=الرُّ     hak,,ettiler=ف ح 

 benim,,cezamı=ِعق ابِِ

Hepsi peygamber-
leri yalanladılar da 
azabımı hak ettiler. 

Hepsi de pey-
gamberleri ya-
lanladılar. Ve bu 
yüzden azabı 
hak ettiler. 

Hepsi de elçileri ya-
lanladılar; ve bu ne-
denle cezamızı hak 
ettiler. 

38. 
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.. ا م  ي ْنظ رِ ..و  =beklemiyorlar    ِِء ل  ؤ      bunlar=ه َٰ

ةًِ    başka..bir..şey=إِلَِ ْيح  اِحد ةًِ    na’ra=ص      bir..tek=و 

ا ا    olmayan=م  اقِ ..ِمنِْ    ona=ل ه  ف و  =geri..dönmesi 

Bunlar da ancak, 
bir an gecikmesi 
olmayan tek bir 
çığlık beklemekte-
dirler. 

Bunlar, bir tek 
çığlık beklemek-
tedirler ki, onun 
bir an bile ge-
cikmesi yoktur. 

Ve onları, (şimdi ha-
kikati inkar edenleri,) 
tek bir (bela) çığlığı 
beklemektedir. O, bir 
an bile gecikmeye-
cektir. 

38. 
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ق ال وا,, بَن ا    dediler,,ki=و      Rabbimiz=ر 

لِْ     bize=ل ن ا    hemen,,ver=ع ج ِ

    önce=ق ْبلِ     bizim,,(azab),,payımızı=قَِطن ا

 hesap=اْلِحس ابِِ    gününden=ي ْومِِ

İnkârcılar ise dedi-
ler ki; «Rabb´imiz! 
Bizim azab payı-
mızı hesap gü-
nünden önce ver.» 

Ve dediler ki: 
Rabbımız; he-
sab gününden 
önce bizim pa-
yımızı çabuklaş-
tırıver. 

Onlar (alaylı bir şekil-
de): Ey Rabbimiz! 
derler, Hesap Gü-
nü'nden önce payı-
mıza düşen (cezayı) 
hemen ver bize! 

38. 
17 

    sabret=اْصبِرِْ..

ا..ع ل ىَِٰ ي ق ول ونِ ..م  =onların..dediklerine    

اْذك رِْ ْبد ن ا    ve..an=و  ود ِ    kulumuz=ع      Davud’u=د او 

اْْل ْيِدِ ..ذ ا =güçlü    ِ إِنَه=çünkü..o    

 çok..başvururdu..(bize)=أ َوابِ 

Ey Muhammed! 
Onların söyledikle-
rine sabret, kulu-
muz, Davut´u an. 
Çünkü o daima Al-
lah´a yönelirdi. 

Onların söyledik-
lerine sabret... 
Ve güçlü kulu-
nuz Davud´u ha-
tırla. Muhakkak 
ki o, hep Allah´a 
yönelirdi. 

(Ama sen, yine,) on-
ların söyledikleri her 
şeye sabırla katlan ve 
güçlü bir iradeye sa-
hip bulunan kulumuz 
Davud'u hatırla! O, 
her zaman Bize yö-
nelirdi: 

38. 
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    boyun,,eğdirmiştik=س َخْرن ا    biz=إِنَا,,

ع ه ِ    dağları=اْلِجب الِ      onunla,,beraber=م 

ب ِْحنِ  ِِ    tesbih,,ederlerdi=ي س      akşam=بِاْلع ِشي 

اقِِ ْشر  اْْلِ  ve,,sabah=و 

Biz dağları onun 
emrine verdik. Sa-
bah akşam onunla 
beraber tesbih 
ederler. 

Biz, gerçekten 
dağları onun 
buyruğuna ver-
miştik. Sabah ve 
akşam tesbih 
ederlerdi. 

(ve bunun için,) her 
sabah ve her akşam 
sınırsız kudret ve 
egemenliğimizi anar-
ken dağları o'na eşlik 
ettirirdik, 

38. 
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.. الَطْيرِ      ve..kuşlar=و 
ةًِ  ْحش ور      toplanıp..gelen=م 

 katılırdı=أ َوابِ     ona=ل ه ِ    hepsi=ك لِ 

Her taraftan topla-
nıp gelen kuşları 
da onun buyruğu 
altına vermiştik. 
Her biri ona yö-
nelmekteydi. 

Kuşları da toplu 
olarak. Her biri 
ona yönelmişti. 

ve (aynı şekilde) bö-
lük bölük kuşları da. 
Bunlar (hep birlikte) 
O'na, (kendilerini ya-
ratmış olana,) tekrar 
tekrar yönelirlerdi. 

38. 
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ش د ْدن ا,, ْلك ه ِ    güçlendirmiştik=و      onun,,mülkünü=م 

آت ْين اه ِ ة ِ    kendisine,,vermiştik=و      hikmet=اْلِحْكم 

ف ْصلِ      ve,,yeteneği=و 

 açık,,güzel,,konuşma=اْلِخط ابِِ

O´nun hükümran-
lığını kuvvetlen-
dirmiş, O´na hik-
met ve açık, güzel 
konuşma yeteneği 
vermiştik. 

Onun mülkünü 
pekiştirmiş, ken-
disine hikmet ve 
kesin söz söy-
leme hakkı ver-
miştik. 

Biz de (buna karşılık) 
o'nun otoritesini güç-
lendirmiş ve kararla-
rında hikmet ve basi-
ret üzere olmasını 
sağlamıştık. 

38. 
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.. ه لِْ أ ت اكِ ..و  =sana..geldi..mi?    ِ ن ب أ=haberi    

ْصمِِ     hani=إِذِْ    davacıların=اْلخ 

وا     tırmanmışlardı=ت س َور 

ابِ   odasının..duvarına=اْلِمْحر 

Sana davacılarının 
haberi geldi mi? 
Hani odasının du-
varına tırmanmış-
lardı. 

Sana davacıların 
haberi ulaştı mı? 
Hani onlar 
ma´bedin duva-
rına tırmanmış-
lardı. 

Davacıların kıssasın-
dan haberin oldu mu? 
(Davud'un ibadet etti-
ği) mabedin duvarla-
rına tırmanan (iki ki-
şinin kıssasından)? 

38. 
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ل وا    hani=إِذِْ,,     yanına=ع ل ىَِٰ    girmişlerdi=د خ 

ود ِ     korkmuştu=ف ف ِزعِ     Davud’un=د او 

ْمِ  ْف ِ,,لِ     dediler=ق ال وا    onlardan=ِمْنه  ت خ  =korkma    

انِِ ْصم      saldırdı=ب غ ىَِٰ    biz,,iki,,davacıyız=خ 

ن ا ِ    hakkına=ع ل ىَِٰ    birimiz=ب ْعض      ötekinin=ب ْعض 

    aramızda=ب ْين ن ا    şimdi,,sen,,hükmet=ف اْحك مِْ

ق ِِ ت ْشِططِْ,,لِ وِ     hak,,ile=بِاْلح  =haksızlık,,etme    

اْهِدن ا اءِِ,,إِل ىَِٰ    bizi,,götür=و  س و  =ortasına,,(adalete) 

Hani Davud´un 
yanına girmişlerdi 
de, Davud onlar-
dan korkmuştu. 
«Korkma dediler, 
biz iki davacıyız. 
Birimiz ötekinin 
hakkına saldırdı. 
Şimdi sen aramız-
da hak ile hükmet, 
adaletten ayrılıp 
bize zulmetme, bi-
zi doğru yola çı-
kar.» 

Davud´un yanı-
na girmişlerdi de 
o, kendilerinden 
ürkmüştü. De-
mişlerdi ki: 
Korkma, iki da-
vacı; birimiz bi-
rimizin hakkına 
tecavüz etti. 
Sen, aramızda 
hak ile hüküm 
ver. Ve ondan 
ayrılma. Bizi, 
doğru yolun or-
tasına ilet. 

Davud, onları yanın-
da görünce telaşlanıp 
korktu; bunun üzeri-
ne: Korkma! dediler, 
Biz (sadece) iki da-
vacıyız. Birimiz öteki-
nin hakkına tecavüz 
etti, şimdi aramızda 
adaletle karar ver, 
doğrudan ayrılma ve 
(ikimize) dürüstlük 
yolunu göster. 

38. 
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اطِِ.. ر  ذ ا    doğrusu=إِنَِ    yolun=الص ِ     bu=ه َٰ

    var=ل ه ِ    kardeşimin=أ ِخي

تِْسع ونِ ..تِْسعِ  و  =doksan..dokuz    ًِة     koyunu=ن ْعج 

ِليِ  ة ِ    benim..ise..var=و      koyunum=ن ْعج 

اِحد ة ِ     fakat..(kardeşim)..dedi=ف ق الِ     bir..tek=و 

ا     onu..da..bana..ver=أ ْكِفْلنِيه 

ع َزنِي     ve..bana..ağır..bastı=و 

اْلِخط ابِِ..فِي =konuşmada 

Bu kardeşimin 
doksandokuz dişi 
koyunu var. Benim 
ise bir tek dişi ko-
yunum var. Böyle 
iken onu da bana 
ver dedi ve tartış-
mada beni yendi. 

Gerçekten bu, 
kardeşimdir. 
Onun doksan 
dokuz dişi koyu-
nu, benim de bir 
tek dişi koyunum 
var. Onu bana 
ver, dedi ve söy-
leşmede beni 
yendi. 

Bu benim kardeşim: 
Onun doksandokuz 
koyunu var, benimse 
(sadece) bir koyu-
num; buna rağmen, 
'onu bana ver' dedi 
ve bu tartışmada ba-
na zorla dediğini yap-
tırdı. 

38. 
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,,     andolsun=ل ق دِْ    dedi,,ki,,(Davud)=ق الِ 

كِ  الِِ    sana,,zulmetmiştir=ظ ل م      istemekle=بِس ؤ 

تِكِ      senin,,koyununu=ن ْعج 

نِع اِجِهِ ,,إِل ىَِٰ =kendi,,koyunlarına    َِإِن     zaten=و 

ثِيًرا ل ط اءِِ,,ِمنِ     çoğu=ك  اْلخ  =karıştıran(ortak)ların    

    zulmederler=ل ي ْبِغي

مِْ ه  ِ,,ع ل ىَِٰ,,ب ْعض  ب ْعض  =birbirine    

    yalnız,,bunun,,dışındadır=إِلَِ

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlar    ع ِمل وا     ve,,yapanlar=و 

اتِِ ق ِليلِ     iyi,,işler=الَصاِلح      ve,,azdır=و 

ا ْمِ هِ     ne,,kadar=م  =onlar    َِظ ن     sandı=و 

ود ِ ا    Davud=د او  ف ت نَاه ِ,,أ نَم  =kendisini,,denediğimizi    

بَه ِ    mağfiret,,diledi=ف اْست ْغف رِ      Rabbinden=ر 

رَِ خ  اِكعًا    kapandı=و      eğilerek,,(secdeye)=ر 

أ ن ابِ   ve,,(bize),,döndü=و 

Davud: «And olsun 
ki, senin dişi koyu-
nunu kendi dişi 
koyunlarına kat-
mak istemekle, 
sana büyük hak-
sızlık etmiştir. Doğ-
rusu ortakların ço-
ğu birbirlerinin 
haklarına tecavüz 
ederler. İnanıp ya-
rarlı iyi iş yapanlar 
bunun dışındadır 
ki, sayıları ne ka-
dar azdır.» demiş-
ti. Davud kendisini 
denediğimizi san-
mıştı da, 
Rabb´inden mağfi-
ret dileyerek eğilip 
secdeye kapan-
mış, tevbe etmiş, 
Allah´a yönelmişti. 

O da dedi ki: 
Senin dişi koyu-
nunu, kendi dişi 
koyunlarına 
katmak için is-
temekle sana 
zulmetmiştir. 
Doğrusu ortakçı-
ların çoğu birbi-
rinin hakkına te-
cavüz eder. An-
cak inanmış olup 
salih ameller iş-
leyenler müs-
tesnadır. Ama 
onlar pek azdır. 
Davud, kendisini 
imtihan ettiğimizi 
zannederek 
Rabbından mağ-
firet diledi. Ru-
kua kapanarak 
Allah´a yöneldi. 

(Davud) dedi ki: Bu 
(adam) senin koyu-
nunu kendininkiler 
arasına katmayı is-
temekle sana haksız-
lık yapmış! Zaten ya-
kınların çoğu birbirle-
rine aynı şeyi yapar-
lar, (Allah'a) inanıp 
doğru ve yararlı işler 
yapanlar hariç. Böy-
lesi de ne kadar az! 
Davud, (bunları söy-
lerken) Bizim kendi-
sini sınadığımızı (bir-
den) anladı; bunun 
üzerine Rabbinden 
günahını bağışlama-
sını diledi, secdeye 
kapandı ve tevbe 
ederek O'na yöneldi. 

38. 
25 

ِلك ِ     ondan=ل ه ِ    biz..de..affettik=ف غ ف ْرن ا..     bunu=ذ َٰ

إِنَِ     onun..vardır=ل ه ِ    ve..şüphesiz=و 

Böylece onu ba-
ğışladık. Yanımız-
da onun yüksek bir 
makamı ve güzel 

Bunun üzerine 
Biz de onu ba-
ğışladık. Onun 
için şüphesiz ki 

Biz de bu (günahı)nı 
bağışladık, (öteki 
dünyada) o'nu Bizim 
yakınlığımız ve men-
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ْلف ىَِٰ    yanımızda=ِعْند ن ا     bir..yakınlığı=ل ز 

ْسنِ  ح  آبِ     ve..güzel=و   bir..geleceği=م 

bir geleceği vardır. katımızda yük-
sek bir makam 
ve güzel bir so-
nuç vardır. 

zillerin en güzeli bek-
lemektedir. 

38. 
26 

,, ود ِ,,ي ا د او  =ey,,Davud    إِنَا=biz    

ع ْلن اكِ  ِليف ةًِ    seni,,yaptık=ج      hükümdar=خ 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    ِْف اْحك م=hükmet    

ق ِِ    insanlar=النَاِسِ    arasında=ب ْينِ      adaletle=بِاْلح 

لِ  ت تَبِعِِ,,و  =ve,,uyma    َِٰى و      keyf(in)e=اْله 

س بِيلِِ,,ع نِْ    sonra,,seni,,saptırır=ف ي ِضلَكِ  =yolundan    

    şüphesiz=إِنَِ    Allah’ın=اّلَلِِ 

ي ِضلُّونِ ,,الَِذينِ  =sapanlara    ِْس بِيلِِ,,ع ن =yolundan    

مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     azab=ع ذ ابِ     onlara,,vardır=ل ه 

ا    çetin=ش ِديد ِ     unuttuklarından=ن س وا    dolayı=بِم 

 hesap=اْلِحس ابِِ    gününü=ي ْومِ 

Ey Davud! Biz seni 
yeryüzünde hü-
kümdar yaptık. İn-
sanlar arasında 
adaletle hükmet, 
keyfine uyma, son-
ra bu seni Allah´ın 
yolundan saptırır. 
Allah´ın yolundan 
sapanlara, hesap 
gününü unuttukla-
rından dolayı çetin 
azab vardır. 

Ey Davud; seni 
gerçekten yer-
yüzüne halife 
kıldık. O halde 
insanlar arasın-
da hak ile hük-
met. Heveslere 
uyma ki bu, seni 
Allah´ın yolun-
dan saptırır. 
Şüphesiz ki Al-
lah´ın yolundan 
sapanlara; onla-
ra hesab gününü 
unuttuklarından 
ötürü, şiddetli bir 
azab vardır. 

(Ve şöyle dedik:) Ey 
Davud! Seni (bir 
Peygamber ve böyle-
ce) yeryüzündeki ha-
lifemiz kıldık: öyleyse 
insanlar arasında 
adaletle hükmet, boş 
arzu ve heveslere 
uyma, sonra onlar 
seni Allah yolundan 
saptırır. Allah yolun-
dan sapanları ise, 
Hesap Günü'nü unut-
tuklarından dolayı 
şiddetli bir azap bek-
ler! 

38. 
27 

.. ا م  ل ْقن ا..و  خ  =yaratmadık     ِاء     göğü=الَسم 

اْْل ْرضِ      ve..yeri=و 

ا م  ا..و  ب ْين ه م  =ve..ikisi..arasındakileri    

ِلكِ     boş..yere=ب اِطًَلِ      zannıdır=ظ نُِّ    bu=ذ َٰ

واِ ..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerin     ِْيل     vay..hallerine=ف و 

وا..ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerin     ِالنَارِِ..ِمن =ateşten 

Göğü, yeri ve ikisi 
arasında bulunan-
ları boşuna yarat-
madık, inkâr eden-
ler, kainatın boş bir 
tesadüf eseri oldu-
ğunu söylerler, bu 
onların zannıdır. 
Vay ateşe uğraya-
cak inkârcıların ha-
line. 

Biz; göğü, yer-
yüzünü ve ikisi-
nin arasında bu-
lunanları boşuna 
yaratmadık. Bu, 
küfretmiş olanla-
rın zannıdır. Vay 
o küfretmiş olan-
lara, cehennem 
ateşinden. 

Ve Biz, hakikati inkar 
edenlerin sandığı gi-
bi, göğü ve yeri ve 
ikisi arasındaki şeyle-
ri bir amaç ve anlam-
dan yoksun yaratma-
dık. Vay hallerine 
(cehennem) ateşin-
deki o inkarcıların! 

38. 
28 

    tutacağız=ن ْجع لِ     yoksa=أ مِْ,,

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve,,yapanları=و 

اتِِ     iyi,,işler=الَصاِلح 

ْفِسِدينِ      bozgunculuk,,yapanlar,,gibi,,(mi?)=ك اْلم 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    ِْأ م=yoksa    

تَِقينِ     tutacağız=ن ْجع لِ      muttakileri=اْلم 

 yoldan,,çıkanlar,,gibi,,(mi?)=ك اْلف َجارِِ

Yoksa biz iman 
edip de güzel amel 
ve hareket edenle-
ri yeryüzünde fesat 
çıkaranlar gibi mi 
tutacağız? Yahut 
Allah’tan korkanla-
rı doğru yoldan 
sapanlar gibi mi 
sayacağız? 

Yoksa Biz; iman 
etmiş ve salih 
amel işlemiş 
olanları, yeryü-
zünde bozgun-
culuk edenler 
gibi mi kılarız? 
Yoksa Biz; mut-
takileri, facirler 
gibi mi tutarız? 

(Yoksa,) inanıp doğru 
ve yararlı işler yapan-
ları yeryüzünde boz-
gunculuk yapanlarla 
bir mi tutsaydık? Al-
lah'a karşı sorumlu-
luklarının bilincinde 
olanları yoldan sap-
mışlarla bir mi tut-
saydık? 

38. 
29 

.. ْلن اه ِ    Kitab=ِكت ابِ      sana=إِل ْيكِ     onu..indirdik=أ ْنز 

كِ  ب ار  وا    mübarek=م      düşünsünler=ِلي دَبَر 

ِلي ت ذ َكرِ     ayetlerini=آي اتِهِِ     ve..öğüt..alsınlar=و 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ    sahipleri=أ ول و

Ey Muhammed! 
Bu Kur´an çok 
mübarek bir kitap-
tır. Onu sana in-
dirdik ki, ayetlerini 
düşünsünler ve 
akıl sahipleri öğüt 
alsın. 

Ayetlerini dü-
şünsünler ve akıl 
sahibi olanlar 
öğüt alsınlar di-
ye, sana müba-
rek bir kitab in-
dirdik. 

(Ey Muhammed!) 
Sana indirdiğimiz bu 
kutsal ilahi kelam(da 
her şeyi açıkladık ki) 
insanlar onun mesajı 
üzerinde iyice düşün-
sünler ve akıl iz'an 
sahipleri ondan ders 
alsınlar. 

38. 
30 

ْبن ا,, ه  و  ود ِ    biz,,armağan,,ettik=و      Davud’a=ِلد او 

ان ِ      ne,,güzel=نِْعمِ     Süleyman’ı=س ل ْيم 
    kuldu=اْلع ْبد ِ 

 yönelirdi,,(Allah’a)=أ َوابِ     şüphesiz,,o=إِنَه ِ

Biz Davud´a Sü-
leyman´ı hediye 
ettik. Süleyman ne 
güzel kuldu! Doğ-
rusu O daima Al-
lah´a yönelirdi. 

Davud´a da Sü-
leyman´ı lutfet-
tik. O ne güzel 
bir kuldu ve mu-
hakkak ki o, Al-
lah´a yönelirdi. 

Ve biz Davud'a (oğul 
olarak) Süleyman'ı 
armağan ettik; o, ne 
güzel bir kul(umuz 
oldu)! O, her zaman 
Bize yönelirdi. 

38. 
31 

ل ْيهِِ    gösterilmişti=ع ِرضِ     hani=إِذِْ..     kendisine=ع 

ِِ     safin..(görkemli)=الَصافِن اتِ     akşam..üstü=بِاْلع ِشي 

 atları..(saf..kan..Arap)=اْلِجي اد ِ

Ona bir akşam üs-
tü, çalımlı ve saf-
kan koşu atları su-
nulmuştu. 

Hani ona bir ak-
şam, çalımlı ve 
cins koşu atları 
sunulmuştu. 

(Ve) akşama doğru 
soylu koşu atları 
önüne getirildiğinde 
(bile), 

38. 
32 

,,     tercih,,ettim=أ ْحب ْبتِ     ben=إِن ِي    dedi=ف ق الِ 

بَِ ْيرِِ    sevgisini=ح      mal=اْلخ 

ِذْكرِِ,,ع نِْ =anmaktan,,(ötürü)    ب ِي     Rabbimi=ر 

تَىَِٰ تِْ    nihayet=ح  ار      gizlendi,,(atlar)=ت و 

ابِِ  perde,,ile=بِاْلِحج 

Süleyman, «Ger-
çekten ben at 
(mal) sevgisine 
Rabb´imi anmayı 
sağladıkları için 
düştüm» dedi. At-
lar koşup toz per-
desi arkasından 
kayboldular. 

Demişti ki: Doğ-
rusu ben, Rab-
bımı zikretmek 
için mal sevgisi-
ne düştüm. Ni-
hayet perdenin 
arkasına giz-
lenmişti. 

Ben güzel olan her 
şeyi severim, çünkü 
Rabbimi bana hatırla-
tır! derdi; (atlar koşa-
rak uzaklaşıp) göz-
den kayboluncaya 
kadar (bu sözleri tek-
rarladı. Daha sonra,) 

38. 
33 

دُّوه ا.. ل َيِ     onları=ر      bana..getirin=ع 

ْسًحا    başladı=ف ط ِفقِ      okşamağa=م 

اْْل ْعن اقِِ    bacaklarını=بِالسُّوقِِ  ve..boyunlarını=و 

Süleyman, «Atları 
bana getirin» dedi. 
Bacaklarını ve bo-
yunlarını okşama-
ya başladı. 

Onları bana geri 
getirin, dedi, ba-
caklarını ve bo-
yunlarını sıvaz-
lamaya başla-
mıştı. 

Onları bana getirin! 
(diye emretti) ve ba-
cakları ile boyunlarını 
(şefkatle) sıvazlama-
ya başladı. 

38. 
34 

ل ق دِْ,,     denedik=ف ت نَا    andolsun=و 

انِ  أ ْلق ْين ا    Süleyman’ı=س ل ْيم      ve,,bıraktık=و 

س دًا    tahtının=ك ْرِسي ِهِِ    üstüne=ع ل ىَِٰ     bir,,ceset=ج 

 yöneldi,,(bize)=أ ن ابِ     sonra=ث مَِ

Andolsun, Süley-
man´ı denedik. 
Tahtının üstüne bir 
ceset bıraktık, son-
ra O, yine eski ha-
line döndü. 

Andolsun ki; Biz, 
Süleyman´ı de-
nemiştik. Tahtı-
nın üstüne bir 
ceset attık. Son-
ra eski haline 
döndü. 

Fakat (daha önce) 
Süleyman'ı tahtının 
üzerine bir ceset 
koymak suretiyle de-
nemiştik; bunun üze-
rine (Bize) yönelmiş 
(ve) 

38. 
35 

.. ب ِِ    dedi=ق الِ      beni=ِلي    affet=اْغِفرِْ    Rabbim=ر 

ه بِْ     bana=ِلي    ve..ver=و 

ْلًكا     bir..mülk..(hükümdarlık)=م 

ي ْنب ِغي..لِ  =nasib..olmayan     ِد     hiç..kimseye=ِْل ح 

ب ْعِديِ ..ِمنِْ =benden..sonra     ِإِنَك=çünkü..sen    

َهابِ     sensin=أ ْنتِ   çok..lütfeden=اْلو 

Süleyman: 
«Rabb´im! Beni 
bağışla, bana 
benden sonra kim-
senin ulaşamaya-
cağı bir hükümran-
lık ver. Sen şüp-
hesiz daima bağış-
ta bulunansın» 
dedi. 

Dedi ki: Rabbım; 
bağışla beni. Ve 
bana öyle bir 
mülk ver ki; 
benden sonra 
hiç bir kimse 
ulaşamasın. 
Muhakkak ki en 
çok bağışta bu-
lunan Sensin, 
Sen. 

Rabbim! demişti, Gü-
nahlarımı affet, bana 
benden sonra kimse-
nin ulaşamayacağı 
bir hükümranlık ver; 
çünkü sen lütuf sahi-
bisin! 

38. 
36 

    ona=ل ه ِ    biz,,boyun,,eğdirdik=ف س َخْرن ا,,

يحِ      eserdi=ت ْجِري    rüzgârı=الر ِ

اءًِ    onun,,buyruğuyla=بِأ ْمِرهِِ خ      tatlı,,tatlı=ر 

ْيثِ  ابِ     yere=ح   istediği=أ ص 

Bunun üzerine Sü-
leyman´ın buyruğu 
ile istediği yere ko-
layca giden rüzgârı 
emrine verdik. 

Bunun üzerine 
Biz de rüzgarı 
emrine verdik. 
Emri ile istediği 
yere kolayca gi-
derdi. 

Bunun üzerine rüzga-
rı o'nun emrine verdik 
ki o'nun direktifi ile is-
tediği yöne doğru ko-
layca essin; 

38. 
37 

.. الَشي اِطينِ      her=ك لَِ    ve..şeytanları=و 

ِ    bina..ustasını=ب نَاءِ  غ َواص   ve..dalgıcı=و 

Bina ustalarını ve 
dalgıçlık yapan 
şeytanları da em-
rine verdik. 

Şeytanları da. 
Her bina ustası-
nı ve dalgıcı da. 

bütün bozguncu güç-
leri de (o'nun hizme-
tine verdik), her tür 
yapı ustasını ve dal-
gıcı; 

38. 
38 

,, ِرينِ  آخ      ve,,başka,,(şeytan)ları=و 

ق َرنِينِ      birbirine,,bağlanmış=م 

اْْل ْصف ادِِ,,فِي =zincirlerle 

Demir zincirlere 
bağlı diğer yaratık-
ları da onun emri-
ne verdik. 

Demir halkalarla 
bağlı diğerlerini 
de. 

ve zincirlerle birbirle-
rine bağlanmış diğer-
lerini. 

38. 
39 

ذ ا.. ن ا    bu=ه َٰ     bizim..ihsanımızdır=ع ط اؤ 

    veya=أ وِْ    artık..dilediğine..ver=ف اْمن نِْ

ِحس ابِ ..بِغ ْيرِِ    verme=أ ْمِسكِْ =hesapsızdır 

İşte bizim bağışı-
mız budur; «ister 
ver, ister tut, he-
sapsızdır» dedik. 

Bu, bizim bağı-
şımızdır. Artık is-
ter hesabsızca 
ver, ister tut. 

(Ve ona dedik:) Bu 
Bizim hediyemizdir, 
onu hiçbir hesap 
yapmadan başkaları-
na dilediğin gibi ver-
men yahut elinde 
tutman sana kalmış-
tır! 

38. 
40 

إِنَِ,,     onun,,için,,vardır=ل ه ِ    ve,,şüphesiz=و 

ْلف ىَِٰ    bizim,,yanımızda=ِعْند ن ا     bir,,yakınlık=ل ز 

Doğrusu onun, bi-
zim yanımızda 
yüksek bir makamı 
ve güzel bir gele-

Doğrusu katı-
mızda onun için 
yüksek bir ma-
kam ve güzel bir 

Kuşkusuz o'nu (öteki 
dünyada) Bizim ya-
kınlığımız ve menzil-
lerin en güzeli bekle-
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ْسنِ  ح  آبِ     ve,,güzel=و   bir,,gelecek=م 
ceği vardı. netice vardır. mektedir. 

38. 
41 

اْذك رِْ.. ْبد ن ا    ve..an=و      Eyyub’u=أ يُّوبِ     kulumuz=ع 

بَه ِ    seslenmişti=ن اد ىَِٰ    hani=إِذِْ     Rabbine=ر 

َسنِيِ     bana=أ ن ِي     dokundurdu=م 

    bir..yorgunluk=بِن ْصبِ     şeytan=الَشْيط انِ 

ع ذ ابِ   ve..azab=و 

Ey Muhammed! 
Kulumuz Eyyub´u 
da an. O Rabb´ine 
«Doğrusu şeytan 
bana yorgunluk ve 
azab verdi» diye 
seslenmişti. 

Kulumuz Ey-
yub´u da hatırla. 
Hani Rabbına: 
Doğrusu şeytan 
bana yorgunluk 
ve azab verdi, 
diye seslenmişti. 

Kulumuz Eyyub'u da 
hatırla, o'nun Rabbi-
ne şöyle seslendiğini: 
Şeytan bana (tam bir) 
bıkkınlık ve azap 
vermektedir! 

38. 
42 

ذ ا    ayağını=بِِرْجِلك ِ     vur,,(yere)=اْرك ضِْ,,     işte=ه َٰ

ْغت س لِ      serin,,(bir,,su)=ب اِرد ِ    yıkanacak=م 

ابِ  ش ر   ve,,içilecek=و 

Biz de ona «Aya-
ğını yere vur! İşte 
yıkanacak ve içile-
cek soğuk bir su» 
dedik. 

Vur ayağını ye-
re. İşte yıkana-
cak ve içilecek 
soğuk bir su. 

(Bunun üzerine ken-
disine:) Ayağını (ye-
re) vur: İşte yıkanabi-
leceğin ve içebilece-
ğin bir soğuk su! de-
dik. 

38. 
43 

ْبن ا.. ه  و      ailesini=أ ْهل ه ِ    ona=ل ه ِ    armağan..ettik=و 

مِْ ِمثْل ه  مِْ    ve..bir..eşini=و  ع ه      onlarla..beraber=م 

ةًِ ْحم      bizden=ِمنَا    bir..rahmet=ر 

ىَِٰ ِذْكر      sahiplerine=ِْل وِلي    ve..bir..ibret..olarak=و 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ

Ona bizden bir 
rahmet ve sağdu-
yu sahiplerine bir 
ibret olarak ailesini 
ve onlarla beraber 
bir eş daha bağış-
ladık. 

Katımızdan bir 
rahmet, akıl sa-
hipleri için de bir 
öğüt olmak üze-
re ona, ailesini 
ve onlarla birlikte 
olanların bir mis-
lini lutfettik. 

Ona katımızdan bir 
rahmet ve bütün akıl 
iz'an sahiplerine bir 
uyarı olmak üzere 
mevcut nüfuslarını iki 
katına çıkaran yeni 
bir nesil armağan et-
tik. 

38. 
44 

ذِْ,, خ      bir,,demet,,sap=ِضْغثًا    eline=بِي ِدكِ     ve,,al=و 

    onunla=بِهِِ    vur=ف اْضِربِْ

لِ  ,,و 
ت ْحن ْثِ  =yeminini,,bozma    إِنَا=gerçekten,,biz    

ْدن اه ِ ج      onu,,bulmuştuk=و 

ابًِراِ      ne,,güzel=نِْعمِ     sabreden,,(bir,,kul)=ص 

    o,,daima=إِنَه ِ    kuldu=اْلع ْبد ِ 

 başvururdu,,(bize)=أ َوابِ 

Ey Eyyüb: «Eline 
bir demet sap al, 
onunla vur, yemi-
nini bozma» de-
miştik. Gerçekten 
O çok sabırlı bir 
kulumuzdu, daima 
Allah´a yönelirdi 

Eline bir demet 
sap al da onunla 
vur ve yemini 
bozma. Biz, onu 
gerçekten sabırlı 
bulmuştuk. Ne 
iyi kuldu. Mu-
hakkak ki o, Al-
lah´a yönelirdi. 

(Ve sonunda o'na 
dedik ki:) Şimdi eline 
bir demet ot al, onun-
la vur ve yeminini ye-
rine getir! Gerçekten 
Biz o'nu sıkıntılara 
karşı sabırlı gördük. 
O, ne güzel bir kulu-
muzdu, daima Bize 
yönelirdi! 

38. 
45 

اْذك رِْ..     kullarımız=ِعب اد ن ا    ve..an=و 

اِهيمِ  اقِ     İbrahim’i=إِْبر  إِْسح      ve..İshak’ı=و 

ي ْعق وبِ  اْْل ْيِدي..أ وِلي    ve..Yakub’u=و  =kuvvetli    

ارِِ اْْل ْبص   ve..basiretli=و 

Ey Muhammed! 
Güçlü ve anlayışlı 
olan kullarımız İb-
rahim, İshak ve 
Yakub´u da an. 

Kuvvetli ve basi-
retli kullarımız; 
İbrahim, İshak 
ve Ya´kub´u da 
hatırla. 

(Hepsi de) güçlü bir 
iradeye ve keskin bir 
kavrayış yeteneğine 
sahip olan İbrahim, 
İshak ve Yakub'u ha-
tırla: 

38. 
46 

    onları,,ihlaslı,,(kul),,yaptık=أ ْخل ْصن اه مِْ    biz=إِنَا,,

ةِ  اِلص  ى    samimiyetle=بِخ      düşüncesiyle=ِذْكر 

 ahiret,,yurdu=الدَارِِ

Biz onları Ahiret 
yurdunu düşünen, 
gönülden bağlı kul-
lar yaptık. 

Doğrusu Biz, on-
ları ahiret yurdu-
nu samimiyetle 
düşünen kimse-
ler kıldık. 

Biz onları arı duru bir 
düşünce aracılığıyla 
temizledik. Öteki 
dünyayı gözetme 
(düşüncesiyle). 

38. 
47 

مِْ.. إِنَه  د ن اِعنِْ    onlar=و  =bizim..yanımızda    

ْصط ف ْينِ ..ل ِمنِ  اْلم  =seçkinlerden    

 hayırlılardandır=اْْل ْخي ارِِ

Onlar bizim yanı-
mızda seçkin ve 
hayırlı kimselerdir. 

Ve gerçekten 
onlar, katımızda 
seçkinlerden ve 
hayırlılardandı. 

Ve Bizim nezdimizde 
onlar gerçekten seç-
kin, hayırlı kimseler 
arasındaydılar. 

38. 
48 

اْذك رِْ,, اِعيلِ     ve,,an=و      İsmail’i=إِْسم 

اْلي س عِ  ذ ا    ve,,Elyesa’ı=و  اْلِكْفِلِ ,,و  =ve,,Zülkifil’i    

ك لِ  اْْل ْخي ارِِ,,ِمنِ     hepsi,,de=و  =iyilerdendir 

İsmail´i, Elyas´ı, 
Zülkifl´i de an. 
Hepsi iyilerdendir. 

İsmail´i, El-
Yesa´ı ve Zül-
kifl´i de hatırla. 
Hepsi de iyiler-
dendir. 

İsmail'i, Elyesa'yı ve 
(onlar gibi) kendisini 
(Bize) adayan herkesi 
an! Onların tümü ha-
yırlı kimselerdi! 

38. 
49 

ذ ا..     bir..hatırlamadır=ِذْكر ِ     bu=ه َٰ

إِنَِ تَِقينِ     gerçekten..biz=و      korunanlar..için..vardır=ِلْلم 

ْسنِ  آبِ     güzel=ل ح   bir..gelecek=م 

Bu bir hatırlatma-
dır. Korunanlar için 
güzel bir gelecek 
vardır. 

Bu bir zikirdir. 
Ve muhakkak ki 
muttakiler için 
güzel bir sonuç 
vardır. 

BU, (Allah'a inananlar 
için) bir uyarıdır. 
Çünkü, Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci du-
yanları bütün menzil-
lerin en güzeli bekle-
mektedir: 

38. 
50 

نَاتِِ,, ةًِ    Adn=ع ْدنِ     cennetleri=ج  ف تَح      açılmış=م 

مِ  ابِ     kendilerine=ل ه   kapıları=اْْل ْبو 

Kapıları onlara 
açılmış, Adn cen-
netleri vardır. 

Kapıları kendile-
rine açılmış Adn 
cennetleri. 

Kapıları ardına kadar 
açık sonsuz mutluluk, 
esenlik bahçeleri, 

38. 
51 

.. تَِكئِينِ  ا    yaslanırlar..(koltuklara)=م      orada=ِفيه 

ا    isterler=ي ْدع ونِ  ةِ     orada=فِيه      meyva=بِف اِكه 

ة ِ ابِ     bir..çok=ك ثِير  ش ر   ve..içki=و 

Orada tahtlara 
yaslanmış olarak 
çeşitli meyveler ve 
içecekler isterler. 

Orada tahtlara 
yaslanmış olarak 
birçok meyveler 
ve içecekler is-
terler. 

orada uzanıp dinle-
necekler; (ve) her tür 
meyveyi ve içeceği, 
(serbestçe) isteyebi-
lecekler, 

38. 
52 

ِعْند ه مِْ,, اتِ     yanlarında,,vardır=و      diken=ق اِصر 

ابِ     bakışlarını=الَطْرفِِ  yaşıt,,dilberler=أ تْر 

Yanlarında bakış-
larını yalnız koca-
larına diken kendi-
leriyle yaşıt güzel-
ler vardır. 

Yanlarında göz-
lerini yalnız eşle-
rine dikmiş aynı 
yaştan güzeller 
vardır. 

yanıbaşlarında yu-
muşak bakışlı, uyum-
lu eşler olacak. 

38. 
53 

ذ ا.. ا    işte..budur=ه َٰ ت وع د ونِ ..م  =size..söz..verilen    

 hesap=اْلِحس ابِِ    günü..için=ِلي ْومِِ

İşte hesap günü 
için size söz veri-
len bunlardır. 

İşte hesab günü 
için size vaado-
lunan budur. 

İşte bu, Hesap Günü 
için size verilen söz-
dür: 

38. 
54 

ذ ا    doğrusu=إِنَِ,,     bizim,,rızkımızın=ل ِرْزق ن ا    bu=ه َٰ

ا ن ف ادِ ,,ِمنِْ    onun=ل ه ِ    yoktur=م  =bitip,,tükenmesi 

Doğrusu, verdiği-
miz rızıklar tüken-
mez. 

Doğrusu bu, Bi-
zim rızkımızdır, 
onun için bitip 
tükenme yoktur. 

Bu, (size) vereceği-
miz tükenmeyen ni-
metimizdir! 

38. 
55 

..
ذ اِ  إِنَِ    bu..böyledir=ه َٰ     fakat=و 

    en..kötü=ل ش رَِ    azgınlara..vardır=ِللَطاِغينِ 

آبِ   bir..gelecek=م 

Bu böyledir; ancak 
azgınlara kötü bir 
gelecek vardır. 

Bu böyle. Azgın-
lar için de sonu-
cun en kötüsü 
vardır. 

Bu, (dürüst ve erdem-
liler içindir); doğruluk 
ve dürüstlük sınırları-
nı aşanları ise en kö-
tü bir akibet bekle-
mektedir. 

38. 
56 

,, نَمِ  ه  ا    cehennem=ج      oraya,,girerler=ي ْصل ْون ه 

اد ِ    ne,,kötü=ف بِئْسِ   bir,,döşektir=اْلِمه 

Cehenneme girer-
ler. Orası ne kötü 
bir konaktır. 

Cehennem. 
Oraya girerler. 
Ne kötü bir ko-
naktır. 

Onlar cehennemi ta-
dacaklar, ne feci bir 
meskendir o! 

38. 
57 

ذ ا.. ِميمِ     onu..tadsınlar=ف ْلي ذ وق وه ِ    işte=ه َٰ     kaynar=ح 

غ َساقِ   ve..kokuşmuşdur=و 

İşte bu kaynar su 
ve irindir, artık onu 
tatsınlar. 

İşte şu, kaynar 
su ve irin. Tat-
sınlar onu. 

Bu, (işte böyleleri 
içindir,) öyleyse bırak 
tatsınlar: yakıcı bir 
ümitsizlik ve buz gibi 
bir karanlık, 

38. 
58 

,, رِ  آخ      ve,,daha,,başka,,vardır=و 

ش ْكِلهِِ,,ِمنِْ =ona,,(azaba),,benzer    

اجِ   ,,çeşit,,çeşit=أ ْزو 

Ve daha başka 
çeşit çeşit azab 
vardır. 

Bunlara benzer 
daha başkaları 
da vardır. 

ve aynı cinsten azap 
üstüne azap! 

38. 
59 

ذ ا..     gruptur=ف ْوجِ     işte..şunlar=ه َٰ

ْقت ِحمِ      girecek..(cehenneme)=م 

ْمِ  ع ك  بًا..لِ     sizinle..beraber=م  ْرح  م  =yok..merhaba    

مِْ    onlara=بِِهْمِ  ال و    onlar=إِنَه      gireceklerdir=ص 

 ateşe=النَارِِ

İnkârcıların ileri 
gelenlerine «işte 
bu topluluk sizinle 
beraber gerçeğe 
karşı direnenlerdir. 
Onlar rahat yüzü 
görmesin. Onlar 
mutlaka ateşe gi-
receklerdir» denir. 

İşte bu topluluk, 
sizinle beraber 
göğüs gerenler-
dir. Rahat yüzü 
görmesin onlar. 
Muhakkak ce-
henneme gire-
ceklerdir. 

(Ve onlar birbirlerine 
soracaklar: Gördünüz 
mü) sizinle birlikte kö-
rükörüne (günaha) 
dalan bu kalabalığı? 
Rahat yüzü görmesin 
onlar! Elbet onlar (da) 
ateşi tadacaklar! 

38. 
60 

    asıl,,size=أ ْنت مِْ    hayır=ب لِْ    dediler,,ki=ق ال وا,,

بًا,,لِ  ْرح  م  =yok,,merhaba     ِْم     siz=أ ْنت مِْ    size=بِك 

وه ِ     bizim=ل ن اِ     bunu,,önümüze,,getirdiniz=ق دَْمت م 

Toplulukta bulu-
nanlar ise; «Hayır, 
asıl siz rahat yüzü 
görmeyin; bizi bu-
raya getiren sizsi-

Dediler ki: Hayır, 
asıl siz rahat yü-
zü görmeyin. Bi-
zi buraya siz 
sürdünüz. Ne 

(Ve) onlar, (ayartılmış 
olanlar,) feryad ede-
cekler: Hayır, asıl 
(sorumlu) sizsiniz! Siz 
rahat yüzü görmeyin! 
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ارِ     ne,,kötü=ف بِئْسِ   durak=اْلق ر 
niz, ne kötü bir du-
raktır» derler. 

kötü bir duraktır 
burası. 

Bunu başımıza geti-
ren sizsiniz: Ne kötü 
bir yer burası! 

38. 
61 

بَن ا    dediler=ق ال وا.. نِْ    Rabbimiz=ر      kim=م 

ذ ا    bizim=ل ن ا    önümüze..getirdiyse=ق دَمِ      bunu=ه َٰ

    azabını=ع ذ ابًا    onun..artır=ف ِزْده ِ

النَارِِ..فِي    bir..kat..daha=ِضْعفًا =ateşteki 

«Rabb´imiz! Bunu 
kim başımıza ge-
tirdiyse, ateşte 
onun azabını kat 
kat artır» derler. 

Dediler ki: Rab-
bımız; bizi bura-
ya kim sürdüyse 
ona ateşteki 
azabını kat kat 
arttır. 

(Ve) Ey Rabbimiz! di-
ye yalvaracaklar, Bu-
nu kim başımıza ge-
tirdiyse onun ateş 
içindeki azabını kat 
kat artır! 

38. 
62 

ق ال وا,, ا    dediler=و  ل ن ا,,م  =bize,,ne,,oldu,,ki?    

ىَِٰ,,لِ  ن ر  =görmüyoruz    ًِال     adamları=ِرج 

ن ع دُّه مِْ,,ك نَا =saydığımız    

ارِِ,,ِمنِ  اْْل ْشر  =kötülerden 

«Bize ne oldu ki, 
dünyada iken kötü-
lerden saydığımız 
adamları burada 
niçin görmüyo-
ruz?» derler. 

Ve dediler ki: Bi-
zim kendilerini 
kötülerden say-
dığımız adamları 
niçin burada 
görmüyoruz? 

Ve ekleyecekler: Na-
sıl olur da (dünyada) 
çarpılmış olanlar ara-
sında saydıklarımı-
zı(n hiç birini) burada 
görmeyiz, 

38. 
63 

ْذن اه مِْ..     alay=ِسْخِريًّا    hani..onlarla..ederdik=أ تَخ 

اغ تِْ    yoksa=أ مِْ مِ     kaydı..(mı?)=ز  ْنه      onlardan=ع 

ارِ   gözler(imiz)=اْْل ْبص 

Hani onlarla alay 
ederdik. Yoksa on-
ları gözden mi ka-
çırdık? 

Onları alaya al-
mıştık. Yoksa 
şimdi gözlere 
görünmez mi ol-
dular? 

(ve) kendileriyle alay 
ettiklerimizin? Yoksa 
(onlar burada da) biz 
mi göremiyoruz? 

38. 
64 

ِلكِ     mutlaka=إِنَِ,, قِ     bu=ذ َٰ     gerçektir=ل ح 

مِ  اص   ateş=النَارِِ    halkının=أ ْهلِِ    tartışmasıdır=ت خ 

İşte ateş halkının 
tartışmaları böyle-
dir ve bunlar ger-
çektir. 

İşte bu, hakkın 
kendisidir. Ce-
hennem ehlinin 
birbiriyle tartış-
ması. 

Cehennem sakinleri-
nin karşılıklı çekişme-
leri (ve şaşkınlıkları) 
işte böyle sürüp gide-
cek! 

38. 
65 

ا    de..ki=ق لِْ..     ben=أ ن ا    ancak=إِنَم 

ْنِذر ِ  ا    bir..uyarıcıyım=م  م      ve..yoktur=و 

هِ ..ِمنِْ إِل َٰ =tanrı    َِإِل=başka    ِ اّلَل=Allah’tan    

اِحد ِ  ve..kahreden=اْلق َهارِ     tek=اْلو 

Ey Muhammed! 
De ki, «Ben sade-
ce bir uyarıcıyım. 
Gücü her şeye ye-
ten tek Allah´tan 
başka tanrı yoktur. 

De ki: Ben, sa-
dece bir uyarıcı-
yım. Vahid, 
Kahhar olan Al-
lah´tan başka 
hiç bir ilah yok-
tur. 

De ki (ey Muham-
med): Ben yalnızca 
bir uyarıcıyım; bütün 
mevcudat üzerinde 
mutlak otorite sahibi 
olan Tek Allah'tan 
başka ilah yoktur; 

38. 
66 

,, بُِّ اتِِ    Rabbidir=ر  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     ve,,yerin=و 

ا م  ا,,و  ب ْين ه م  =ve,,ikisi,,arasındakilerin    

 çok,,bağışlayandır=اْلغ فَارِ     daima,,üstündür=اْلع ِزيزِ 

Göklerin, yerin ve 
ikisi arasında bu-
lunanların Rabb´ı 
olan Allah, daima 
üstündür, çok ba-
ğışlayandır.» 

Göklerin, yerin 
ve ikisinin ara-
sında bulunanla-
rın Rabbı 
Aziz´dir, Ga-
fur´dur. 

göklerin, yerin ve ikisi 
arasındaki her şeyin 
Rabbi, kudret sahibi 
ve çok bağışlayıcı! 

38. 
67 

    bir..haberdir=ن ب أ ِ    O=ه وِ     de..ki=ق لِْ..

 büyük=ع ِظيمِ 

De ki; «Bu Kur´an, 
büyük bir haber-
dir.» 

De ki: Bu, büyük 
bir haberdir. 

De ki: Bu, muazzam 
bir mesajdır: 

38. 
68 

    ondan=ع ْنه ِ    siz=أ ْنت مِْ,,

ْعِرض ونِ   yüz,,çeviriyorsunuz=م 

«Fakat siz ondan 
yüz çeviriyorsu-
nuz?» 

Ama siz, ondan 
yüz çeviriyorsu-
nuz. 

(nasıl) ondan yüz çe-
virirsiniz? 

38. 
69 

.. ا ك انِ ..م  =yoktu     ِِلي=benim    ِِْعْلمِ ..ِمن =bir..bilgim    

ِِ ل  ْعل ىَِٰاْْل ِ    topluluk=بِاْلم  =yüce    

ونِ ..إِذِْ ي ْخت ِصم  =tartışırlarken 

Mele-i A´la´da 
kendi aralarındaki 
tartışmaları hak-
kında benim hiçbir 
bilgim yoktu. 

Mele-i A´la´da 
olan tartışmalar 
hakkında benim 
bir bilgim yoktur. 

(De ki ey Muham-
med:) (İnsanın yaratı-
lışına) karşı çıktıkla-
rında yüce topluluk(ta 
neler olup bittiği) 
hakkında bilgi sahibi 
değildim; 

38. 
70 

,, ىَِٰ,,إِنِْ ي وح  =vahyediliyor    َِإِل ي=bana    َِإِل=ancak    

ا     bir,,uyarıcı=ن ِذيرِ     ben=أ ن ا    olduğum,,için=أ نَم 

بِينِ   apaçık=م 

Ben gelecek tehli-
keleri apaçık uya-
rıcı olduğum içindir 
ki, bana vahy olu-
nuyor. 

Bana, sadece 
vahyolunur. Ben, 
ancak apaçık bir 
uyarıcıyım. 

o, (Allah) tarafından 
bana vahyedilmemiş 
olsaydı ben de (size) 
apaçık bir uyarıda bu-
lunamazdım! 

38. 
71 

بُّكِ     demişti..ki=ق الِ     hani=إِذِْ..     Rabbin=ر 

ئِك ةِِ َل      ben=إِن ِي    meleklere=ِلْلم 

اِلقِ      bir..insan=ب ش ًرا    yaratacağım=خ 

ِطينِ ..ِمنِْ =çamurdan 

Rabb´im Meleklere 
demişti ki; ben 
çamurdan bir in-
san yaratacağım. 

Hani Rabbın 
meleklere de-
mişti ki: Ben, 
çamurdan bir in-
san yarataca-
ğım. 

(Nitekim) o zaman, 
Rabbin meleklere 
demişti: Ben balçık-
tan bir insan yarata-
cağım; 

38. 
72 

    onu,,biçimlendirdiğim=س َوْيت ه ِ    zaman=ف إِذ ا,,

ن ف ْختِ      ona=فِيهِِ    ve,,üflediğim=و 

وِحي,,ِمنِْ ر  =ruhumdan    ف ق ع وا=derhal,,kapanın    

اِجِدينِ سِ     ona=ل ه ِ =secdeye 

Onu biçimlendirip 
ona ruhumdan üf-
lediğim zaman 
derhal ona secde 
edin. 

Onu yapıp ru-
humdan kendi-
sine üflediğim 
zaman; derhal 
secde edin ona. 

ona en uygun biçimi 
verip Kendi ruhum-
dan kattığım zaman 
onun önünde yere 
kapanın! 

38. 
73 

د ِ.. ئِك ة ِ    secde..ettiler=ف س ج  َل      meleklerin=اْلم 

مِْ ع ونِ     hepsi=ك لُّه   tüm..olarak=أ ْجم 

Meleklerin hepsi 
birden secde etti-
ler. 

Bütün melekler 
topluca secde 
ettiler. 

Bunun üzerine bütün 
melekler yere kapan-
dılar, 

38. 
74 

    İblis=إِْبِليسِ     yalnız,,hariç=إِلَِ,,

ك انِ     büyüklük,,tasladı=اْست ْكب رِ      ve,,oldu=و 

اْلك افِِرينِ ,,ِمنِ  =kâfirlerden 

Yalnız İblis secde 
etmedi, büyüklük 
tasladı ve kafirler-
den oldu. 

Yalnız İblis, bü-
yüklük tasladı ve 
kafirlerden oldu. 

yalnız İblis kapanma-
dı: O küstahça böbür-
lendi ve (böylece) 
hakikati inkar eden-
lerden oldu. 

38. 
75 

.. إِْبِليسِ ..ي ا    dedi..ki=ق الِ  =ey..İblis    ا     ?nedir=م 

ن ع كِ  د ِ..أ نِْ    seni..alıkoyan=م  ت ْسج  =secde..etmekten    

ا ل ْقتِ ..ِلم  خ  =yarattığıma     ِبِي د َي=iki..elimle    

    yoksa=أ مِْ    ?büyüklük..mü..tasladın=أ ْست ْكب ْرتِ 

اْلع اِلينِ ..ِمنِ     ?oldun..(mi)=ك ْنتِ  =yücelerden 

Allah: «Ey İblis, iki 
elimle yarattığıma 
secde etmekten 
seni alıkoyan ne-
dir? Böbürlendin 
mi, yoksa yüceler-
den mi oldun?» 

Buyurdu ki: Ey 
İblis, iki elimle 
yarattığıma sec-
de etmekten se-
ni alıkoyan ne-
dir? Böbürlendin 
mi, yoksa yüce-
lerden mi oldun? 

(Allah): Ey İblis! dedi, 
Kendi ellerimle yarat-
tığım şu (varlığın 
önünde) yere ka-
panmaktan seni alı-
koyan nedir? (Başka 
bir yaratık önünde 
boyun eğmeyecek 
kadar) kibirli misin, 
yoksa (yalnız) kendi-
sini üstün görenler-
den misin? 

38. 
76 

,, ْيرِ     ben=أ ن ا    dedi=ق الِ      iyiyim=خ 
    ondan=ِمْنه ِ 

ل ْقت نِي ن ارِ ,,ِمنِْ    beni,,yarattın=خ  =ateşten    

ل ْقت ه ِ خ  ِطينِ ,,ِمنِْ    onu,,ise,,yarattın=و  =çamurdan 

İblis: «Ben ondan 
üstünüm. Beni 
ateşten yarattın. 
Onu çamurdan ya-
rattın» dedi. 

Dedi ki: Ben on-
dan daha hayır-
lıyım. Beni ateş-
ten yarattın, onu 
çamurdan yarat-
tın. 

(İblis): Ben ondan 
daha üstünüm! diye 
cevap verdi, Beni 
ateşten, onu ise bal-
çıktan yarattın. 

38. 
77 

.. جِْف ِ    buyurdu..ki=ق الِ  اْخر  =haydi..çık    ا     oradan=ِمْنه 

ِجيمِ     sen=ف إِنَكِ   kovuldun=ر 

Allah: «Çık oradan 
sen artık kovulmuş 
birisin. 

Buyurdu ki: Çık 
oradan. Şüphe-
siz sen, artık ko-
vulmuş birisin. 

(Allah) Öyleyse dedi, 
bu (meleklik konu-
mu)ndan çık git; çün-
kü sen artık gözden 
düşmüş/kovulmuş bi-
risin. 

38. 
78 

إِنَِ,, ل ْيكِ     ve,,şüphesiz=و      üzerinedir=ع 

    gününe=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ    lanetim=ل ْعن تِي

ينِِ  ceza=الد ِ

Ceza gününe ka-
dar lanetim senin 
üzerinedir» dedi. 

Ve muhakkak ki 
din gününe ka-
dar la´netim se-
nin üzerinedir. 

Ve benim lanetim 
Hesap Günü'ne kadar 
senin üzerinde ola-
caktır! 

38. 
79 

.. ب ِِ    dedi=ق الِ      Rabbim=ر 

    kadar=إِل ىَِٰ    öyleyse..bana..süre..ver=ف أ ْنِظْرنِي

 yeniden..dirilecekleri=ي ْبع ث ونِ     güne=ي ْومِِ

İblis «Ey Rabbim! 
O halde tekrar diri-
lecekleri güne ka-
dar bana mühlet 
ver!» dedi. 

Dedi ki: Rabbım, 
diriltilecekleri 
güne kadar beni 
ertele. 

(İblis) Ey Rabbim! 
dedi, O halde herke-
sin dirileceği Güne 
kadar bana mühlet 
ver! 

38. 
80 

,,     haydi,,sen=ف إِنَكِ     buyurdu=ق الِ 

ْنظ ِرينِ ,,ِمنِ  اْلم  =süre,,verilenlerdensin 

Allah: «Haydi sana 
mühlet verildi. 

Buyurdu ki: Sen, 
şüphesiz ertele-
nensin, 

(Allah) Peki, (öyle ol-
sun)! dedi, Sen müh-
let verilenlerden ol-
dun, 

38. 
81 

.. ْقتِِ    gününe=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ     vaktin=اْلو 
O belli vaktin gü-
nüne kadar.» 

Belli bir vaktin 
gününe kadar. 

zamanı (yalnız Benim 
tarafımdan) bilinen 
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ْعل ومِِ  belli=اْلم 
Güne kadar. 

38. 
82 

,,     senin,,izzetine,,and,,olsun,,ki=ف بِِعَزتِكِ     dedi=ق الِ 

ِعينِ     onları,,azdıracağım=ْل  ْغِوي نَه مِْ  tümünü=أ ْجم 

İblis: «senin izzet 
ve şerefine andol-
sun ki, onların tü-
münü azdıraca-
ğım» dedi. 

Dedi ki: Senin 
izzetine yemin 
olsun ki ben, on-
ların hepsini 
muhakkak azdı-
rırım. 

(Bunun üzerine İblis): 
Senin kudretine an-
dolsun ki, onların tü-
münü şiddetli bir sa-
pıklığa sürükleyece-
ğim! dedi, 

38. 
83 

مِ     kulların=ِعب اد كِ     yalnız..hariç=إِلَِ..     onlardan=ِمْنه 

ْخل ِصينِ   ihlaslı=اْلم 

«Yalnız onlardan 
ihlas sahibi kullar 
hariç.» 

Ancak içlerinden 
ihlasa erdirilmiş 
kulların müstes-
na. 

Senin ihlaslı kulların 
dışında (tümünü) 

38. 
84 

,, قُِّ    buyurdu,,ki=ق الِ      gerçektir=ف اْلح 

قَِ اْلح   ben,,diyorum,,ki=أ ق ولِ     ve,,gerçekten=و 

Allah: «İşte bu 
doğrudur. Ben 
gerçeği söylüyo-
rum. 

Buyurdu ki: İşte 
bu, haktır ve 
Ben, hakkı söy-
lerim. 

(Allah,) O zaman, 
gerçek şudur! buyur-
du, ve Ben bu gerçe-
ği söylüyorum: 

38. 
85 

نَمِ     dolduracağım=ْل  ْمِل  نَِ.. ه      cehennemi=ج 

ِمَمنِْ    senden=ِمْنكِ      ve..kimselerden=و 

مِْ    sana..uyan=ت بِع كِ      onlar..içinde=ِمْنه 

ِعينِ   tümüyle=أ ْجم 

Sen ve sana uyan-
ların hepsiyle ce-
hennemi doldura-
cağım» dedi. 

Muhakkak ce-
hennemi seninle 
ve onlardan sa-
na uyanların 
hepsiyle doldu-
racağım. 

Cehennemi seninle 
ve sana uyanlarla 
dolduracağım! 

38. 
86 

ا    de,,ki=ق لِْ,, أ ْسأ ل ك مِْ,,م  =ben,,sizden,,istemiyorum    

ل ْيهِِ أ ْجرِ ,,ِمنِْ    buna,,karşı=ع  =bir,,ücret    

ا م      ben=أ ن ا    ve,,değilim=و 

ل ِِفينِ ,,ِمنِ  ت ك  اْلم  =yapmacık,,yapanlardan 

Ey Muhammed! 
De ki; «Buna kar-
şılık sizden bir üc-
ret istemiyorum, 
kendimden bir şey 
teklif edenlerden 
de değilim.» 

De ki: Ben, buna 
karşı sizden bir 
ücret istemiyo-
rum ve ben, 
kendiliğimden bir 
şey iddia eden-
lerden de deği-
lim. 

De ki (ey Peygam-
ber!): Bu (mesaj) için 
sizden hiçbir karşılık 
istemiyorum; ve ben 
sahip olmadığı şeyleri 
iddia edenlerden de-
ğilim. 

38. 
87 

.. ه وِ ..إِنِْ =O..(Kur’an)    َِإِل=ancak     ِِذْكر=öğüttür    

 bütün..alemlere=ِلْلع ال ِمينِ 

Bu Kur´an, alemler 
için bir öğüttür. 

Bu, ancak alem-
ler için bir zikir-
dir. 

Bu (ilahi kelam), bü-
tün alemler için ancak 
bir öğüt ve uyarıdır. 

38. 
88 

نَِ,, ل ت ْعل م      onun,,haberini=ن ب أ ه ِ    gayet,,iyi,,bileceksiniz=و 

 bir,,süre=ِحينِ     sonra=ب ْعد ِ

Onun haberlerinin 
doğruluğunu bir 
süre sonra gayet 
iyi anlayacaksınız. 

Onun haberini 
bir müddet sonra 
öğreneceksiniz. 

Ve onun anlamını bir 
süre sonra mutlaka 
kavrayacaksınız! 

39. 
1 

..     Kitabını=اْلِكت ابِِ    indirilmesi=ت ْنِزيلِ 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah..tarafındandır    ِِاْلع ِزيز=aziz    

ِكيمِِ  hüküm..ve..hikmet..sahibi=اْلح 

Bu Kitab´ın indiril-
mesi, aziz ve hik-
met sahibi Allah 
katındandır. 

Kitab´ın indiril-
mesi; Aziz, Ha-
kim olan Allah 
katındandır. 

Bu ilahi kelamın indi-
rilişi, güç ve hikmet 
Sahibi olan Allah'tan-
dır. 

39. 
2 

ْلن ا    biz=إِنَا,,     sana=إِل ْيكِ     indirdik=أ ْنز 

ق ِِ    bu,,Kitabı=اْلِكت ابِ      hak,,ile=بِاْلح 

    Allah’a=اّلَل ِ    sen,,kulluk,,et=ف اْعب دِِ

ْخِلًصا ينِ     yalnız,,O’na=ل ه ِ    halis,,kılarak=م   dini=الد ِ

Ey Muhammed! 
Şüphesiz ki, Ki-
tab´ı sana hak ola-
rak indirdik. O hal-
de sen de dini Al-
lah´a has kılarak 
ihlas ile kulluk et. 

Şüphesiz ki Biz, 
kitabı sana, hak 
olarak indirdik. 
Öyleyse dini Al-
lah için tahsis 
ederek O´na 
ibadet et. 

hakikati ortaya koyan 
bu vahyi sana indiren 
Biziz. Öyleyse içten 
bir inançla Allah'a 
bağlanarak yalnız 
O'na kulluk et! 

39. 
3 

.. ِِ    iyi..bil..ki=أ لِ  ينِ     yalnız..Allah’ındır=ّلِلَ     din=الد ِ

اِلص  ِ الَِذينِ     halis=اْلخ  ذ وا..و  اتَخ  =edinerek    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka     ِأ ْوِلي اء=veliler    

ن ْعب د ه مِْ..امِ  =biz..bunlara..tapmıyoruz    

    dışında..(bir..sebeple)=إِلَِ

ب ون ا اّلَلِِ..إِل ى    bizi..yaklaştırmaları..için=ِلي ق ر ِ =Allah’a    

ْلف ىَِٰ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz..ki=إِنَِ    daha..yakın=ز 

    onlar..arasında=ب ْين ه مِْ    hükmünü..verecektir=ي ْحك مِ 

ا..فِي م  =konuda    ِْه م=onlar    ِِفِيه=onda    

    şüphesiz..ki=إِنَِ    ayrılığa..düşüyorlar=ي ْخت ِلف ون ِ 

ي ْهِدي..لِ     Allah=اّلَل ِ =doğru..yola..iletmez    

نِْ ه وِ ..م  =olanı     ِك اِذب=yalancı     ِك فَار=nankör 

İyi bil ki, halis din 
yalnız Allah´ındır. 
O´ndan başka 
dostlar edinerek, 
«Onlar bizi Allah´a 
yaklaştırsınlar diye 
kulluk ediyoruz» 
derler. Doğrusu Al-
lah, ayrılığa düş-
tükleri şeylerde 
hüküm verecektir. 
Allah, yalancı, 
inkârcı insanı doğ-
ru yola iletmez. 

İyi bil ki; halis 
din, Allah´ındır. 
O´ndan başka 
veliler edinenler; 
onlara, sırf bizi 
Allah´a yaklaş-
tırsınlar diye 
ibadet ediyoruz, 
derler. Doğrusu 
Allah, ihtilafa 
düştükleri şey-
lerde, aralarında 
hüküm verecek-
tir. Muhakkak ki 
Allah; yalancı ve 
kafir olan kimse-
yi hidayete eriş-
tirmez. 

Halis inancın yalnız 
Allah'a yönelmesi ge-
rekmez mi? O'ndan 
başkasını dost ve ko-
ruyucu edinenler, Biz 
bunlara sırf bizi Al-
lah'a daha çok yak-
laştırsınlar diye kulluk 
ediyoruz! (derler). 
Şüphesiz Allah, (Kı-
yamet Günü) onlar 
arasında (hakikatten 
saptıkları) her konuda 
mutlaka hüküm vere-
cektir, çünkü Allah, 
(kendi kendine) yalan 
söyleyen ve inatla 
nankörlük yapan hiç 
kimseyi rahmetiyle 
doğru yola ulaştır-
maz! 

39. 
4 

اد ِ    eğer=ل وِْ,,     Allah=اّلَل ِ    isteseydi=أ ر 

ي تَِخذ ِ,,أ نِْ =edinmek    ل دًا     çocuk=و 

ْصط ف ىَِٰ ي ْخل قِ ,,ِمَما    seçerdi=ل  =yarattıklarından    

ا ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

ان ه ِ      O=ه وِ     O,,(bundan,,münezzehtir),,yücedir=س ْبح 

اِحد ِ    Allah’tır=اّلَل ِ  kahredici=اْلق َهارِ     tek=اْلو 

Allah çocuk edin-
mek isteseydi, ya-
rattıklarından dile-
diğini seçerdi. O 
bundan münez-
zehtir, yücedir. O, 
tek ve kahredici Al-
lah´dır. 

Şayet Allah, ço-
cuk edinmek is-
teseydi; yaratık-
larından diledi-
ğini elbette se-
çerdi. Tenzih 
ederiz O´nu. O; 
Vahid ve Kahhar 
Allah´tır. 

Eğer Allah bir evlat 
edinmek isteseydi, 
yarattıklarından dile-
diği herhangi birini 
seçebilirdi; (fakat) O, 
kudret ve ihtişamında 
sınırsızdır! O, Tek Al-
lah'tır: bütün mevcu-
dat üzerinde mutlak 
otorite Sahibi! 

39. 
5 

.. ل قِ  اتِِ    yarattı=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ِِ     ve..yeri=و  ق      hak..ile=بِاْلح 

رِ  ِ     üzerine=ع ل ى    geceyi=اللَْيلِ     dolandırır=ي ك و 

ارِِ رِ     gündüzün=النَه  ِ ي ك و      ve..dolandırır=و 

ارِ      gecenin=اللَْيِلِ     üzerine=ع ل ى    gündüzü=النَه 

س َخرِ      ve..buyruğu..altına..almıştır=و 

الِْ    güneşi=الَشْمسِ  ر ِ و  ق م  =ve..ayı     ِك ل=her..biri    

لِ     akıp..gitmektedir=ي ْجِري     süreye..kadar=ِْل ج 

ىِ  س مًّ     O=ه وِ     iyi..bil..ki=أ لِ     belli..bir=م 

 ve..çok..bağışlayandır=اْلغ فَارِ     aziz=اْلع ِزيزِ 

Allah, gökleri ve 
yeri hak ile yarattı. 
Geceyi gündüzün 
üzerine örtüyor; 
gündüzü de gece-
nin üzerine sarı-
yor. Her biri belli 
bir süreye kadar 
yörüngelerinde 
akıp giden güneş 
ve ayı buyruk al-
tında tutar. İyi bil 
ki, O, aziz ve çok 
bağışlayandır. 

Gökleri ve yeri 
hak ile yaratmış-
tır. Geceyi gün-
düzün üzerine 
dolar; gündüzü 
de gecenin üze-
rine dolar. Gü-
neşi ve ayı mü-
sahhar kılmıştır. 
Her biri belirli bir 
süreye kadar 
akıp gitmektedir. 
İyi bilin ki O; 
Aziz´ dir, Gaf-
far´dır. 

O, gökleri ve yeri (de-
runi bir) hakikate göre 
yaratmıştır. O gece-
nin gündüze sızıp 
onu örtmesini ve 
gündüzün de geceye 
sızıp örtmesini sağ-
lar; O, güneşi ve ayı 
(kendi kanunlarına) 
tabi tutmuştur, her biri 
(O'nun tarafından) 
belirlenen bir süre 
içinde akıp gitmekte-
dir. O, güçlü ve ba-
ğışlayıcı değil midir? 

39. 
6 

ل ق ك مِْ,, ِ,,ِمنِْ    sizi,,yarattı=خ  ن ْفس  =candan    

اِحد ةِ  ع لِ     sonra=ث مَِ    bir,,tek=و      meydana,,getirdi=ج 

ا ا    ondan=ِمْنه  ه  ْوج  لِ     eşini=ز  أ ْنز      ve,,indirdi=و 

اْْل ْنع امِِ,,ِمنِ     sizin,,için=ل ك مِْ =davarlardan    

انِي ة ِ اج ِ     sekiz=ث م      çift=أ ْزو 

    ve,,sizi,,yaratmaktadır=ي ْخل ق ك مِْ

ب ط ونِِ,,فِي =karınlarında    ِْاتِك م     annelerinizin=أ َمه 

ْلقًا ب ْعدِِ,,ِمنِْ    yaratılışla=خ  =sonra    

ْلقِ      içinde=فِي    bir,,yaratılıştan=خ 

اتِ  ث ِ     karanlık=ظ ل م  ِلك مِ     üç=ث َل 
    işte,,budur=ذ َٰ

بُّكِ     Allah=اّلَل ِ مِْر  =Rabbiniz    ِ ل ه=O’nundur    

ْلك ِ  ه ِ    yoktur=لِ     mülk=اْلم      başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

    O’ndan=ه و ِ 

ف ونِ ,,ف أ نَىَِٰ ت ْصر  =nasıl,,çevriliyorsunuz? 

Sizi tek bir candan 
yarattı; sonra on-
dan eşini yarattı ve 
sizin için hayvan-
lardan sekiz çift 
meydana getirdi. 
Sizi annelerinizin 
karnında üç karan-
lık içinde yaratılış-
tan yaratılışa (zi-
gottan embriyoya 
embriyodan et giy-
dirilmiş kemiklere) 
geçirerek yarat-
mıştır. İşte 
Rabb´iniz olan Al-
lah budur. Mülk 
O´nundur. O´ndan 
başka ilah yoktur. 
Öyleyse nasıl olu-
yor da O´na kulluk-
tan döndürülüyor-
sunuz? 

Sizi bir tek nefis-
ten yaratmış, 
sonra ondan 
eşini var etmiştir. 
Sizin için, hay-
vanlardan sekiz 
çift indirmiştir. 
Sizi, analarınızın 
karınlarında üç 
karanlık içinde, 
bir yaratılıştan 
sonra öbür yara-
tılışa geçirerek 
yaratmaktadır. 
İşte bu, Rabbı-
nız olan Allah´tır. 
Mülk O´nundur. 
O´ndan başka 
ilah yoktur. Böy-
leyken nasıl olup 
da döndürülü-
yorsunuz? 

O, sizi, (hepinizi) bir 
tek candan yaratmış-
tır ve ondan da eşini 
var etmiştir; ve size 
dişi erkek evcil hay-
vanlardan dört tür 
bağışlamıştır. O, sizi 
annelerinizin rahimle-
rinde, üç katman ka-
ranlığın içinde, peş-
peşe yaratılış safha-
larından geçirerek ya-
ratmaktadır. İşte 
Rabbiniz Allah budur; 
hükümranlık O'nun-
dur; O'ndan başka 
ilah yoktur. Buna 
rağmen hakikati nasıl 
gözardı edersiniz? 

39. 
7 

وا    eğer=إِنِْ..     şüphesiz=ف إِنَِ    inkâr..ederseniz=ت ْكف ر 
Eğer inkâr ederse-
niz bilin ki, Allah 

Eğer küfreder-
seniz; muhakkak 

Eğer nankörlük ya-
parsanız bilin ki Allah 
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ْنك ْمِ     zengindir=غ نِيِ     Allah=اّلَل ِ     sizden=ع 

لِ  ىَِٰ..و  ي ْرض  =fakat..razı..olmaz    ِِِلِعب اِده=kulları..için    

إِنِْ    küfre=اْلك ْفر ِ      ve..eğer=و 

وا ه ِ    şükrederseniz=ت ْشك ر      ona..razı..olur=ي ْرض 

ْمِ  لِ     sizin..için=ل ك  ت ِزرِ ..و  =(günahını)..çekmez    

ة ِ اِزر      günahını=ِوْزرِ     hiçbir..günahkar=و 

 ِ ىَٰ     sonra=ث مَِ    diğerinin=أ ْخر 

ب ِك مِْ..إِل ىَِٰ ر  =Rabbinizedir    ِْْرِجع ك م     dönüşünüz=م 

ئ ك مِْف ي ن ب ِِ =size..haber..verir    

ا ل ون ِ ..ك ْنت مِْ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    ِ إِنَه=çünkü..O    

ِليمِ  د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ    bilir=ع   göğüslerin=الصُّ

sizin imanınıza 
muhtaç değildir. 
Fakat kulları için 
küfre razı olmaz. 
Ve eğer şükreder-
seniz sizden hoş-
nut olur. Hiçbir gü-
nahkâr, diğerinin 
günahını çekmez. 
Sonra dönüşünüz 
Rabb´inizedir. O 
size, yaptıklarınızı 
haber verir. O, 
kalblerde olanı bi-
lir. 

ki Allah, sizden 
müstağnidir. Fa-
kat O, kulları için 
küfre rıza gös-
termez. Eğer 
şükrederseniz; 
sizden hoşnud 
olur. Hiç bir gü-
nahkar diğerinin 
günahını yük-
lenmez. Sonra 
dönüşünüz 
Rabbınızadır. O 
zaman yaptıkla-
rınızı size haber 
verir. Muhakkak 
ki O, göğüslerin 
özünü bilendir. 

size, hiç birinize muh-
taç değildir; fakat O, 
yine de kullarının 
nankörlüğüne razı 
olmaz ama eğer şük-
rederseniz size rıza 
gösterir. Hiç kimse 
kimsenin yükünü ta-
şıyacak değildir. Son-
ra tümünüz Rabbini-
ze döneceksiniz ve o 
zaman (hayatta iken) 
yaptıklarınız(ın anla-
mın)ı size göstere-
cektir, çünkü O, (in-
sanların) kalplerinde 
olan her şeye hakkıy-
la vakıftır. 
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,, إِذ ا سَِ,,و  م  =dokunduğunda     ِْنس ان     insana=اْْلِ

رِ      hemen,,dua,,eder=د ع ا    bir,,zarar=ض 

بَه ِ نِيبًا    Rabbine=ر      içtenlikle,,yönelerek=م 

    zaman=إِذ ا    sonra=ث مَِ    O’na=إِل ْيهِِ

َول ه ِ ةًِ    ona,,verdiği=خ      bir,,nimet=نِْعم 

    unutur=ن ِسيِ     kendisinden=ِمْنه ِ

ا ك انِ ,,م  =olduğunu    ي ْدع و=yalvarmakta    

ق ْبلِ ,,ِمنِْ    O’na=إِل ْيهِِ =önceden    

ع لِ  ج  ِِ    ve,,koşmağa,,başlar=و      Allah’a=ّلِلَ

    saptırmak,,için=ِلي ِضلَِ    eşler=أ ْند ادًا

س بِيِلِهِ ,,ع نِْ =O’nun,,yolundan    ِْق ل=de,,ki    

تَعِْ     azıcık=ق ِليًَلِ     küfrünle=بِك ْفِركِ     yaşa=ت م 

ابِِ,,ِمنِْ    şüphesiz,,sen=إِنَكِ  أ ْصح  =halkındansın    

 ateş=النَارِِ

İnsanın başına bir 
sıkıntı gelince 
Rabb´ine dönerek 
O´na yalvarır. Son-
ra Allah katından 
bir nimet verince 
önceden kime yal-
varmış olduğunu 
unutuverir. Allah´ın 
yolundan saptır-
mak için O´na eş-
ler koşar. Ey Mu-
hammed! De ki: 
«İnkârınla az bir 
müddet zevklen, 
sen cehennemlik-
lerdensin.» 

İnsana bir sıkıntı 
dokunduğu za-
man Rabbına 
yönelerek O´na 
yalvarır. Sonra 
O, kendi katın-
dan ona bir ni-
met verince; ön-
ceden O´na yal-
varmış olduğunu 
unutuverir. Ve 
Allah´ın yolun-
dan saptırmak 
için O´na eşler 
koşar. De ki: 
Küfrünle biraz 
eğlenedur. Mu-
hakkak ki sen, 
ateş yaranın-
dansın. 

İşte (böyle,) insanın 
başına bir bela geldi 
mi Rabbine yönelerek 
(yardım için) O'na 
yalvarır fakat O'nun 
rahmetiyle bir nimete 
kavuşunca da önce-
den yalvarıp yakardı-
ğını unutarak başka 
güçleri Allah'a rakip 
çıkarır ve böylece 
(başkalarını) O'nun 
yolundan saptırır. (Bu 
şekilde günah işle-
yenlere) de ki: Bu in-
karınızla kısa bir 
müddet keyif sürün 
bakalım (ama sonun-
da) ateşi hak eden-
lerden olacaksınız! 
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.. ه وِ ..أ َمنِْ =yoksa..o..gibi..midir?     ِق انِت=ibadet..eden    

    gece=اللَْيلِِ    saatlerinde=آن اءِ 

ق ائًِما    secde..ederek=س اِجدًا     ve..ayakta..durarak=و 

ة ِ    korkan=ي ْحذ رِ      ahiretten=اْْلِخر 

و ي ْرج  ة ِ    ve..uman=و  ْحم      rahmetini=ر 

ب ِِهِ      de..ki=ق لِْ    Rabbinin=ر 

ي ْست ِوي..ه لِْ =bir..olur..mu?    

ونِ ..الَِذينِ  ي ْعل م  =bilenlerle    

الَِذينِ  ون ِ ..لِ ..و  ي ْعل م  =bilmeyenler    

ا     öğüt..alır=ي ت ذ َكرِ     doğrusu..ancak=إِنَم 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ    sahipleri=أ ول و

Geceleyin secde 
ederek ve ayakta 
durarak boyun bü-
ken, ahiretten çe-
kinen, Rabb´inin 
rahmetini dileyen 
kimse inkâr eden 
kimse gibi olur 
mu? De ki: «Bilen-
lerle bilmeyenler 
bir olur mu?» Doğ-
rusu ancak aklı se-
lim sahipleri öğüt 
alır. 

Yoksa o, gece-
leyin secde ede-
rek, kıyamda du-
rarak itaat eden, 
ahiretten korkan 
ve Rabbının 
rahmetini dile-
yen kimse gibi 
midir? De ki: Hiç 
bilenlerle bilme-
yenler bir olur 
mu? Doğrusu 
ancak akıl sahip-
leri öğüt alıp dü-
şünür. 

Yoksa siz, gece bo-
yunca (namazda) 
secde ederek yahut 
ayakta durarak ken-
dini (Allah'a) ibadete 
adayan, öteki dünya-
yı gözeten ve Rabbi-
nin rahmetini dileyen 
kimse (ile kendinizi 
bir mi tutuyor)sunuz? 
De ki: Hiç bilenler ile 
bilmeyenler bir olur 
mu? (Ancak) yalnızca 
akıl iz'an sahipleri 
bunun farkındadır! 

39. 
10 

    kullarım=ِعب ادِِ    ey=ي ا    de,,ki=ق لِْ,,

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inanan    اتَق وا=korkun    

ْمِ  بَك      Rabbinizden=ر 

أ ْحس ن وا,,ِللَِذينِ  =güzel,,davrananlara    

ِذهِِ,,فِي الدُّْني ا,,ه َٰ =bu,,dünyada    

ِ
ن ة   س  أ ْرضِ     güzellik,,vardır=ح      Allah’ın=اّلَلِِ    yeri=و 

ِ
اِسع ة   ا    geniştir=و  فَى    ancak=إِنَم      ödenecektir=ي و 

ونِ  ه مِْ    sabredenlere=الَصابِر      ödülleri=أ ْجر 

ِحس ابِ ,,بِغ ْيرِِ =hesapsız 

Ey Muhammed! 
De ki: «Ey inanan 
kullarım! 
Rabb´inize karşı 
gelmekten sakının; 
bu dünyada iyilik 
yapanlara iyilik 
vardır. Allah´ın ya-
rattığı yeryüzü ge-
niştir. Ancak sab-
redenlere, 
mükâfatları hesap-
sız ödenecektir.» 

De ki: Ey iman 
eden kullarım, 
Rabbınızdan 
korkun. Bu dün-
yada iyilik ya-
panlara, iyilik 
vardır. Ve Al-
lah´ın arzı geniş-
tir. Yalnız sabre-
denlere ecirleri, 
hesapsız öde-
necektir. 

De ki: (Allah şöyle 
buyuruyor:) 'Ey ina-
nan kullarım! Rabbi-
nize karşı sorumlulu-
ğunuzun bilincinde 
olun! Bu dünyada iyi 
şeyler için gayret 
edenleri güzel bir son 
beklemektedir. 
(Unutmayın ki) Al-
lah'ın arzı geniştir, 
(ve) elbette sıkıntılara 
göğüs gerenlere mü-
kafatları hesapsız ve-
rilecektir! 
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    emredildi=أ ِمْرتِ     bana=إِن ِي    de..ki=ق لِْ..

أ ْعب د ِ..أ نِْ =kulluk..etmem    ِ اّلَل=Allah’a    

ْخِلًصا ينِ     yalnız..O’na=ل ه ِ    halis..kılarak=م   dini=الد ِ

De ki: «Dini Al-
lah´a halis kılarak 
O´na kulluk etmek-
le emrolundum. 

De ki: Ben, dini 
yalnız Allah´a 
tahsis ederek 
ibadet etmekle 
emrolundum. 

De ki (ey Muham-
med): İçten bir inanç-
la Allah'a bağlanarak 
yalnız O'na kulluk 
etmekle emrolundum; 
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,, أ ِمْرتِ  أ ك ونِ ,,ِْل نِْ    ve,,bana,,emredildi=و  =olmam    

ْسِلِمينِ     ilki=أ َولِ   Müslümanların=اْلم 

Ve müslümanların 
ilki olmakla emro-
lundum.» 

Ve ben, müslü-
manların ilki ol-
makla emrolun-
dum. 

ve Allah'a teslim olan-
ların öncüsü olmakla. 
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افِ     ben=إِن ِي    de..ki=ق لِْ..     korkarım=أ خ 

ْيتِ ..إِنِْ ع ص  =isyan..edersem     ِب ِير =Rabbime    

 büyük=ع ِظيمِ     bir..günün=ي ْومِ     azabından=ع ذ ابِ 

De ki: «Ben, Rab-
bime isyan eder-
sem, büyük günün 
azabından korka-
rım.» 

De ki: Rabbıma 
karşı gelirsem; 
doğrusu büyük 
günün azabın-
dan korkarım. 

De ki: Rabbime isyan 
etseydim, o müthiş 
(Hesap) Günü'nde 
(başıma gelecek) 
azaptan dehşete ka-
pılırdım. 
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    kulluk,,ediyorum=أ ْعب د ِ    Allah’a=اّلَل ِ    de,,ki=ق لِِ,,

ْخِلًصا     yalnız,,O’na=ل ه ِ    halis,,kılarak=م 

 dinimi=ِدينِي

De ki: «Ben, dinimi 
Allah´a halis kıla-
rak O´na kulluk 
ederim.» 

De ki: Ben, di-
nimde muhlis 
olarak Allah´a 
ibadet ederim. 

De ki: İçten bir inanç-
la yalnız O'na bağla-
narak O'na kulluk 
ederim. 
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ا    siz..de..kulluk..edin=ف اْعب د وا.. ِشئْت مِْ..م  =dilediğinize    

د ونِِهِ ..ِمنِْ =O’ndan..başka    ِْق ل=de..ki    َِإِن=şüphesiz    

اِسِرينِ      ziyan..edenlerdir=اْلخ 

وا..الَِذينِ  ِسر  خ  =ziyana..uğrayanlar    

مِْ أ ْهِليِهمِْ    kendilerini=أ ْنف س ه      ve..ailelerini=و 

    günü=ي ْومِ 
ِةِ      dikkat..edin=أ لِ     kıyamet=اْلِقي ام 

ِلكِ  انِ     bu=ه وِ     işte=ذ َٰ ْسر      bir..ziyandır=اْلخ 

بِينِ   apaçık=اْلم 

Ey müşrikler, siz 
de Allah´dan baş-
ka dilediğinize kul-
luk edin. De ki: 
«Ziyana uğrayan-
lar, kıyamet günü 
hem kendilerini, 
hem de ailelerini 
ziyana sokanlardır. 
Dikkat edin, işte 
bu, apaçık bir zi-
yandır.» 

Artık siz de 
O´ndan başka 
dilediğinize ta-
pın. De ki: Hüs-
rana uğrayanlar; 
kıyamet günün-
de kendilerini 
de, ailelerini de 
hüsrana uğra-
tanlardır. İyi bilin 
ki; apaçık hüs-
ran işte budur. 

(Siz de, ey günahkar-
lar,) O'nun dışında di-
lediğinize kulluk ed(ip 
etmemeniz kendi eli-
nizdedir)! De ki: 
(Gerçekten) hüsrana 
uğrayanlar, Kıyamet 
Günü hem kendileri-
ni, hem de dost ve 
akrabalarını kaybe-
decek olanlardır: bu 
(ap)açık bir kayıp de-
ğil midir? 

39. 
16 

مِْ,, ف ْوقِِهمِْ,,ِمنِْ    onların,,vardır=ل ه  =üstlerinden    

النَارِِ,,ِمنِ     gölgeler=ظ ل لِ  =ateşten    

ِمنِْ ت ْحتِِهمِْ,,و  =ve,,altlarından,,da    

ِلكِ     gölgeler,,(ateşten)=ظ ل ل ِ      işte=ذ َٰ

فِ  ِ و      bu,,durumdan=بِهِِ    Allah=اّلَل ِ    korkutur=ي خ 

    kullarım=ِعب ادِِ    ey=ي ا    kullarını=ِعب اد ه ِ 

 benden,,korkun=ف اتَق ونِِ

Onların üstlerinde 
ateşten gölgeler, 
altlarında da ateş-
ten gölgeler vardır. 
İşte Allah, kullarını 
bu azabıyla korku-
tuyor. Ey kullarım! 
Benden korkun. 

Onların üstlerin-
de kat kat ateş-
ler, altlarında kat 
kat ateşler var-
dır. Allah, kulla-
rını bununla kor-
kutur. Ey kulla-
rım, benden kor-
kun. 

Onların üstünde ateş 
bulutları toplanacak 
ve altlarında da (ben-
zer ateş) tabakaları 
bulunacaktır... Allah 
kulların(ın kalbin)e iş-
te bu yolla korku sa-
lar. Ey kullarım! Öy-
leyse, Bana karşı so-
rumluluğunuzun bilin-
cinde olun; 
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.. الَِذينِ  اْجت ن ب وا..و  =kaçınan     ِالَطاغ وت=Tağut’a    
Tağuta kulluk et-
mekten kaçınan ve 
Allah´a yönelenle-

Tağut´a tapmak-
tan kaçınıp Al-
lah´a yönelenle-

şeytani güçlere kulluk 
yapma (eğilimin)den 
kaçınanlara ve Al-
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ي ْعب د وه ا..أ نِْ =kulluk..etmekten    

أ ن اب وا اّلَلِِ..إِل ى    ve..yönelenlere=و  =Allah’a    

مِ  ِ     onlar..için..vardır=ل ه  ىَٰ     müjde=اْلب ْشر 

رِْ  kullarımı=ِعب ادِِ    müjdele=ف ب ش ِ

re müjde var. Müj-
dele kullarımı. 

re; işte onlara 
müjde vardır. 
Öyleyse kulları-
mı müjdele. 

lah'a yönelenlere 
(öteki dünya için mut-
luluk) müjdeleri var-
dır. Öyleyse bu müj-
deyi kullarıma ver; 
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,,     dinlerler=ي ْست ِمع ونِ     onlar,,ki=الَِذينِ 

    ve,,uyarlar=ف ي تَبِع ونِ     sözü=اْلق ْولِ 

ن ه ِ  ئِكِ     onun,,en,,güzeline=أ ْحس      işte,,onlar=أ ول َٰ

ه د اه مِ ,,الَِذينِ  =doğru,,yola,,ilettikleridir     ِ اّلَل=Allah’ın    

ئِكِ  أ ول َٰ     sahipleridir=أ ول و    onlar=ه مِْ    ve,,işte=و 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ

Onlar ki, sözü din-
ler ve onun en gü-
zeline uyarlar. İşte 
onlar, Allah´ın 
kendilerini doğru 
yola ilettiği kimse-
lerdir. İşte onlar 
akıl sahipleridir. 

Onlar ki; sözü 
dinlerler de, en 
güzeline uyarlar. 
İşte bunlar; Al-
lah´ın kendilerini 
hidayete eriştir-
diği kimselerdir. 
Ve işte bunlar; 
akıl sahiblerinin 
kendileridir. 

(şu) söylenen her sö-
zü (dikkatle) dinleyen 
ve onların en güzeli-
ne uyan (kullarım)a: 
(çünkü) Allah'ın hida-
yetine mazhar olanlar 
onlardır ve onlar 
(gerçek) akıl iz'an sa-
hipleridir! 
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.. نِْ قَِ..أ ف م  ح  =hak..olanı..mı?    ِِل ْيه     üzerine=ع 

ة ِ     ?sen..mi=أ ف أ ْنتِ     azab=اْلع ذ ابِِ    kararı=ك ِلم 

نِْ    kurtaracaksın=ت ْنِقذ ِ     bulunanı=م 

النَارِِ..فِي =ateşte 

Hakkında azab 
hükmü kesinleş-
miş, ateşte olan 
kimseyi sen mi 
kurtaracaksın? 

Hakkında azab 
hükmü gerçek-
leşmiş kimseyi 
mi? Ateşte olanı 
sen mi kurtara-
caksın? 

Peki, ya (Allah'ın) 
azabına çarpılmış 
olan kimse(yi insanlar 
kurtarabilir) mi? Ateşi 
hak eden kimseyi sen 
kurtarabilir misin? 
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ِكنِِ,, اتَق ْوا,,الَِذينِ     fakat=ل َٰ =korkanlar,,için    

مِْ بَه  مِْ    Rablerinden=ر      onlara,,vardır=ل ه 

فِ  ا,,ِمنِْ    odalar=غ ر  ف ْوقِه  =üstüste    

فِ  ْبنِيَِ    odalar=غ ر  ة ِم  =yapılmış    

ا,,ِمنِْ    akmaktadır=ت ْجِري ت ْحتِه  =altından    

ار ِ  ْعد ِ    ırmaklar=اْْل ْنه      Allah’ın=اّلَلِِ     bu,,vaadidir=و 

ي ْخِلفِ ,,لِ  =caymaz    ِ اّلَل=Allah    

 vaadinden=اْلِميع اد ِ

Fakat 
Rabb´lerinden kor-
kanlar için üst üste 
yapılmış, altların-
dan ırmaklar akan 
köşkler vardır. Bu, 
Allah´ın verdiği 
sözdür. Allah ver-
diği sözden cay-
maz. 

Fakat Rabbla-
rından korkanlar 
için, üzerlerine 
konaklar yapıl-
mış, altlarında 
ırmaklar akan 
yüksek menziller 
vardır. Bu, Al-
lah´ın verdiği 
sözdür. Allah, 
verdiği sözden 
caymaz. 

Buna karşılık, Rable-
rine karşı sorumluluk-
larının bilincinde 
olanlar, (öteki dünya-
da) üst üste bina 
edilmiş altından ır-
maklar akan yüksek 
köşklere sahip ola-
caklardır: (Bu,) Al-
lah'ın vaadi(dir); (ve) 
Allah vaadinden asla 
dönmez. 
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.. ت رِ ..مِْأ ل ِ =görmedin..mi?    َِأ ن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

لِ  اءِِ..ِمنِ     indirdi=أ ْنز  الَسم  =gökten    ًِاء     bir..su=م 

    kaynaklara=ي ن ابِيعِ     onu..geçirdi=ف س ل ك ه ِ

    sonra=ث مَِ    yerin=اْْل ْرِضِ    içindeki=فِي

ْرًعا    onunla=بِهِِ    çıkarıyor=ي ْخِرجِ      ekin=ز 

ْخت ِلفًا ان ه ِ    çeşitli=م      sonra=ث مَِ    renklerde=أ ْلو 

اه ِ    kurur..(ekin)=ي ِهيجِ      onu..görürsün=ف ت ر 

ا ْصف رًّ     onu..yapar=ي ْجع ل ه ِ    sonra=ث مَِ    sararmış=م 

ط اًماِ      şüphesiz=إِنَِ    bir..çöp=ح 

ِلكِ ..فِي ذ َٰ =bunda..vardır    َِٰى     bir..ibret=ل ِذْكر 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ    sahipleri..için=ِْل وِلي

Allah´ın, gökten su 
indirip, onu yerdeki 
kaynaklara yerleş-
tiren, sonra onunla 
çeşitli renklerde 
ekinler yetiştiren 
olduğunu görmü-
yor musun? Sonra 
ekin kurur; onu sa-
rarmış görürsün. 
Sonra Allah onu 
bir çöpe dönüştü-
rür. Şüphesiz bun-
larda akıl sahipleri 
için öğüt vardır. 

Görmez misin ki; 
gerçekten Allah, 
gökten bir su in-
dirip onu yerdeki 
kaynaklara yer-
leştirmiş, sonra 
da onunla türlü 
türlü ekinler çı-
karmaktadır. 
Sonra onları ku-
rutur ve sen, on-
ları sararmış gö-
rürsün. Sonra da 
onu çörçöp hali-
ne çevirir. Mu-
hakkak ki bun-
larda, akıl sahip-
leri için ibret 
vardır. 

Görmezler mi gökler-
den yağmur indiren 
ve onu su kaynakları 
şeklinde yeryüzünde 
akıtıp duran Allah'tır. 
Ve sonra onunla çe-
şitli renklerde ekinler 
yetiştiren, sonra da 
onları kurutan O'dur. 
O zaman sen ekinle-
rin sarardığını görür-
sün; ve sonunda Al-
lah onları toz haline 
getirir. Şüphesiz bun-
larda akıl iz'an sahip-
leri için gerçek bir 
ders vardır! 
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نِْ,, حِ     ?kimse,,değil,,midir=أ ف م      açtığı=ش ر 

ه ِ    Allah’ın=اّلَل ِ ْدر  مِِ    göğsünü=ص      İslam’a=ِلْلِْسَل 

وِ      bir,,nur=ن ورِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ    o=ف ه 

ب ِِهِ ,,ِمنِْ ر  =Rabbinden     ِْيل     yazıklar,,olsun=ف و 

مِْ    katılaşmış,,olanlara=ِلْلق اِسي ةِِ     yürekleri=ق ل وب ه 

ِذْكرِِ,,ِمنِْ =anmağa,,karşı     ِِاّلَل=Allah’ı    

ئِكِ      içindedirler=فِي    onlar=أ ول َٰ

لِ  َل  بِينِ     bir,,sapıklık=ض   apaçık=م 

Allah kimin gönlü-
nü İslam´a açmış-
sa o, Rabb´inden 
gelen bir nur üzere 
olmaz mı? Kalpleri 
Allah´ı anmak hu-
susunda katılaş-
mış olanlara yazık-
lar olsun! İşte bun-
lar apaçık sapıklık 
içindedirler. 

Allah, kimin 
göğsünü İslam´a 
açmışsa; artık o, 
Rabbından bir 
nur üzeredir. Al-
lah´ın zikrinden 
kalbleri katılaş-
mış olanların 
vay haline. İşte 
onlar, apaçık bir 
sapıklık içinde-
dirler. 

Öyleyse Rabbinden 
(gelen) bir ışıkla ay-
dınlansın diye, Al-
lah'ın, kalbini kendisi-
ne tam teslimiyet ar-
zusuyla genişlettiği 
kimse (kalbi kör ve 
sağır olanla bir) olur 
mu? Kalpleri Allah'ı 
anmaya karşı katı-
laşmış olanların vay 
haline! Onlar apaçık 
bir sapıklık içindedir-
ler! 
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    en..güzelini=أ ْحس نِ     indirdi=ن َزلِ     Allah=اّلَل ِ..

ِديثِِ     bir..Kitap..halinde=ِكت ابًا    sözün=اْلح 

ت ش ابًِها ث انِيِ     birbirine..benzer=م      ikişerli=م 

ل ود ِ    ondan=ِمْنه ِ    ürperir=ت ْقش ِعرُِّ     derileri=ج 

ي ْخش ْونِ ..ِذينِ الَِ =korkanların    ِْم بَه      Rablerinden=ر 

ل ود ه مِْ    yumuşar=ت ِلينِ     sonra=ث مَِ     derileri=ج 

مِْ ق ل وب ه  ِذْكرِِ..إِل ىَِٰ    ve..kalbleri=و  =zikrine    

ِلكِ     Allah’ın=اّلَلِِ      rehberidir=ه د ى    işte..bu=ذ َٰ

ِديي هِْ    Allah’ın=اّلَلِِ =doğru..yola..iletir    ِِبِه=bununla    

نِْ ي ش اء ِ ..م  =dilediğini    ِْن م      ama..kimi=و 

    Allah=اّلَل ِ    sapıklığında..bırakırsa=ي ْضِللِِ

ا ه ادِ ..ِمنِْ    ona=ل ه ِ    artık..olmaz=ف م  =yol..gösteren 

Allah, ayetleri bir-
birine benzeyen ve 
yer yer tekrar eden 
Kitab´ı, sözlerin en 
güzeli olarak in-
dirmiştir. 
Rabb´lerinden kor-
kanların bu Ki-
tap´dan derileri ür-
perir; sonra hem 
derileri hem de 
kalpleri Allah´ın 
zikriyle yumuşar. 
İşte bu Kitap, Al-
lah´ın doğruluk 
rehberidir; O´nunla 
dilediğini doğru yo-
la iletir. Allah kimi 
de saptırırsa, onu 
doğru yola eriştire-
cek kimse bulun-
maz. 

Allah, sözün en 
güzelini; ahenkli, 
ikişerli bir kitab 
halinde indirmiş-
tir. Rabblarından 
korkanların on-
dan derileri ür-
perir. Sonra hem 
derileri hem de 
kalbleri Allah´ın 
zikrine karşı yu-
muşar. Bu, Al-
lah´ın hidayet 
rehberidir, onun-
la istediğini hi-
dayete eriştirir. 
Allah kimi de 
saptırırsa; ona 
bir daha yol gös-
teren bulunmaz. 

Allah, bütün öğretile-
rin en güzelini, kendi 
içinde tutarlı, (gerçe-
ğin) her türlü ifadesini 
çeşitli biçimlerde tek-
rarlayan bir ilahi ke-
lam şeklinde indirir; 
(bir ilahi kelam ki) 
Rablerinden korkan-
ların ondan tüyleri ür-
perir; (fakat) sonunda 
Allah'ı(n rahmetini) 
hatırlayınca kalpleri 
ve tenleri yumuşar, 
sakinleşir. İşte Al-
lah'ın rehberliği böy-
ledir: (Doğruya yö-
nelmek) isteyeni bu 
şekilde doğru yola 
eriştirir; Allah'ın sap-
tırdığı (kişi) ise, hiçbir 
yol gösterici bulamaz. 
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,, نِْ ي تَِقي,,أ ف م  =korunmağa,,çalışan,,mı?    

ْجِههِِ     en,,kötü=س وءِ     yüzüyle=بِو 

    günü=ي ْومِ     azabdan=اْلع ذ ابِِ
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

قِيلِ      zalimlere=ِللَظاِلِمينِ     ve,,denilir=و 

ا    tadın=ذ وق وا ت ْكِسب ونِ ,,ك ْنت مِْ,,م  =kazandığınızı 

Kıyamet günü kötü 
azaptan yüzüyle 
korunmaya çalışan 
kimse, güven için-
de olan kimse gibi 
midir? Ve zalimle-
re, «Kazandıkları-
nızın karşılığını ta-
dın!» denir. 

Zalimlere: Ka-
zandıklarınızın 
karşılığını tadın, 
denilirken kıya-
met günü yüzü-
nü azabın kötü-
sünden kim ko-
ruyacak? 

Kıyamet Günü, (çıp-
lak) bir yüzden baş-
ka, (başına gelecek) 
korkunç azaptan 
kendisini koruyacak 
bir şeyi olmayan kim-
se (Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci duyan 
kimse gibi) olur mu? 
(O Gün) zalimlere: 
(Hayatta iken) ka-
zandıklarınızı (şimdi) 
tadın bakalım! deni-
lecektir. 
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..     yalanladılar=ك ذَبِ 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..öncekiler    

ْلع ذ ابِ ا    böylece..onlara..geldi=ف أ ت اه مِ  =azab    

ْيثِ ..ِمنِْ ح  =bir..yönden    

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =hiç..farkına..varmadıkları 

Onlardan öncekiler 
de peygamberi ya-
lanlamışlardı da 
farkına varmadık-
ları yerden onlara 
bir azab çattı. 

Onlardan önce-
kiler de pey-
gamberleri ya-
lanlamışlardı da 
hiç farkında ol-
madıkları bir 
yönden azab 
kendilerine çatı-
vermişti. 

Onlardan öncekiler 
(de) hakikati yalan-
lamışlardı; bunun 
üzerine başlarına ne-
reden geldiğini anla-
madıkları bir bela 
gelmişti: 
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,, مِ      Allah=اّلَل ِ    onlara,,tattırdı=ف أ ذ اق ه 

ي اةِِ,,فِي    rezillik=اْلِخْزيِ  اْلح  =hayatında    

ل ع ذ ابِ     dünya=الدُّْني اِ      azabı,,ise=و 

ةِِ     keşke=ل وِْ    daha,,büyüktür=أ ْكب ر ِ     ahiret=اْْلِخر 

ونِ ,,ك ان وا ي ْعل م  =bilselerdi 

Allah, dünya haya-
tında da onlara re-
zillik taddırdı. Ahi-
ret azabı, elbette 
daha büyüktür. 
Keşke bilselerdi. 

Allah, dünya ha-
yatında onlara 
rüsvaylığı tattır-
dı. Ahiret azabı 
ise daha büyük-
tür. Keşki bilse-
lerdi. 

Ve Allah böylece on-
lara bu dünyada (da) 
rezilliği ve perişanlığı 
tattırmıştı. Ama (gü-
nahkarların) öteki 
dünyadaki azapları 
daha büyük olacaktır; 
(şimdi hakikati inkar 
edenler) keşke bunu 
bilseler! 
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ل ق دِْ.. ْبن ا    andolsun=و  ر      biz..anlattık=ض 

ذ ا..فِي    insanlara=ِللنَاِسِ ه َٰ =bu    

Andolsun biz, bu 
Kur´an´da insanla-
ra, öğüt alsınlar di-
ye her türlü misali 
verdik. 

Andolsun ki; Biz, 
bu Kur´an´da in-
sanlara her çeşit 
misali verdik. 
Belki öğüt alırlar. 

İşte Biz, bu Kuran'da 
üzerinde düşünsünler 
diye insanların önüne 
her türlü örnek olayı 
koyduk; 
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ك ل ِِ..ِمنِْ    Kur’an’da=اْلق ْرآنِِ =her     ِث ل     temsili=م 

مِْ ونِ     umulur..ki=ل ع لَه   öğüt..alırlar=ي ت ذ َكر 
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بِيًّا    bir,,Kur’an=ق ْرآنًا,,     Arapça=ع ر 

ْيرِ  ج ِ,,ِذي,,غ  ِعو  =pürüzsüz    ِْم     umulur,,ki=ل ع لَه 

 sakınırlar=ي تَق ونِ 

O, pürüzsüz Arap-
ça Kur´an´dır. Bel-
ki sakınırlar. 

Eğriliği bulun-
mayan arabça 
bir Kur´an´dır. 
Belki sakınırlar. 

ve onu bütün çapra-
şıklık ve eğriliklerden 
uzak Arapça bir hita-
be olarak (vahyettik 
ki,) Allah'a karşı so-
rumluluklarının bilin-
cine varsınlar. 
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.. بِ  ر      Allah=اّلَل ِ    örnek..verdi=ض 

ث ًَلِ جِ     şöyle..bir..misalle=م  ًَلِر  =bir..adam..(yani..köle)    

ك اءِ ..فِيهِِ ش ر  =ortaklara..bağlı    

ت ش اِكس ونِ      birbiriyle..çekişen=م 

ًَلِ ج  ر  ل ًما    ve..bir..adam=و      bağlı..olan=س 

لِ  ج      yalnız..bir..kişiye=ِلر 

ي ْست ِوي انِِ..ه لِْ =bir..olur..mu?     ِث ًَل     ikisinin..durumu=م 

ْمد ِا ْلح  =hamd     ِِ     yalnız..Allah’a..mahsustur=ّلِلَ

ه مِْ    fakat=ب لِْ     çokları=أ ْكث ر 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmiyorlar 

Allah şöyle bir mi-
sal verdi: Birbiriyle 
çekişen bir çok or-
takların sahip ol-
duğu bir adam 
(yani köle) ile yal-
nız bir kişiye bağlı 
olan bir adam. 
Şimdi bu ikisinin 
durumu bir oluyor 
mu? Hamd yalnız 
Allah´a mahsustur; 
fakat çokları bilmi-
yor. 

Allah, bir misal 
verir: Bir ada-
mın, huysuz ve 
birbirleriyle ortak 
birkaç efendisi 
var. Bir adamın 
da tek bir efen-
disi var. Bu ikisi 
bir olur mu hiç? 
Hamd; Allah´a 
mahsustur; ama 
onların çoğu 
bilmezler. 

(Bu amaçla,) Allah si-
ze bir örnek olay an-
latmaktadır: Tümü 
birbiriyle ihtilaflı bir-
çok ortağı olan kim-
senin emrindeki 
adam ile tamamen bir 
kişiye bağlı bulunan 
adam(ın hikayesi); 
içinde bulundukları 
şartlar açısından bu 
iki adam eşit olabilir 
mi? (Hayır,) bütün 
övgüler (yalnız) Al-
lah'a mahsustur; fa-
kat çoğu bunu anla-
maz. 
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,, ي ِتِ     şüphesiz,,sen=إِنَكِ      öleceksin=م 

مِْ إِنَه  ي ِت ونِ     onlar,,da=و   ölecekler=م 

Sen de öleceksin 
onlar da ölecekler. 

Şüphesiz sen de 
öleceksin, onlar 
da ölecekler. 

(Ey Muhammed,) 
şüphesiz sen ölümü 
tadacaksın ve şüphe-
siz onlar da ölüp gi-
decek: 
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    günü=ي ْومِ     siz=إِنَك مِْ    sonra=ث مَِ..

ةِِ     divanında=ِعْند ِ    kıyamet=اْلِقي ام 

ب ِك مِْ ونِ ت ِ    Rabbinizin=ر  ْخت ِصم  =davalaşacaksınız 

Sonra siz, kıyamet 
günü, Rabb´inizin 
huzurunda muha-
keme olacaksınız. 

Sonra siz, kıya-
met günü Rab-
bınızın huzurun-
da duruşmaya 
çıkacaksınız. 

ve sonra Kıyamet 
Günü hepiniz anlaş-
mazlıklarınızı Allah'ın 
önüne koyacaksınız. 

39. 
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نِْ,,     daha,,zalim=أ ْظل مِ     ?kim,,olabilir=ف م 

ك ذ بِ ,,ِمَمنِْ =yalan,,uydurandan    ع ل ى=hakkında    

ك ذَبِ     Allah=اّلَلِِ     ve,,yalanlayandan=و 

ْدقِِ ه ِ ,,إِذِْ    doğruyu=بِالص ِ اء  ج  =kendisine,,gelen    

نَمِ ,,فِي    ?yok,,mudur=أ ل ْيسِ  ه  ج  =cehennemde    

ثًْوى  kâfirler,,için=ِلْلك افِِرينِ     bir,,yer=م 

Allah hakkında ya-
lan uyduran ve 
kendisine gelen 
doğruyu yalanla-
yandan daha zalim 
kim vardır? Ce-
hennemde kâfirle-
re yetecek kadar 
yer yok mudur? 

Allah´a karşı ya-
lan söyleyenden 
ve kendisine 
gelmiş olan ger-
çeği yalan sa-
yandan daha za-
lim kimdir? Kafir-
ler için cehen-
nemde bir ka-
rargah olmaz 
olur mu? 

Allah hakkında yalan 
uydurandan ve önüne 
konulan gerçeği ya-
lanlayandan daha za-
lim kim vardır? Ce-
hennem, hakikati in-
kar edenler için (en 
uygun) yer değil mi-
dir? 
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.. الَِذي اءِ ..و  ج  =getirenler    ِِْدق     doğruyu=بِالص ِ

دَقِ  ص  ئِكِ     onu=بِِهِ     ve..doğrulayanlar=و      işte=أ ول َٰ

تَق ونِ     onlardır=ه مِ   korunanlar=اْلم 

Gerçeği getirene 
ve onu doğrula-
yanlara gelince; 
«İşte takva sahip-
leri onlardır.» 

Doğruyu getiren 
ve onu tasdik 
edenler; işte on-
lar muttakilerdir. 

Ama hakikati getiren 
ve onu bütün kalple-
riyle tasdik edenler; 
işte onlar Allah'a kar-
şı sorumluluklarının 
(tam) bilincinde olan-
lardır! 
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مِْ,, ا    onlara,,vardır=ل ه  ي ش اء ونِ ,,م  =diledikleri,,her,,şey    

ب ِِهْمِ     yanında=ِعْند ِ ِلكِ     Rablerinin=ر      işte,,budur=ذ َٰ

اءِ  ز  ْحِسنِينِ     mükâfatı=ج   güzel,,davrananların=اْلم 

Onlara, 
Rabb´lerinin katın-
da diledikleri şey-
ler vardır; bu, iyile-
rin mükâfatıdır. 

Rabbları katında 
diledikleri her 
şey, onlarındır. 
Bu, ihsan eden-
lerin mükafatıdır. 

Özledikleri her şey 
onları Rablerinin ka-
tında beklemektedir: 
Bu, iyilik yapanlar için 
bir mükafat olacaktır. 
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.. ف ِرِ  مِْ    Allah=اّلَل ِ    örtmesi..için=ِلي ك      onlardan=ع ْنه 

أ ِ ع ِمل وا..الَِذي    en..kötülerini=أ ْسو  =yaptıklarının    

مِْ ي ْجِزي ه      ve..mükâfatlandırması..için=و 

ه مِْ     en..güzeliyle=بِأ ْحس نِِ    ecirlerini=أ ْجر 

ل ونِ ..ك ان وا..الَِذي ي ْعم  =yaptıklarının 

Zira Allah, onların 
yaptıkları kötülük-
leri örter; onlara, 
yaptıkları iyiliğin en 
güzel karşılığı veri-
lir. 

Çünkü Allah; on-
ların yaptıkları-
nın en kötüsünü 
örtecek ve yap-
makta oldukları-
nın en güzeliyle 
karşılığını vere-
cektir. 

Bu amaçla Allah, iş-
ledikleri kötülükleri si-
ler ve onları (hayatta 
iken) yaptıkları en 
güzel şeylere göre 
ödüllendirir. 
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,,     kafi=بِك افِ     Allah=اّلَل ِ    ?değil,,mi=أ ل ْيسِ 

ْبد ه ِ  ف ون كِ     kuluna=ع  ِ و  ي خ      seni,,korkutuyorlar=و 

د ونِِهِ ,,ِمنِْ,,بِالَِذينِ  =O’ndan,,başkalarıyla    

نِْ م      Allah=اّلَل ِ    şaşırtırsa=ي ْضِللِِ    kimi=و 

ا ه ادِ ,,ِمنِْ    onu=ل ه ِ    artık,,olmaz=ف م  =yola,,getiren 

Allah, kuluna yet-
mez mi? Seni 
O´ndan başkala-
rıyla korkutuyorlar. 
Allah kimi saptırır-
sa onu artık doğru 
yola ileten olmaz. 

Allah, kuluna ka-
fi değil mi? Seni 
O´ndan başkala-
rıyla korkutuyor-
lar. Allah, kimi 
saptırırsa; onu 
hidayete erdire-
cek yoktur. 

Allah kuluna kafi değil 
mi? Ama seni, 
O'ndan başka (kulluk 
yaptıkları hayali 
ilah)ları ile korkutu-
yorlar! Allah kimi sap-
tırırsa artık onu yola 
getiren bulunmaz, 
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نِْ.. م      Allah=اّلَل ِ    yol..gösterirse=ي ْهدِِ    ve..kime=و 

ا ِضل  ِ ..ِمنِْ    onu=ل ه ِ    artık..olmaz=ف م  م  =şaşırtan    

    aziz=بِع ِزيزِ     Allah=اّلَل ِ    ?değil..midir=أ ل ْيسِ 

اْنتِق امِ ..ِذي =öç..alan 

Allah kime de doğ-
ru yolu gösterirse; 
artık onu şaşırtan 
olmaz. Allah, galip 
ve öç alan değil 
mi? 

Allah, kimi de 
hidayete erdirir-
se; onu saptıra-
cak yoktur. Al-
lah; Aziz, intikam 
sahibi değil mi-
dir? 

Allah kimi doğru yola 
yöneltirse de onu 
saptıran olmaz. Allah 
kudret Sahibi ve kötü-
lüklerin hesabını gö-
ren değil midir? 
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,, ل ئِنِْ أ ْلت ه مِْ,,و  س  =andolsun,,onlara,,sorsan    ِْن     ?kim=م 

ل قِ  اتِِ    yarattı=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ      elbette,,derler=ل ي ق ول نَِ    ve,,yeri=و 

    de,,ki=ق لِْ    ”Allah“=اّلَل ِ 

أ ْيت مِْ     o,,halde,,gördünüz,,mü=أ ف ر 

ا ت دْع ونِ ,,م  =yalvardıklarınızı    ِْونِِد ِ,,ِمن =başka    

اد نِيِ     eğer=إِنِْ    Allah’tan=اّلَلِِ     bana,,istese=أ ر 

ر ِ     Allah=اّلَل ِ     bir,,zarar,,vermek=بِض 

ه نَِ,,ه لِْ =onlar,,mı?     ِك اِشف ات=kaldıracaklar    

هِِ ر ِ     yahut=أ وِْ    O’nun,,zararını=ض 

اد نِي ةِ     bana,,dilese=أ ر  ْحم      bir,,rahmet=بِر 

ه نَِ,,ه لِْ =onlar,,mı?     ِْمِسك ات     durduracaklar=م 

تِِهِ  ْحم      de,,ki=ق لِْ    O’nun,,rahmetini=ر 

ْسبِيِ  ل ْيهِِ    Allah=اّلَل ِ     bana,,yeter=ح      O’na=ع 

َكلِ  ل ونِ     dayanırlar=ي ت و  ك ِ ت و   tevekkül,,edenler=اْلم 

Ey Muhammed! 
Andolsun ki, onla-
ra, «Gökleri ve yeri 
yaratan kimdir?» 
diye sorsan; «Al-
lah´dır» derler. De 
ki: «Öyleyse bana 
bildirin; Allah bana 
zarar vermek ister-
se, Allah´ı bırakıp 
da taptıklarınız, 
O´nun verdiği za-
rarı giderebilir mi? 
Yahut bana bir 
rahmet dilerse, 
O´nun rahmetini 
önleyebilir mi?» 
De ki: «Allah bana 
yeter. Dayananlar 
O´na dayanır.» 

Andolsun ki; on-
lara: Gökleri ve 
yeri yaratan 
kimdir? diye sor-
san; muhakkak, 
Allah´tır, diye-
cekler. De ki: 
Öyleyse söyleyin 
bakalım; Allah, 
bana bir zarar 
vermek istese, 
O´nu bırakıp da 
taptıklarınız 
O´nun verdiği 
zararı giderebilir 
mi? Yahut bana 
bir rahmet diler-
se, O´nun rah-
metini önleyebilir 
mi? De ki: Allah, 
bana yeter. Te-
vekkül edenler 
O´na tevekkül 
ederler. 

Ve işte böyledir (çoğu 
insanlar): Eğer onlara 
Gökleri ve yeri yara-
tan kimdir? diye so-
rarsan hiç tereddüt-
süz Allah'tır! derler. 
De ki: Allah'ı bırakıp 
taptıklarınızın ne ol-
duğunu hiç düşündü-
nüz mü? Eğer Allah 
bana bir zarar ver-
mek istese, bu (hayali 
güçler) O'nun vere-
ceği zararı önleyebi-
lirler mi? Yahut bana 
rahmet dilese O'nun 
rahmetini (benden) 
esirgeyebilirler mi? 
De ki: Allah bana ye-
ter! (O'nun varlığına) 
emin olanlar, (yalnız-
ca) O'na güven du-
yarlar. 
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ق ْومِِ..ي ا    de..ki=ق لِْ.. =ey..kavmim    ل وا     yapın=اْعم 

ك ان تِك مِْ م  ل ىَٰ     ben..de=إِن ِي    durumunuza..göre=ع 

    yakında=ف س ْوفِ     yapıyorum=ع اِمل ِ 

ونِ   bileceksiniz=ت ْعل م 

De ki: «Ey kav-
mim! Durumunuza 
göre bildiğinizi ya-
pın! Ben de bildi-
ğimi yapıyorum. 
Yakında bileceksi-
niz.» 

De ki: Ey kav-
mim; elinizden 
geleni yapın. 
Doğrusu ben de 
yapacağım. Ve 
yakında bilecek-
siniz. 

De ki: Ey (hakikati in-
kar eden) kavmim! 
Elinizden gelen her 
şeyi yapın, ben de 
(Allah yolunda) gay-
ret göster(meye de-
vam ed)eceğim; ya-
kında göreceksiniz, 
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نِْ,,     azab=ع ذ ابِ     geliyor=ي أْتِيهِِ    ?kime=م 

ي ِحلُِّ    onu,,rezil,,eden=ي ْخِزيهِِ     ?ve,,(kimin),,konuyor=و 

ل ْيهِِ ِقيمِ     azab=ع ذ ابِ     üzerine=ع   sürekli=م 

Kendisini rezil 
edecek azap kime 
geliyor? Kime sü-
rekli azab inecek? 

Kendisine rüs-
vay edici bir 
azab gelecek 
olan kim, üzeri-
ne sürekli azab 
inecek olan kim? 

kimi (bu dünyada) 
utanıp rezil olacağı 
bir azaba duçar ola-
cak ve kimi de (öteki 
dünyada) kesintisiz 
bir azabın ortasına 
düşecek! 
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ْلن ا    biz=إِنَا.. ل ْيكِ     indirdik=أ ْنز      sana=ع 
Biz, insanlar için 
bu Kitab´ı hak ile 
sana indirdik. Artık 

Şüphesiz ki Biz; 
kitabı sana in-
sanlar için hak 

Biz, insanlığ(ın kurtu-
luşu) için hakikati or-
taya koyan bu ilahi 
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    insanlar..için=ِللنَاِسِ    Kitabı=اْلِكت ابِ 

 ِِ ق  نِِ    hak..ile=بِاْلح      artık..kim=ف م 

    doğru..yola..gelirse=اْهت د ىَِٰ

نِْ    kendi..yararınadır=ف ِلن ْفِسِهِ  م      kim..de=و 

لَِ ا    saparsa=ض      şüphesiz=ف إِنَم 

اِ     sapmış..olur=ي ِضلُِّ ل ْيه      kendi..zararına=ع 

ا م  ل ْيِهمِْ    sen=أ ْنتِ     değilsin=و      onların..üzerinde=ع 

ِكيلِ   vekil=بِو 

kim doğru yola ge-
lirse kendi yararı-
nadır; kim de sa-
parsa kendi zara-
rınadır. Sen onla-
rın üzerine vekil 
değilsin. 

olarak indirdik. 
Kim hidayete 
ererse; bu, kendi 
lehinedir. Kim de 
sapıtırsa; kendi 
aleyhine sapıt-
mış olur. Ve sen, 
onların üzerinde 
vekil değilsin. 

kelamı indirdik sana. 
Kim (buna sarılarak) 
doğru yola ulaşmayı 
seçerse bu kendi le-
hinedir ve kim de 
(yoldan) saparsa yine 
kendi aleyhine sap-
mış olur. Sen onların 
seçimlerini belirleme 
gücüne sahip değil-
sin. 
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فَى    Allah=اّلَل ِ,,     canları=اْْل ْنف سِ     vefat,,ettirir=ي ت و 

ا,,ِحينِ  ْوتِه  م  =ölmekte,,olan    

الَتِي ت م تِْ,,ل مِْ,,و  =ölmeyenleri,,de    

اِ ,,فِي ن اِمه  م  =uykularında    

    sonra,,yanında,,tutar=ف ي ْمِسكِ 

ىَِٰ,,الَتِي ق ض  =hükmettiğini    ا ل ْيه      üzerlerinde=ع 

ْوتِ  ي ْرِسلِ     ölümüne=اْلم      ve,,salıverir=و 

ىَِٰ ىَِٰإِل ِ    ötekilerini=اْْل ْخر  =kadar     ِل     bir,,süreye=أ ج 

ىِ  س مًّ     şüphesiz=إِنَِ    belli=م 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

ونِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ   düşünen=ي ت ف َكر 

Allah, öleceklerin 
ölümleri anında, 
ölmeyeceklerinde 
uykuları esnasında 
ruhlarını alır. Son-
ra ölümlerine 
hükmettiği kimse-
lerinkini tutar; di-
ğerlerini bir süreye 
kadar salıverir. 
Doğrusu bunda, 
düşünen bir top-
lum için ibretler 
vardır. 

Allah; ölüm 
anında canları 
alır. Ölmeyenin 
ise uykusunda. 
Ölmelerine 
hükmettiği kim-
selerinkini tutar, 
diğerlerini belli 
bir süreye kadar 
salıverir. Doğru-
su bunda; düşü-
nen bir kavim 
için ayetler var-
dır. 

Bütün insanların, 
(bedenen) öldüklerin-
de canlarını alan ve 
henüz ölmemiş olan-
ları da uyku halinde 
(ölü gibi yapan) Al-
lah'tır; (yalnız O'dur 
bu güce sahip olan): 
O, böylece ölümlerine 
hükmettiklerini (ha-
yattan) koparır, diğer-
lerini de (kendisinin 
koyduğu) bir mühlet 
için salıverir. (Bütün) 
bunlarda gerçekten 
düşünenler için me-
sajlar vardır! 
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ذ وا    yoksa=أ مِِ..     ?mi..edindiler-=اتَخ 

د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

    de..ki=ق لِْ    şefaatçiler=ش ف ع اء ِ 

ل وِْ ك ان وا..أ و  =olsalar..da..mı?    

ي ْمِلك ونِ ..لِ  =onlar..malik..olmayan    ْيئًا     hiçbir..şeye=ش 

لِ  ي ْعِقل ونِ ..و  =ve..düşünmeyen 

Yoksa Allah´dan 
başka şefaatçiler 
mi ediniyorlar? De 
ki: «Onlar, hiçbir 
şeye sahip olma-
dıkları, akıl da 
edemedikleri halde 
mi şefaat edecek-
ler?» 

Yoksa onlar; Al-
lah´tan başka 
şefaatçılar mı 
edindiler? De ki: 
Onlar, hiç bir şe-
ye güç getire-
mez ve akıl erdi-
remez olsalar da 
mı? 

Ama onlar, Allah'ın 
yanısıra (hayali) şe-
faatçiler(e de kulluk 
yapmayı) tercih eder-
ler. De ki: Nasıl olur? 
Onların hiçbir şeye 
güçleri yetmese de 
ve akılları (hakikati) 
kavramıyor olsa da 
mı? 
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ِِ    de,,ki=ق لِْ,,     şefaat=الَشف اع ة ِ    Allah’ındır=ّلِلَ

ِميعًاِ  ْلكِ     O’nundur=ل ه ِ    tamamen=ج      mülkü=م 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve,,yerin=و 

    O’na=إِل ْيهِِ    sonra=ث مَِ

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

De ki: «Bütün şe-
faat Allah´ın iznine 
bağlıdır. Göklerin 
ve yerin hüküm-
ranlığı O´nundur. 
Sonra O´na döne-
ceksiniz.» 

De ki: Bütün şe-
faat Allah´ındır. 
Göklerin ve yerin 
mülkü O´nundur. 
Sonra hepiniz 
O´na döndürüle-
ceksiniz. 

De ki: Şefaat (hakkını 
verme yetkisi) yalnız 
Allah'a aittir: Gökler 
ve yer üzerindeki ha-
kimiyet (yalnız) 
O'nundur ve sonunda 
yalnız O'na döndürü-
leceksiniz. 
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إِذ ا..     Allah=اّلَل ِ    anıldığı=ذ ِكرِ     zaman=و 

ْحد ه ِ أ َزتِْ    tek..olarak=و      ürker=اْشم 

    kalbleri=ق ل وبِ 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..الَِذينِ  =inanmayanların    

ةِِ  إِذ ا    ahirete=بِاْْلِخر      anıldığı=ذ ِكرِ     zaman=و 

د ونِهِِ..ِمنِْ..الَِذينِ  =O’ndan..başkaları..da    إِذ ا=hemen    

ونِ     onlar=ه مِْ  sevinirler=ي ْست ْبِشر 

Allah, onların tanrı-
larından ayrı ola-
rak tek başına 
anıldığı zaman, 
Ahirete inanma-
yanların kalbleri 
nefretle çarpar; 
ancak Allah´dan 
başka putlar anıl-
dığı zaman hemen 
yüzleri güler. 

Allah, tek başına 
anıldığı zaman; 
ahirete inanma-
yanların kalbleri 
tiksinir. Ama 
O´ndan başkala-
rı anıldığı vakit 
hemen yüzleri 
güler. 

Ve Allah ne zaman 
tek başına anılsa, 
öteki dünyaya inan-
mayanların kalpleri 
keskin bir nefretle do-
lar. Halbuki O'nun 
yanısıra başka (haya-
li) güçler de anıldığı 
zaman hemen (yüzle-
ri güler,) neşelenirler! 
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مَِ    de,,ki=ق لِِ,,     yoktan,,var,,eden=ف اِطرِ     Allah’ım=اللَه 

اتِِ او  اْْل ْرِضِ    gökleri=الَسم      ve,,yeri=و 

    görülmeyeni=اْلغ ْيبِِ    bilen=ع اِلمِ 

اد ةِِ الَشه      ancak,,sen=أ ْنتِ     ve,,görüleni=و 

    arasında=ب ْينِ     hükmedersin=ت ْحك مِ 

ا,,فِي    kullarının=ِعب اِدكِ  م  =şeylerde    

ي ْخت ِلف ونِ ,,فِيهِِ,,ك ان وا =ayrılığa,,düştükleri 

De ki: «Ey gökleri 
ve yeri yoktan var 
eden, görüleni ve 
görülmeyeni bilen 
Allah´ım! Kullarının 
ayrılığa düştükleri 
konularda sen 
hükmedersin.» 

De ki: Ey gökleri 
ve yeri yaratan, 
görülmeyeni ve 
görüleni bilen Al-
lah´ım; ayrılığa 
düştükleri şeyler 
hakkında kulla-
rın arasında Sen 
hükmedersin. 

De ki: Ey Allahım! Ey 
gökleri ve yeri yara-
tan! Ey yaratılmış 
varlıkların kavrayış 
alanı dışındaki şeyleri 
de, yaratılmışların 
akıl ve duyularıyla 
görüp gözleyebildikle-
rini de bilen! Kulları-
nın ayrılığa düştükleri 
her konuda (Kıyamet 
Günü) aralarında hü-
küm verecek olan 
Sensin! 
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.. ل وِْ أ نَِ..و  =eğer..olsaydı    

وا..ِللَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenlerin    ا     bulunanların=م 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِميعًا     tümü=ج 

ِمثْل ه ِ ع ه ِ    ve..bir..misli..daha=و      onunla..beraber=م 

ْفت د ْوا     onu=بِهِِ    mutlaka..fidye..verirlerdi=ل 

س وءِِ..ِمنِْ =kötü    ِِاْلع ذ اب=azabdan..(kurtulmak..için)    

    günü=ي ْومِ 
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ب د ا مِْ    karşılarına..çıkmıştır=و      onların=ل ه 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    ا     şeyler=م 

ي ْحت ِسب ونِ ..ي ك ون وا..ل مِْ =hiç..hesabetmedikleri 

Eğer yeryüzünde 
olanların hepsi ve 
onunla birlikte bir 
misli daha fazlası 
da zalimlerin ol-
saydı; kıyamet gü-
nündeki kötü 
azabdan kurtulmak 
için onu fidye ola-
rak verirlerdi. Çün-
kü hiç hesap et-
medikleri şeyler Al-
lah tarafından kar-
şılarına çıkarılmış-
tır. 

Yeryüzünde 
olanların hepsi 
ve bir misli daha 
zalimlerin olsay-
dı; kıyamet gü-
nündeki kötü 
azab için elbette 
bunları fidye ve-
rirlerdi. Halbuki 
Allah katından 
onlara hiç he-
sablamadıkları 
şeyler belirmiştir. 

Fakat eğer o zalimler 
yeryüzündeki her şe-
ye ve (hatta) iki misli 
fazlasına sahip olsa-
lardı, onu Kıyamet 
Günü (başlarına ge-
lecek) korkunç bela 
için fidye olarak teklif 
ederlerdi; çünkü daha 
önce hiç hesaba al-
madıkları şey (o za-
man) Allah tarafından 
karşılarına çıkarıla-
cak: 
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ب د ا,, مِْ    görünmüş=و      kendilerine=ل ه 

ي ِئ اتِ  ا    kötülükleri=س  ك س ب وا,,م  =yaptıkları,,işlerin    

اقِ  ح  ا    onları=بِِهمِْ    ve,,kuşatmıştır=و      şey=م 

    onunla=بِهِِ    edegeldikleri=ك ان وا

 alay=ي ْست ْهِزئ ونِ 

Yaptıkları işlerin 
kötülükleri kendile-
rine görünmüştür 
ve alay ettikleri 
şeyler onları ku-
şatmıştır. 

İşledikleri kötü-
lükler onlara belli 
olmuş, alaya al-
dıkları şeyler de 
kendilerini çepe-
çevre sarmıştır. 

Ve (hayatta iken) 
yaptıkları kötülükler 
açığa vurulacaktır. Ve 
böylece alaya alıp 
durdukları hakikat on-
ları sarıp kuşatacak-
tır. 
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سَِ    zaman=ف إِذ ا.. ْنس انِ     dokunduğu=م      insana=اْْلِ

رِ      sonra=ث مَِ    bize..dua..eder=د ع ان ا    bir..zarar=ض 

َوْلن اه ِ    vakit=إِذ ا ةًِ    ona..verdiğimiz=خ      bir..nimet=نِْعم 

ا    der=ق الِ     bizden=ِمنَا     elbette=إِنَم 

يت ه ِأ وتِِ =bu..bana..verildi    َِٰع ل ى=sayesinde    

    o=ِهيِ     hayır=ب لِْ    bilgi(m)=ِعْلم ِ 

ِكنَِ    bir..imtihandır=فِتْن ة ِ ل َٰ ه مِْ    fakat=و      çokları=أ ْكث ر 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmiyorlar 

İnsanın başına bir 
sıkıntı geldiği za-
man bize yalvarır. 
Sonra katımızdan 
ona bir nimet ver-
diğimiz zaman: 
«Bu bana bilgim-
den dolayı veril-
miştir» der. Hayır, 
bir imtihandır; fa-
kat çokları bilmez-
ler. 

İnsana bir sıkıntı 
gelince; Bize 
yalvarır. Sonra 
katımızdan ona 
bir nimet verdi-
ğimizde; bu, ba-
na bilgimden do-
layı verilmiştir, 
der. Hayır, bu bir 
denemedir. Fa-
kat çokları bil-
mezler. 

İşte (böyle:) İnsanın 
başına bir bela geldi-
ğinde bize yardım için 
yalvarır; fakat ona ka-
tımızdan bir iyilikte 
bulunduğumuz za-
man, (kendi kendine,) 
(Bütün) bunlar bana 
(benim kendi) hikme-
timden dolayı veril-
miştir! der. Hayır! Bu 
(rahmetin verilmesi) 
bir imtihandır, ama 
çoğu onu anlamaz. 

39. 
50 

ا    elbette=ق دِْ,,     bunu,,demişlerdi=ق ال ه 

ق ْبِلِهمِْ,,ِمنِْ,,الَِذينِ  =onlardan,,öncekiler    

ا أ ْغن ىَِٰ,,ف م  =ama,,hiçbir,,yarar,,sağlamadı    

مِْ ا    kendilerine=ع ْنه      şeyler=م 

ي ْكِسب ونِ ,,ك ان وا =kazandıkları 

Bunu onlardan ön-
cekiler de söyle-
mişti; ancak ka-
zandıkları şeyler 
onlara fayda ver-
medi. 

Onlardan önce-
kiler de bunu 
söylemişlerdi. 
Ama kazandıkla-
rı şey, kendileri-
ne bir fayda 
vermemişti. 

Onlardan önce ya-
şamış olanlar(ın çoğu 
da kendi kendilerine) 
aynı şeyi söylemiş-
lerdi; ama kazandık-
ları şeyler onlara fay-
da vermedi: 
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39. 
51 

مِْ.. اب ه  ي ِئ اتِ     başlarına..geldi=ف أ ص      kötülükleri=س 

ا ك س ب واِ ..م  =kazandıklarının    

الَِذينِ  وا..و  ظ ل م  =zulmedenlere..de    

ءِِ..ِمنِْ ل  ؤ  ه َٰ =bunlardan    ِْم     erişecektir=س ي ِصيب ه 

ي ِئ اتِ  ا    kötülükleri=س  ك س ب وا..م  =yaptıklarının    

ا م      onlar=ه مِْ    değillerdir=و 

ْعِجِزينِ   engel..olacak=بِم 

Bunun için işledik-
leri kötülükler baş-
larına geldi. Bun-
lardan zulmeden-
lerin de kazandık-
ları kötülükler baş-
larına gelecektir. 
Bu hususta Allah´ı 
aciz bırakamazlar. 

Böylece kazan-
dıkları kötülükler 
başlarına geldi. 
Bunların içinden 
zulmedenlerin 
kazandıkları kö-
tülükler de ken-
dilerini çarpa-
caktır. Ve onlar 
aciz bırakılacak-
lar da değillerdir. 

çünkü işledikleri her 
kötülük, onlara (geri) 
döner. Ve bugün 
zulmeden insanlar(ın 
başlarına da aynı şey 
gelecektir); işledikleri 
her kötü fiil (tekrar) 
kendilerine dönecek 
ve onlar (Allah'ı) asla 
aldatamayacaklardır! 

39. 
52 

,, ل مِْ واي ِ,,أ و  ْعل م  =bilmediler,,mi?    َِأ ن=elbette    

ْزقِ     açar=ي ْبس طِ     Allah=اّلَل ِ     rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ,,ِلم  =dilediğine     ِ ي ْقِدر     ve,,kısar=و 

ِلكِ ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ ذ َٰ =bunda,,vardır    

ي اتِ      bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ     ibretler=ْل 

ِمن ونِ ي ؤِْ =inanan 

Onlar bilmiyorlar 
mı ki, Allah dilediği 
kimsenin rızkını 
bol bol verir; dile-
diğini de kısar. 
Doğrusu bunda, 
inanan bir toplum 
için ibretler vardır. 

Bilmezler mi ki; 
Allah, dilediğine 
rızkı genişletir ve 
kısar. Doğrusu 
bunda, inanan 
kimseler için 
ayetler vardır. 

Bilmezler mi Allah di-
lediğine bol rızık ve-
rir, dilediğine az? 
Doğrusu, bunda ina-
nan insanlar için 
dersler vardır! 

39. 
53 

    kullarım=ِعب اِديِ     ey=ي ا    de..ki=ق لِْ..

ف وا..الَِذينِ  أ ْسر  =aşırı..giden    َِٰع ل ى=karşı    

مِْأ ْنف ِسهِِ =nefislerine     ِت ْقن ط وا..ل =umut..kesmeyin    

ةِِ..ِمنِْ ْحم  ر  =rahmetinden     ِِاّلَل=Allah’ın    

    bağışlar=ي ْغِفرِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ِميعًاِ     günahları=الذُّن وبِ      çünkü..O=إِنَه ِ    bütün=ج 

    çok..bağışlayan=اْلغ ف ورِ     O=ه وِ 

 çok..esirgeyendir=الَرِحيمِ 

De ki: «Ey kendile-
rine kötülük edip, 
aşırı giden kulla-
rım! Allah´ın rah-
metinden umudu-
nuzu kesmeyin. Al-
lah bütün günahla-
rı bağışlar. Çünkü 
O çok bağışlayan, 
çok esirgeyendir.» 

De ki: Ey kendi 
nefislerine karşı 
aşırı davranan 
kullarım, Allah´ın 
rahmetinden 
ümidinizi kes-
meyin. Muhak-
kak ki Allah; gü-
nahları bağışlar. 
Çünkü O; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir 

De ki: (Allah şöyle 
buyuruyor:) Ey kendi-
lerine karşı haddi 
aşan kullarım! Al-
lah'ın rahmetinden 
umudunuzu kesme-
yin: Allah bütün gü-
nahları bağışlar; çün-
kü yalnız O, çok ba-
ğışlayıcıdır, rahmet 
kaynağıdır! 

39. 
54 

أ نِيب وا,, ب ِك مِْ,,إِل ىَِٰ    dönün=و  ر  =Rabbinize    

وا أ ْسِلم      O’na=ل ه ِ    ve,,teslim,,olun=و 

ق ْبلِِ,,ِمنِْ =önce    ِْي أْتِي ك مِ ,,أ ن =size,,gelip,,çatmadan    

    sonra=ث مَِ    azab=اْلع ذ ابِ 

ونِ ,,لِ  ر  ت ْنص  =size,,yardım,,edilmez 

Rabb´inize yöne-
lin. Azap size gel-
meden önce O´na 
teslim olun sonra 
size yardım edil-
mez. 

Ve Rabbınıza 
yönelin. Size 
azab gelmeden 
önce O´na tes-
lim olun. Sonra 
yardım edilmez-
siniz. 

Öyleyse (yalnız) 
Rabbinize yönelin ve 
(ölümün ve yeniden 
dirilmenin) azabı ba-
şınıza gelmeden ön-
ce O'na teslim olun, 
sonra hiç kimse sizi 
koruyamaz. 

39. 
55 

اتَبِع وا..     en..güzeline=أ ْحس نِ     ve..uyun=و 

ا أ ْنِزلِ ..م  =indirilenin    ِْإِل ْيك م=size    

ب ِك مِْ..ِمنِْ ر  =Rabbinizden    ِْق ْبلِِ..ِمن =önce    

ي أْتِي ك مِ ..أ نِْ =size..gelmezden     ِاْلع ذ اب=azab    

أ ْنت مِْ    ansızın=ب ْغت ةًِ     ve..siz=و 

ونِ ..لِ  ت ْشع ر  =hiç..farkına..varmadan 

Ansızın ve hiç far-
kına varmadığınız 
bir sırada size 
azap gelmeden 
önce Rabb´inizden 
size indirilen en 
güzel söze, 
Kur´an´a uyun. 

Siz, farkında de-
ğilken ansızın 
azab gelmezden 
önce Rabbınız-
dan size indirilen 
sözün en güzeli-
ne uyun. 

Bu azap, siz farkında 
olmadan, aniden ba-
şınıza gelmeden ön-
ce Rabbiniz tarafın-
dan size indirilmiş 
olan en güzel (öğreti-
ye) uyun, 

39. 
56 

,, ت ق ولِ ,,أ نِْ =demesinden,,(sakının)     ِن ْفس=nefsin    

ت ا,,ي ا ْسر  ح  =vah,,(bana)    َِٰع ل ى=dolayı    

ا ف َرْطتِ ,,م  =kusur,,edişimden    ْنبِِ,,فِي ج  =yanında    

إِنِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     ben=ك ْنتِ     gerçekten=و 

َساِخِرينِ ال,,ل ِمنِ  =alay,,edenlerdendim 

Kişinin «Allah´a 
karşı aşırı git-
memden dolayı 
bana yazıklar ol-
sun! Gerçekten 
ben alay edenler-
dendim» diyeceği 
günden sakının. 

Kişinin: Allah´a 
karşı aşırı git-
memden dolayı 
vay bana, yazık-
lar olsun; ger-
çekten ben, ala-
ya alanlardan-
dım, diyeceği 
gün gelmezden 
önce. 

ki hiçbir insan (Kıya-
met Günü) Allah'a 
karşı umursamaz 
davrandığım ve (ha-
kikati) küçümseyen-
lerden biri olduğum 
için yazıklar olsun 
bana! demesin; 

39. 
57 

    şayet=ل وِْ    demesinden=ت ق ولِ     yahut=أ وِْ..

    Allah=اّلَل ِ    elbette=أ نَِ

    ben..olurdum=ل ك ْنتِ     bana..hidayet..etseydi=ه د انِي

تَِقينِ ..ِمنِ  اْلم  =muttakilerden 

Veya şöyle deme-
sinden: «Allah beni 
doğru yola ulaştır-
saydı sakınanlar-
dan olurdum.» 

Veya: Allah beni 
hidayete erdir-
seydi, ben de 
muttakilerden 
olurdum, diye-
ceği gün. 

yahut, Eğer Allah be-
ni doğru yola iletseydi 
mutlaka O'na karşı 
sorumluluk bilinci du-
yanlardan biri olur-
dum! demesin diye, 

39. 
58 

    zaman=ِحينِ     demesinden=ت ق ولِ     yahut=أ وِْ,,

ى     keşke=ل وِْ    azabı=اْلع ذ ابِ     gördüğü=ت ر 

    benim,,için,,olsaydı=ِلي    gerçekten=أ نَِ

    olsaydım=ف أ ك ونِ     bir,,kez,,daha,,(dönüş)=ك َرةًِ

ْحِسنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =güzel,,hareket,,edenlerden 

Yahut azabı gör-
düğü zaman; 
«Keşke benim için 
bir kez daha dün-
yaya dönüş olsa 
da iyilerden ol-
sam» diyeceği 
günden sakının. 

Yahut azabı 
gördüğü vakit: 
Keşki benim için 
bir dönüş daha 
olsaydı da ihsan 
edenlerden ol-
saydım, diyeceği 
gün. 

yahut, (kendisini bek-
leyen) azabın farkına 
vardığında Keşke 
(hayatta) bana bir 
şans daha verilse de 
iyilik yapanlar arasına 
girsem! demesin di-
ye. 

39. 
59 

.. تْكِ     elbette=ق دِْ    hayır=ب ل ىَِٰ اء      sana..geldi=ج 

    sen..yalanladın=ف ك ذَْبتِ     ayetlerim=آي اتِي

ا اْست ْكب ْرتِ     onları=بِه      ve..büyüklük..tasladın=و 

ك ْنتِ  اْلك افِِرينِ ..ِمنِ     ve..oldun=و  =nankörlerden 

Allah şöyle buyu-
rur: «Evet, ayetle-
rim sana gelmişti 
de sen onları ya-
lanlamış, büyüklük 
taslamış ve inkâr-
cılardan olmuş-
tun.» 

Hayır, sana 
ayetlerim gel-
mişti de, onları 
yalanlamış, bü-
yüklük taslaya-
rak kafirlerden 
olmuştun. 

(O zaman Allah şu 
cevabı verecektir:) 
Tabii, elbette! Mesaj-
larım sana ulaştı(ğı 
halde) sen onları ya-
lanladın, yersiz bir 
gurura kapıldın ve 
hakikati inkar edenler 
arasına girdin! 

39. 
60 

,, ي ْومِ  ةِِ    günü=و  ى    kıyamet=اْلِقي ام      görürsün=ت ر 

ك ذ ب وا,,الَِذينِ  =yalan,,uyduranların    

اّلَلِِ,,ل ىعِ  =Allah’a    ِْم وه ه  ج      yüzlerini=و 

دَة ِ  ْسو      ?yok,,mudur=أ ل ْيسِ     kapkara=م 

نَمِ ,,فِي ه  ج  =cehennemde    ثًْوى     bir,,yer=م 

ب ِِرينِ  ت ك   kibirlenenler,,için=ِلْلم 

Allah´a karşı yalan 
uyduranların yüz-
lerinin kapkara ol-
duğunu görürsün. 
Kibirlenenlere ye-
tecek kadar, ce-
hennemde yer yok 
mudur? 

Ve kıyamet günü 
Allah´a karşı ya-
lan uyduranların 
yüzlerinin simsi-
yah olduğunu 
görürsün. Müte-
kebbir için ce-
hennemde bir 
karargah olmaz 
olur mu? 

İşte (böyle,) Kıyamet 
Günü Allah hakkında 
yalan uyduranların 
yüzlerinin (acıdan ve 
mahcubiyetten dola-
yı) kapkara kesildiğini 
görürsün. Yersiz gu-
rura kapılanlar için 
cehennem, (uygun) 
bir yer değil mi? 

39. 
61 

ي.. ي ن ج ِ     Allah=اّلَل ِ    kurtarır=و 

اتَق ْوا..الَِذينِ  =korunanları    ِْتِِهم ف از      başarılarıyla=بِم 

مِ ..لِ  سُّه  ي م  =onlara..dokunmaz     ِالسُّوء=kötülük    

لِ  ن ونِ ..ه مِْ..و  ي ْحز  =ve..onlar..üzülmezler 

Allah, sakınanları, 
başarılarından ötü-
rü kurtarır. Onlara 
hiçbir kötülük gel-
mez, onlar üzül-
mezler. 

Allah muttakileri, 
kurtuluşlarına 
sebep olan ile 
selamete erdirir. 
Onlara hiç bir 
kötülük gelmez 
ve üzülmezler 
de. 

Ama Allah, kendisine 
karşı sorumluluk bi-
linci duyanları koru-
yacak ve (iç dünyala-
rında) ulaştıkları üs-
tün mertebelerden 
dolayı (onlara mutlu-
luk bağışlayacaktır); 
ne bir kötülük doku-
nacak onlara, ne de 
üzüntüye kapılacak-
lar. 

39. 
62 

اِلقِ     Allah=اّلَل ِ,,     yaratıcısıdır=خ 

ش ْيء ِ ,,ك ل ِِ =her,,şeyin     ِه و     ve,,O=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =her,,şeye     ِِكيل  vekildir=و 

Allah her şeyin ya-
ratıcısıdır. O, her 
şeyin yöneticisidir. 

Allah; her şeyin 
yaratanıdır ve O; 
her şeye vekildir. 

Allah her şeyin yara-
tıcısıdır ve yalnız 
O'dur her şeyin yö-
nünü ve sonucunu 
belirleme gücüne Sa-
hip olan. 

39. 
63 

ق اِليد ِ    O’nundur=ل ه ِ..     anahtarları=م 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

الَِ وا..ِذينِ و  ك ف ر  =inkâr..edenler    ِِبِآي ات=ayetlerini    

ئِكِ     Allah’ın=اّلَلِِ     onlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

ونِ  اِسر   ziyana..uğrayacaklar=اْلخ 

Göklerin ve yerin 
anahtarları 
O´nundur. Allah´ın 
ayetlerini inkâr 
edenler var ya, işte 
onlar hüsrandadır-
lar. 

Göklerin ve yerin 
anahtarları 
O´nundur. Al-
lah´ın ayetlerine 
küfredenler; işte 
onlar hüsrana 
uğrayanlardır. 

Göklerin ve yerin (sır-
larının) anahtarları 
O'ndadır. Allah'ın 
mesajlarını inkara 
şartlanmış olanlara 
gelince, kaybedenler 
işte onlardır! 
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39. 
64 

    Allah’tan=اّلَلِِ    ?başkasına,,mı=أ ف غ ْيرِ     de,,ki=ق لِْ,,

ون ِي ر      bana,,emrediyorsunuz=ت أْم 

ا    kulluk,,etmemi=أ ْعب د ِ اِهل ونِ ,,أ يُّه  اْلج  =ey,,cahiller 

De ki: «Ey cahiller! 
Allah´dan başka-
sına kulluk etmemi 
mi bana emredi-
yorsunuz?» 

De ki: Bana, Al-
lah´tan başkası-
na ibadet etme-
mi mi emreder-
siniz ey cahiller? 

De ki: Siz ey (doğru 
ile eğriden) habersiz 
olanlar! Allah'tan 
başkasına kulluk et-
memi mi teklif ediyor-
sunuz? 

39. 
65 

ل ق دِْ.. وِحيِ     elbette=و 
    şöyle..vahyedildi=أ 

    sana=إِل ْيكِ 

إِِ ق ْبِلكِ ..ِمنِْ..الَِذينِ ..ل ىو  =ve..senden..öncekilere    

ْكتِ     andolsun..eğer=ل ئِنِْ     ortak..koşarsan=أ ْشر 

ل كِ     boşa..çıkar=ل ي ْحب ط نَِ     amelin=ع م 

ل ت ك ون نَِ     ve..olursun=و 

اِسِرينِ ..ِمنِ  اْلخ  =kaybedenlerden 

Ey Muhammed! 
Andolsun ki, sana 
ve senden önceki 
peygamberlere 
şöyle vahy edildi: 
«Andolsun, eğer 
Allah´a ortak ko-
şarsan işlerin boşa 
gider ve hüsranda 
kalanlardan olur-
sun.» 

Andolsun; sana 
da, senden ön-
cekilere de vah-
yolunmuştur ki: 
Eğer Allah´a or-
tak koşarsan, 
şüphesiz amelle-
rin boşa gider ve 
muhakkak hüs-
rana uğrayan-
lardan olursun. 

Halbuki, (ey insanoğ-
lu,) sana ve senden 
önce yaşamış olanla-
ra vahyedilmiştir ki 
Allah'tan başkasına 
ilahi sıfatlar yakıştırır-
san bütün çabaların 
kesinlikle boşa gide-
cektir çünkü (öteki 
dünyada) mutlaka zi-
yana uğrayanlardan 
olacaksın. 

39. 
66 

    kulluk,,et=ف اْعب دِْ    Allah’a=اّلَل ِ    hayır=ب لِِ,,

ك نِْ الَشاِكِرينِ ,,ِمنِ     ve,,ol=و  =şükredenlerden 

Hayır, yalnız Al-
lah´a kulluk et ve 
şükredenlerden ol! 

Hayır, yalnız Al-
lah´a ibadet et 
ve şükredenler-
den ol. 

Hayır, (yalnız) Allah'a 
kulluk etmeli ve 
(O'na) şükredenler-
den olmalısın! 

39. 
67 

.. ا م  وا..و  ق د ر  =bilemediler    ِ اّلَل=Allah’ı    

قَِ     O’nun..kadrini=ق ْدِرهِِ    gereği..gibi=ح 

اْْل ْرضِ  ِميعًا    yer=و      tamamen=ج 

ت ه ِ     günü=ي ْومِ     O’nun..avucu..içindedir=ق ْبض 

ةِِ اتِ     kıyamet=اْلِقي ام  او  الَسم      ve..gökler=و 

ْطِويَاتِ      sağ..elinde=بِي ِمينِِهِ     dürülmüştür=م 

ان ه ِ ت ع ال ىَِٰ    O..münezzehtir=س ْبح      ve..yücedir=و 

ي ْشِرك ونِ ..ع َما =onların..ortak..koştuklarından 

Onlar, Allah´ı ge-
reği gibi bilemedi-
ler. Oysa kıyamet 
günü yeryüzü, bü-
tünü ile O´nun 
avucu içindedir. 
Gökler de O´nun 
sağ elinde dürül-
müştür. O, müşrik-
lerin ortak koşma-
larından uzak ve 
yücedir. 

Onlar Allah´ı şa-
nına yaraşır şe-
kilde takdir 
edemediler. 
Halbuki kıyamet 
günü bütün yer-
yüzü O´nun 
avucundadır. 
Gökler de O´nun 
sağ eliyle dürül-
müştür. O; koş-
tukları ortaklar-
dan münezzeh-
tir, yücedir. 

Onlar, (O'ndan baş-
kasına kulluk eden-
ler,) Allah hakkında 
doğru bir anlayışa 
sahip değiller; çünkü 
bütün yeryüzü, Kıya-
met Günü O'nun için 
avuç içi kadar bir şey 
olacaktır, gökler de 
O'nun sağ elinde dü-
rülmüş hale gelecek. 
O kudret ve egemen-
liğinde sınırsızdır ve 
onların ortak koştuk-
ları her şeyin kat kat 
üstündedir! 

39. 
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,, ن ِفخِ  الصُّورِِ,,فِي    üflenir=و  =Sur’a    

ِعقِ  نِْمِ     ölür,,(bayılır)=ف ص  =olanlar    

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِْن م      ve,,olanlar=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yerde    َِإِل=ancak,,hariç    

نِْ ش اءِ ,,م  =dilediği     ِ اّلَل=Allah’ın    َِث م=sonra    

ىَِٰ    ona=فِيهِِ    üflenir=ن ِفخِ      bir,,daha=أ ْخر 

    kalkmış=قِي امِ     onlar=ه مِْ    birden=ف إِذ ا

ونِ   bakıyorlardır=ي ْنظ ر 

Sur´a üflenince, 
göklerde ve yerde 
olanlar korkudan 
düşüp bayılırlar. 
Ancak Allah´ın di-
lediği kalır. Sonra 
sur´a bir daha üf-
lenince hemen 
ayağa kalkıp bakı-
şıp dururlar. 

Ve Sur´a üflen-
miştir. Artık Al-
lah´ın dilediği bir 
yana, göklerde 
olanlar ve yerde 
olanlar baygın 
düşmüştür. Son-
ra ona bir daha 
üflenmiş ve bir 
de bakacaksın ki 
ayakta bakınıp 
duruyorlar. 

(O Gün hesap) suru 
üflenecek; ve yerde, 
gökte ne varsa hepsi, 
Allah'ın (hariç tutmak) 
istedikleri dışında, 
düşüp bayılacaklar. 
Sonra sur yeniden üf-
lenecek; işte o zaman 
(yargı kürsüsü önün-
de) duranlar (hakika-
ti) görmeye başlaya-
caklar! 

39. 
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ق تِِ.. أ ْشر      nuru..ile=بِن ورِِ    yer=اْْل ْرضِ     parlar=و 

ا ب ِه  ِضعِ     Rabbinin=ر  و      ve..(ortaya)..konur=و 

ت ابِ اْلكِِ =Kitap     ِِجيء     ve..getirilir=و 

د اءِِ    peygamberler=بِالنَبِي ِينِ  الشُّه      ve..şahidler=و 

ق ِضيِ      aralarında=ب ْين ه مِْ    ve..hükmedilir=و 

ق ِِ ه مِْ    adaletle=بِاْلح      ve..onlara=و 

ونِ ..لِ  ي ْظل م  =asla..haksızlık..edilmez 

Yeryüzü, 
Rabb´inin nuruyla 
aydınlanır. Kitap 
açılır. Peygamber-
ler ve şahitler geti-
rilir. Ve onlara 
haksızlık yapılma-
dan, aralarında 
adaletle hüküm ve-
rilir. 

Yer; Rabbının 
nuru ile aydın-
landı, kitab ko-
nuldu, peygam-
berler ve şahid-
ler getirildi. On-
lara haksızlık 
yapılmadan ara-
larında hak ile 
hükmolundu. 

Ve yeryüzü Rabbinin 
nuru ile aydınlana-
cak. (Herkesin işledi-
ğinin) hesabı ortaya 
dökülecek; bütün 
peygamberler ile 
(öteki) bütün şahitler 
huzura çağrılacak ve 
kendilerine adaletle 
hükmedilecektir. Ve 
onlara asla haksızlık 
yapılmayacak, 

39. 
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ف ِي تِْ,, و  ِ,,ك لُِّ    tam,,verilir=و  ن ْفس  =herkese    

ا ع ِمل تِْ,,م  =yaptığının,,karşılığı     ِه و     ve,,O=و 

    en,,iyi,,bilendir=أ ْعل مِ 

ا ي ْفع ل ونِ ,,بِم  =onların,,ne,,yaptıklarını 

Herkese, yaptığı-
nın karşılığı tam 
verilir. Allah, onla-
rın yaptıklarını en 
iyi bilendir. 

Her kişiye ne 
yaptıysa eksiksiz 
ödendi. Ve Al-
lah; onların yap-
tıklarını en iyi bi-
lendir. 

Çünkü herkes, yap-
mış olduğu (iyi veya 
kötü) her şeyin karşı-
lığını tam olarak gö-
recektir. Allah, onların 
yaptıklarını en iyi bi-
lendir. 

39. 
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.. ِسيقِ  وا..الَِذينِ     sürülürler=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

نَمِ ..إِل ىَِٰ ه  ج  =cehenneme     ًِرا م      bölük..bölük=ز 

تَىَِٰ     zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

اء وه ا تِْ    oraya..geldikleri=ج      açılır=ف تِح 

ا اب ه  ق الِ     kapıları=أ ْبو  مِْ    ve..şöyle..der=و      onlara=ل ه 

ا ن ت ه  ز  ي أْتِك مِْ..أ ل مِْ    onun..bekçileri=خ  =gelmedi..mi?    

س لِ      kendi..aranızdan=ِمْنك مِْ    elçiler=ر 

ل ْيك مِْ    okuyan=ي تْل ونِ      ayetlerini=آي اتِِ    size=ع 

ب ِك مِْ ون ك مِْ    Rabbinizin=ر  ي ْنِذر      ve..sizi..uyaran=و 

ذ اِ     gününüze=ي ْوِمك مِْ    kavuşacağınıza=ِلق اءِ      bu=ه َٰ

ِكنِْ    evet=ب ل ىَِٰ    derler=ق ال وا ل َٰ     ama=و 

قَتِْ ة ِ    hak..olmuştur=ح      azab=اْلع ذ ابِِ    sözü=ك ِلم 

اْلك افِِرينِ ..ع ل ى =kâfirlere 

O küfredenler ayrı 
ayrı bölükler halin-
de cehenneme sü-
rülür. Oraya var-
dıklarında kapıları 
açılır; bekçileri on-
lara: “Size içiniz-
den Rabbinizin 
ayetlerini okuyan 
ve bugüne kavu-
şacağınızı ihtar 
eden peygamber-
ler gelmedi mi?” 
derler. “Evet geldi” 
derler. Lakin azap 
sözü kafirlerin üze-
rine gerçekleşir. 

Küfredenler bö-
lük bölük cehen-
neme sürüldü. 
Oraya vardıkla-
rında kapıları 
açıldı ve bekçile-
ri onlara dediler 
ki: İçinizden, si-
ze Rabbınızın 
ayetlerini okuyan 
ve bugüne ka-
vuşacağınızı ih-
tar eden elçiler 
gelmedi mi? On-
lar da: Evet, de-
diler. Fakat azab 
sözü küfredenle-
rin üzerine hak 
oldu. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanlar, bölük 
bölük cehenneme sü-
rüleceklerdir; oraya 
vardıklarında kapılar 
açılacak ve muhafız-
lar onlara, Aranızdan, 
size Rabbinizden 
mesajlar getiren ve 
sizi bu (Hesap) Gü-
nü'ne karşı uyaran 
elçiler gelmedi mi? 
diye soracaklar. On-
lar, Elbette geldiler! 
diye cevap verecek-
ler. Ama hakikati in-
kar edenler için azap 
(hükmü) çoktan ve-
rilmiş olacaktır; 
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,, ل وا    denilir=قِيلِ  ابِ     girin=اْدخ      kapılarından=أ ْبو 

نَمِ  ه  اِلِدينِ     cehennemin=ج      ebedi,,kalmak,,üzere=خ 

اِ  ى    ne,,kötüdür=ف بِئْسِ     içinde=فِيه  ثْو      yeri=م 

ب ِِرينِ  ت ك   kibirlenenlerin=اْلم 

«O halde içinde 
ebedi kalmak üze-
re cehennemin 
kapılarından girin. 
Kibirlenenlerin du-
rağı ne kötüdür,» 
denir. 

Onlara denildi ki: 
İçinde temelli ka-
lacağınız ce-
hennemin kapı-
larından girin. 
Büyüklenenlerin 
durağı ne kötü-
dür. 

(ve) onlara: Artık otu-
rup kalacağınız ce-
hennemin kapıların-
dan girin içeri! denile-
cektir. Büyüklük tas-
layanlar için ne deh-
şetli bir mekandır 
orası! 

39. 
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.. ِسيقِ  اتَق ْوا..الَِذينِ     sevk..edilirler=و  =korunanlar    

مِْ بَه  نَةِِ..إِل ى    Rablerinin..(azabından)=ر  اْلج  =cennete    

ًراِ  م  تَىَِٰ    bölük..bölük=ز      zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

اء وه ا تِْ    geldikleri=ج  ف تِح      açılır=و 

ا اب ه  ق الِ     onun..kapıları=أ ْبو      ve..derler=و 

مِْ ا    onlara=ل ه  ن ت ه  ز  مِ     onun..bekçileri=خ      selam=س َل 

ل ْيك مِْ     hoşsunuz..(ne)=ِطْبت مِْ    size=ع 

ل وه ا     buraya..girin=ف اْدخ 

اِلِدينِ   ebedi..kalmak..üzere=خ 

Rabb´lerine karşı 
gelmekten sakı-
nanlar, bölük bölük 
cennete götürülür-
ler. Oraya varıp 
kapılar açıldığında, 
bekçileri onlara, 
«Selâm size, hoş 
geldiniz! Temelli 
olarak buraya gi-
rin» derler. 

Rabblarından 
sakınanlar ise 
fevc fevc cenne-
te götürüldüler. 
Oraya varıp da 
kapıları açılınca, 
bekçileri onlara 
dediler ki: Selam 
olsun size. Hoş 
geldiniz. Temelli 
olarak girin bu-
raya. 

Rablerine karşı so-
rumluluk bilinci du-
yanlar da bölük bölük 
cennete gönderile-
ceklerdir; oraya var-
dıklarında kapılarının 
ardına kadar açık ol-
duğunu görecekler; 
ve muhafızlar onlara, 
Selam size! Hoş gel-
diniz! İşte buyrun, 
içinde temelli kalaca-
ğınız bu (cennete) gi-
rin! diyecekler. 

39. 
74 

ق ال وا,, ْمد ِ    ve,,derler=و  ِِ    hamdolsun=اْلح      Allah’a=ّلِلَ

د ق ن ا,,الَِذي ص  =bize,,yerine,,getiren    

ْعد ه ِ ث ن ا    verdiği,,sözünü=و  أ ْور      ve,,bizi,,varis,,kılan=و 

ضِ اْْل رِْ =yurduna    ِ ن ت ب َوأ=oturacağımız    

نَةِِ,,ِمنِ  اْلج  =cennet     ِْيث     yerinde=ح 

    ücreti=أ ْجرِ     ne,,güzeldir=ف نِْعمِ     dilediğimiz=ن ش اء ِ 

 çalışanların=اْلع اِمِلينِ 

Onlar: «Bize ver-
diği sözde duran 
ve bizi buraya yer-
leştiren Allah´a 
hamd olsun. Cen-
nette istediğimiz 
yerde oturabiliriz. 
Yararlı iş işleyenle-
rin ücreti ne gü-
zelmiş!» derler. 

Onlar da dediler 
ki: Bize vaadin-
de sadık olan ve 
bizi yeryüzüne 
varis kılan Al-
lah´a hamdol-
sun. Cennette 
istediğimiz yerde 
oturabiliriz. Çalı-
şanların ecri ne 
de güzeldir. 

Onlar da: Bize verdiği 
sözü yerine getiren 
ve bu (esenlik) alanı-
nı yaptıklarımızın 
karşılığı olarak bize 
bağışlayan, böylece 
cennette dilediğimiz 
şekilde yerleşmemizi 
sağlayan Allah'a 
hamdolsun! diyecek-
lerdir. Ve (Allah yo-
lunda) çaba sarf 
edenlerin mükafatı ne 
yüce, ne üstün ola-
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caktır. 
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ى.. ت ر  ئِك ة ِ    ve..görürsün=و  َل      meleklerin=اْلم 

اف ِينِ  ْولِِ..ِمنِْ    dönerek=ح  ح  =çevresinde    

ونِ     Arşın=اْلع ْرِشِ ب ِح      tesbih..ettiklerini=ي س 

ْمدِِ ب ِِهْمِ     hamd..ile=بِح      Rablerini=ر 

ق ِضيِ وِ  =ve..hükmedilir    ِْب ْين ه م=aralarında    

ق ِِ قِيلِ     hak..ile=بِاْلح  ْمد ِ    ve..denilir=و      Hamd=اْلح 

ِِ ب ِِ    Allah’adır=ّلِلَ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Melekleri, arş´ın 
etrafını çevirmiş 
oldukları halde, 
Rabb´lerini hamd 
ile överken görür-
sün. Artık insanla-
rın aralarında ada-
letle hükmedilmiş-
tir. «Övgü, alemle-
rin Rabb´i olan Al-
lah içindir» denir. 

Görürsün ki; me-
lekler de Rabb-
larına hamd ile 
tesbih ederek 
Arş´ın etrafını 
kuşatmışlardır. 
Artık onların 
arasında hak ile 
hükmolunmuştur 
ve denildi ki: 
Hamd olsun 
alemlerin Rabbı 
Allah´a. 

Ve meleklerin (Al-
lah'ın) kudret tahtının 
çevresinde toplanıp 
Rablerinin yüceliğini 
hamd ile andıklarını 
göreceksin. (Ölen) 
herkes hakkında ada-
letle hükmedilecek ve 
(şu) sözler telaffuz 
edilecektir: Bütün öv-
güler alemlerin Rabbi 
olan Allah içindir! 

40. 
1 

 Ha,,mim=حم,,
Hâ Mim. Ha, Mim. Ha-Mim. 

40. 
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..     Kitabın=اْلِكت ابِِ    indirilişi=ت ْنِزيلِ 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah..tarafındandır    

    aziz..(daima..galib)=اْلع ِزيزِِ

 alim..(herşeyi..en..iyi..bilen)=اْلع ِليمِِ

Bu kitabın indiril-
mesi, güçlü ve her 
şeyi en iyi bilen Al-
lah katındandır. 

Kitab´ın indirilişi; 
Aziz, Alim olan 
Allah´tandır. 

Bu ilahi kelamın indi-
rilişi, her şeyi bilen, 
Kudret Sahibi Al-
lah'tandır, 

40. 
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    günahı=الذَْنبِِ    bağışlayan=غ افِرِِ,,

ق ابِِ لِِو  =ve,,kabul,,edendir    ِِالتَْوب=tevbeyi    

    sahibidir=ِذي    azabı=اْلِعق ابِِ    çetin,,olandır=ش ِديدِِ

ه ِ    yoktur=لِ     lütuf=الَطْوِلِ      başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ِصيرِ     O’nadır=إِل ْيهِِ    O’ndan=ه و ِ   dönüş=اْلم 

O günahı bağışla-
yan, tevbeyi kabul 
eden, cezası şid-
detli, lütfu bol 
olandır. O´ndan 
başka ilah yoktur. 
Dönüş O´nadır. 

Günahları bağış-
layan, tevbeyi 
kabul eden, ce-
zası şiddetli, lut-
fu bol olandır. 
O´ndan başka 
ilah yoktur, dö-
nüş O´nadır. 

Günahları bağışla-
yan, tevbeleri kabul 
eden, intikamı çetin, 
lütfu sınırsız olan (Al-
lah'tan). Ondan baş-
ka ilah yoktur, varış 
O'nadır. 

40. 
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.. ا اِدلِ ..م  ي ج  =mücadele..etmez    ِفي=hakkında    

    başkası=إِلَِ    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetleri=آي اتِِ

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerden    

ِ ْركِ ي ْغرِ ..ف َل  =seni..aldatmasın    

دِِ..فِي    onların..dolaşmaları=ت ق لُّب ه مِْ اْلبَِل  =şehirlerde 

İnkar edenlerden 
başkası Allah´ın 
ayetleri hakkında 
mücadeleye giriş-
mez. Ey Muham-
med! İnkarcıların 
memlekette gezip 
dolaşması seni al-
datmasın. 

Küfredenlerden 
başkası Allah´ın 
ayetleri üzerinde 
tartışmaya gi-
rişmez. Öyleyse 
onların şehirler-
de dönüp do-
laşması seni al-
datmasın. 

Yalnızca hakikati in-
kara şartlanmış olan-
lar Allah'ın mesajları-
nı sorgulamaya yel-
tenirler. Fakat onların 
yeryüzünde keyifle-
rince dolaşmaları se-
ni yanıltmasın: 

40. 
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مِْ    yalanladı=ك ذَب تِْ,,     onlardan,,önce=ق ْبل ه 

ابِ     Nuh=ن وح ِ    kavmi=ق ْومِ  اْْل ْحز      ve,,kollar=و 

ب ْعِدِهْمِ ,,ِمنِْ =ve,,onlardan,,sonraki    ِْه َمت     yeltendi=و 

س وِلِهمِْ    millet=أ َمةِ     her=ك لُِّ     elçisini=بِر 

ذ وه ِ ِلي ِ أْخ  =yakalamağa    اد ل وا ج      ve,,tartıştılar=و 

    boş,,şeyler,,ileri,,sürerek=بِاْلب اِطلِِ

وا     onunla=بِهِِ    gidermek,,için=ِلي ْدِحض 

قَِ ْمِ     hakkı=اْلح  ْذت ه      bu,,yüzden,,onları,,yakaladım=ف أ خ 

 azabım=ِعق ابِِ    oldu=ك انِ     nasıl=ف ك ْيفِ 

Onlardan önce 
Nuh kavmi ve on-
lardan sonra gelen 
kollar da yalanladı. 
Her millet, Pey-
gamberlerini yaka-
lamağa yeltendi; 
Batılı hakkın yeri-
ne koymak için 
mücadele etmiş-
lerdi. Bu yüzden 
onları yakaladım. 
(Bak işte) azabım 
nasıl oldu?! 

Onlardan önce 
Nuh kavmi de 
yalanladı. Arka-
larından muhtelif 
topluluklar da. 
Her ümmet ken-
di peygamberle-
rini yakalamaya 
yeltendi ve hakkı 
batılla yok etmek 
için mücadeleye 
girişti. En so-
nunda Ben de 
onları yakala-
dım. Azabım na-
sılmış? 

Onlardan önce Nuh 
kavmi, sonra da (Al-
lah'ın elçilerine karşı) 
birleşen (öteki ka-
vim)lerin tümü haki-
kati yalanladılar; bu 
toplulukların her biri 
kendilerine gönderi-
len elçileri yakalayıp 
ortadan kaldırmak 
için onlara karşı tu-
zaklar kurdular; ve 
hakikati etkisiz hale 
getirmek için (elçilerin 
getirdikleri mesaja) 
yanlış ve yanıltıcı de-
lillerle karşı koydular; 
bu yüzden onları he-
saba çektim. Ne çe-
tindir Benim intika-
mım! 

40. 
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.. ِلكِ  ك ذ َٰ قَتِْ    böylece=و      yerini..buldu=ح 

تِ  ب ِكِ     sözü=ك ِلم      hakkındaki=ع ل ى    Rabbinin=ر 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    ِْم     onlar=أ نَه 

ابِ   ateş=النَارِِ    halkıdır=أ ْصح 

İnkar edenlerin 
cehennemlik ol-
duklarına dair 
Rabb´inin sözü 
böylece gerçekleş-
ti. 

Böylece küfre-
denlerin cehen-
nemlik oldukları-
na dair Rabbının 
sözü gerçekleşti. 

Böylece hakikati inka-
ra şartlanmış olanlar 
hakkındaki Rabbinin 
sözü gerçekleşecek-
tir. Onlar kendilerini 
(cehennem) ateşinde 
bulacaklardır. 

40. 
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,, ي ْحِمل ونِ ,,الَِذينِ  =taşıyanlar     ِاْلع ْرش=Arş’ı    

نِْ م  ْول ه ِ    ve,,bulunanlar=و      onun,,çevresinde=ح 

ونِ  ب ِح  ْمدِِ    tesbih,,ederler=ي س      hamd,,ile,,(överek)=بِح 

ب ِِهمِْ ي ْؤِمن ونِ     Rablerini=ر      O’na=بِهِِ    ve,,inanırlar=و 

ونِ  ي ْست ْغِفر      ve,,mağfiret,,dilerler=و 

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =müminler,,için    بَن ا     Rabbimiz=ر 

ِسْعتِ  ش ْيءِ ,,ك لَِ    sen,,kapladın=و  =her,,şeyi    

ةًِ ْحم  ِعْلًما    rahmet,,ile=ر      ve,,bilgi,,ile=و 

ت اب وا,,ِللَِذينِ     bağışla=ف اْغِفرِْ =tevbe,,edenleri    

اتَب ع وا بِيل كِ     ve,,uyanları=و      senin,,yoluna=س 

قِِهمِْ     azabından=ع ذ ابِ     ve,,onları,,koru=و 

ِحيمِِ  cehennem=اْلج 

Arş´ı taşıyanlar ve 
onun çevresinde 
bulunanlar, 
Rabb´lerini överek 
tesbih ederler, 
O´na inanırlar. 
Mü´minler için: 
«Rabbimiz! İlmin 
ve rahmetin her 
şeyi kapladı. Tev-
be edip senin yo-
luna uyanları ba-
ğışla; onları ce-
hennem azabın-
dan koru» diye 
bağışlama dilerler. 

Arş´ı taşıyanlar 
ve çevresinde 
bulunanlar 
Rabblarını hamd 
ile tesbih eder-
ler, O´na inanır-
lar ve 
mü´minlerin yar-
lığanmasını is-
terler: Rabbımız; 
ilim ve rahmetle 
her şeyi kuşat-
tın. Tevbe edip 
Senin yoluna 
uyanları bağışla. 
Ve onları ce-
hennem azabın-
dan koru. 

(Allah'ın) kudret tah-
tını(n bilgisini içlerin-
de) taşıyanlar ve ona 
yakın olanlar, Rable-
rinin sınırsız ihtişamı-
nı hamd ile yüceltir-
ler, O'na iman ederler 
ve (öteki) müminler 
için bağışlanma diler-
ler: Rabbimiz! Sen 
her şeyi ilmin ve 
rahmetinle kuşatırsın; 
tevbe edip yoluna 
uyanları bağışla ve 
yakıcı ateşin azabın-
dan onları koru! 
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بَن ا.. مِْ    Rabbimiz=ر  أ ْدِخْله      onları..sok=و 

نَاتِِ     Adn=ع ْدنِ     cennetlerine=ج 

مِْ..الَتِي ع دْت ه  و  =onlara..söz..verdiğin    

نِْ م  ل حِ     ve..kimseleri=و      iyi..olan=ص 

آب ائِِهمِْ..ِمنِْ =babalarından    

اِجِهمِْ أ ْزو      ve..eşlerinden=و 

يَاتِِهْمِ  ذ ر ِ     şüphesiz..sensin=إِنَكِ     ve..çocuklarından=و 

    üstün..olan=اْلع ِزيزِ     sen=أ ْنتِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibi..olan=اْلح 

«Rabbimiz! 
Mü´minleri ve ba-
balarından, eşle-
rinden, soyların-
dan iyi olanları, 
kendilerine söz 
verdiğin Adn cen-
netlerine koy; şüp-
hesiz güçlü olan, 
hakim olan ancak 
sensin. 

Rabbımız; onları 
ve babalarından, 
eşlerinden, soy-
larından salih 
olanları kendile-
rine vaadettiğin 
Adn cennetlerine 
girdir. Şüphesiz 
ki Aziz, Hakim 
olan Sensin 
Sen. 

Rabbimiz! Onları ve 
atalarından, eşlerin-
den ve çocuklarından 
dürüst ve erdemli 
olanları vaad ettiğin 
sonsuz esenlik bah-
çelerine koy, şüphe-
siz, kudret ve hikmet 
Sahibi olan yalnız 
Sensin. 
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,, قِِهمِ      kötülüklerden=الَسي ِئ اِتِ     onları,,koru=و 

نِْ م      sen,,korursan=ت قِِ    ve,,kimi=و 

ئِذِ     kötülüklerden=الَسي ِئ اتِِ     o,,gün=ي ْوم 

,,ف ق دِْ
ِحْمت ه ِ  ر  =ona,,acımışsındır    

ِلكِ  ذ َٰ     başarı=اْلف ْوزِ     o=ه وِ     ve,,işte,,budur=و 

 büyük=اْلع ِظيمِ 

Onları kötülükler-
den koru! O gün 
kötülüklerden kimi 
korursan, ona 
şüphesiz rahmet 
etmiş olursun. Bu 
büyük kurtuluştur.» 

Onları kötülük-
lerden koru. O 
gün kötülükler-
den kimi korur-
san; şüphesiz 
ona rahmet et-
miş olursun. En 
büyük kurtuluş 
işte budur 

ve onları kötü fiiller 
(işlemek)ten koru; o 
(Hesap) Gün(ü) kötü 
fiiller(in lekesin)den 
kimi korursan onu 
rahmetinle onurlan-
dırmış olursun; bu 
büyük bir kurtuluştur! 

40. 
10 

وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. ك ف ر  =inkâr..edenlere    

ْقتِ     bağırılır=ي ن اد ْونِ      kızması..(size)=ل م 

    daha..büyüktür=أ ْكب رِ     Allah’ın=اّلَلِِ

ْقتِك مِْ..ِمنِْ م  =sizin..kızmanızdan    

    zira=إِذِْ    kendi..kendinize=أ ْنف س ك مِْ

انِِ..إِل ى    siz..çağrılırdınız=ت ْدع ْونِ  يم  اْْلِ =imana    

ونِ   inkâr..ederdiniz=ف ت ْكف ر 

İnkar edenlere de 
bağrılır: «Allah´ın 
gazabı sizin birbi-
rinize olan öfke-
nizden daha bü-
yüktür. Zira siz 
imana çağrıldığı-
nızda inkar eder-
diniz.» 

Muhakkak küf-
redenlere sesle-
nilir ki: Allah´ın 
gazabı sizin bir-
birinize öfkeniz-
den daha büyük-
tür. Çünkü siz, 
imana davet 
olunuyordunuz 
da küfrediyordu-
nuz. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanlara gelin-
ce, (o Gün) bir ses 
onlara şöyle diyecek-
tir: İmana çağrıldığı-
nız halde hakikati in-
kara devam ettiğiniz 
(zaman) Allah'ın size 
karşı öfkesi, sizin 
kendinize karşı duy-
duğunuz (şu anki) öf-
kenizden daha bü-
yüktür! 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 
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بَن ا    dediler,,ki=ق ال وا,,     Rabbimiz=ر 

تَن ا     iki,,kez=اثْن ت ْينِِ    bizi,,öldürdün=أ م 

أ ْحي ْيت ن ا     iki,,kez=اثْن ت ْينِِ    ve,,dirilttin=و 

ْفن ا     günahlarımızı=بِذ ن وبِن ا    itiraf,,ettik=ف اْعت ر 

لِْ وج ِ,,إِل ىَِٰ    ?var,,mı=ف ه  ر  خ  =çıkmak,,için    

س بِيلِ ,,ِمنِْ =bir,,yol 

Dediler ki: «Rab-
bimiz, bizi iki kez 
öldürdün ve iki kez 
dirilttin. Günahla-
rımızı itiraf ettik. 
Şimdi şu ateşten 
çıkmak için bize bir 
yol var mı?» 

Onlar da: Rab-
bımız; bizi iki de-
fa öldürdün, iki 
defa dirilttin. Biz 
de suçlarımızı 
itiraf ettik. Bir 
daha çıkmaya 
yol var mı? der-
ler. 

(Bunun üzerine) Ey 
Rabbimiz! diye feryad 
edecekler: Sen bizi iki 
defa öldürdün, iki de-
fa dirilttin! Peki, gü-
nahlarımızı itiraf etti-
ğimiz şu anda (bu 
ikinci ölümden) bir 
kurtuluş yolu yok mu-
dur? 
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ِلك مِْ..     zaman=إِذ ا    sebebiyledir=بِأ نَه ِ    bu=ذ َٰ

ْحد ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ    çağrıldığınız=د ِعيِ      tek=و 

إِنِْ    inkâr..etmeniz=ك ف ْرت ْمِ      ve..eğer=و 

كِْ     O’na=بِهِِ    ortak..koşulursa=ي ْشر 

ْكمِ     inanmanız=ت ْؤِمن واِ      artık..hüküm=ف اْلح 

ِِ ِِ    Allah’a..aittir=ّلِلَ  ve..büyük=اْلك بِيرِِ    yüce=اْلع ِلي 

Onlara «Bu duru-
ma düşmenizin 
sebebi şudur: Tek 
Allah´a çağrıldığı-
nız zaman inkar 
ederdiniz. O´na or-
tak koşulunca ina-
nırdınız. Artık hü-
küm yüce ve bü-
yük Allah´ındır.» 

Bunun sebebi 
şudur: Yalnız Al-
lah´a dua edildi-
ği zaman inkar 
ederdiniz de, 
O´na şirk koşu-
lunca inanırdı-
nız. Artık hüküm; 
Aliyy, Kebir Al-
lah´ındır. 

(Ve onlara şöyle de-
nilecektir:) Bu (başı-
nıza geldi), çünkü 
Tek Allah'a her çağ-
rıldığınızda bu haki-
kati inkar ettiniz; ama 
O'na ortak koşulunca 
(hemen) inandınız! 
Artık hüküm, Büyük 
ve Yüce Allah'ındır! 
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,, الَِذي,,ه وِ  =O’dur,,ki    ِْي ِريك م=size,,gösteriyor    

لِ     ayetlerini=آي اتِهِِ ي ن ز ِ     ve,,indiriyor=و 

اءِِالَسمِ ,,ِمنِ     sizin,,için,,=ل ك مِْ =gökten     ِِرْزقًا=rızık    

ا م  ي ت ذ َكرِ ,,و  =öğüt,,almaz    َِإِل=başkası    

نِْ ي نِيبِ ,,م  =(O’na),,yönelenden 

Size mucizelerini 
gösteren, size gök-
ten rızık indiren 
O´dur. Allah´a yö-
nelenden başkası 
ibret almaz. 

Size ayetlerini 
gösteren ve sizin 
için gökten rızık 
indiren O´dur. 
O´na yönelen-
den başkası ib-
ret almaz. 

Size (her türlü) işaret-
lerini gösteren, sizin 
için gökten rızık indi-
ren O'dur. Ama Al-
lah'a yönelmiş olan-
lardan başkası (bun-
dan) bir ders çıkar-
maz. 
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    Allah’a=اّلَل ِ    siz..çağırın=ف اْدع وا..

ْخِلِصينِ      yalnız..O’na=ل ه ِ    halis..kılarak=م 

ينِ  ل وِْ    dini=الد ِ ك ِره ِ..و  =hoşuna..gitmese..de    

ونِ   kâfirlerin=اْلك افِر 

Ey inananlar! Ka-
firlerin hoşuna git-
mese de siz, dini 
yalnız Allah´a halis 
kılarak O´na çağı-
rın. 

Öyleyse kafirler 
istemese de, siz 
dini yalnız O´na 
halis kılanlar ola-
rak Allah´a dua 
edin. 

Hakikati inkar edenle-
ri ne kadar öfkelen-
dirse de içten bir 
inançla yalnız Allah'a 
bağlanarak O'na dua 
edin! 
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,, فِيعِ  اتِِ    yükselten=ر  ج      dereceleri=الدَر 

ْلع ْرِشِا    sahibi=ذ و =Arş’ın    ي ْلِقي=indirir    

وحِ  أ ْمِرهِِ,,ِمنِْ    ruhu=الرُّ =emrinden,,olan    

نِْ,,ع ل ىَِٰ ي ش اءِ ,,م  =dilediğine    

ِعب اِدهِِ,,ِمنِْ =kullarından     ِِلي ْنِذر=uyarmak,,için    

قِِ    gününe,,karşı=ي ْومِ   buluşma=التََل 

Arş sahibi, varlıkla-
rın en yücesi olan 
Allah, kavuşma 
gününü ihtar et-
mek için kulların-
dan dilediğine em-
riyle vahyi indirir. 

Dereceleri yük-
selten, Arş´ın 
sahibi Allah, 
karşılaşma gü-
nünden korkut-
mak için, kendi 
emrinden olan 
ruhu kullarından 
dilediğine indirir. 

O, bütün (varlık) de-
recelerinin en yücesi 
olarak kudret tahtına 
kurulmuştur. O, Kendi 
iradesiyle kullarından 
dilediğine vahiy indirir 
ki (bütün insanları) 
O'na kavuşacakları 
Gün(ün gelip çataca-
ğı) konusunda uyar-
sın; 
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.. ون ِ     onlar=ه مِْ    o..gün=ي ْومِ      ortaya..çıkarlar=ب اِرز 

ي ْخف ىَِٰ..لِ  =gizli..kalmaz    اّلَلِِ..ع ل ى =Allah’a    

مِْ نِِ    hiçbir..şey=ش ْيء ِ     onlardan=ِمْنه      ?kimindir=ِلم 

ْلكِ  ِِ    bugün=اْلي ْوم ِ     mülk=اْلم      Allah’ın=ّلِلَ

اِحدِِ  ve..kahhar=اْلق َهارِِ    tek=اْلو 

O gün onlar mey-
dana çıkarlar; on-
ların hiçbir şeyi Al-
lah´a gizli kalmaz. 
«Bugün hüküm-
ranlık kimindir?» 
denir. Hepsi «Gü-
cü her şeye yeten 
tek Allah´ındır» 
derler. 

O gün onlar, or-
taya çıkarlar. Hiç 
bir şeyleri Al-
lah´a gizli kal-
maz. Kimindir 
bugün mülk? 
Vahid, Kahhar 
olan Allah´ındır. 

ki o Gün Allah'tan giz-
li saklı hiçbir şeyleri 
olmadan (öldükleri 
yerden) meydana çı-
kacaklardır. O Gün 
hükümranlık kimin 
olacak? Elbette bütün 
varlıklar üzerinde 
mutlak otorite Sahibi 
olan Tek Allah'ın 
(olacak)! 
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,, ىَِٰ    bugün=اْلي ْومِ      her=ك لُِّ    cezalanır=ت ْجز 

ِ ا    can=ن ْفس  ,,بِم 
ب ْتِ  ك س  =kazandığıyla     ِل=yoktur    

    şüphesiz=إِنَِ    bugün=اْلي ْوم ِ     zulüm=ظ ْلمِ 

    çabuk,,görendir=س ِريعِ     Allah=اّلَل ِ

 hesabı=اْلِحس ابِِ

Bugün herkese, 
kazandığının kar-
şılığı verilir. Bugün 
haksızlık yoktur. 
Doğrusu Allah, he-
sabı çabuk gören-
dir. 

Bugün her nefis 
kazandığı ile 
karşılık görür. 
Bugün zulüm 
yoktur. Muhak-
kak ki Allah; he-
sabı çabuk gö-
rendir. 

O Gün her insan ka-
zandığının karşılığını 
görür. O Gün hiçbir 
haksızlık (yapılmaz). 
Şüphesiz Allah, he-
sabı çabuk görendir! 
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أ ْنِذْره مِْ..     güne..karşı=ي ْومِ     onları..uyar=و 

    yürekler=اْلق ل وبِ     zira=إِذِِ    yaklaşan=اْْلِزف ةِِ

ن اِجرِِ    dayanmıştır=ل د ى     gırtlaklara=اْلح 

ا    yutkunur..dururlar=ك اِظِمين ِ      yoktur=م 

ِميمِ ..ِمنِْ    zalimlerin=ِللَظاِلِمينِ  ح  =bir..dostu    

لِ      bir..aracıları=ش ِفيع ِ    ve..yoktur=و 

 sözü..tutulur=ي ط اع ِ

Ey Muhammed! 
Onları yüreklerin 
ağıza geleceği, ta-
sadan yutkunacak-
ları yaklaşan Kı-
yamet günü ile 
uyar. Zalimlerin ne 
dostu ne de sözü 
dinlenecek şefaat-
çisi olur. 

Onları yaklaşan 
gün ile uyar. O 
zaman ki; yürek-
ler ağızlara ge-
lecek, tasadan 
yutkunacaklar. 
Zalimlerin ne 
dostu, ne de din-
lenecek şefaat-
çısı olur. 

Bu sebeple, onları 
yüreklerin boğulurca-
sına gırtlağa dayana-
cağı o yaklaşan 
Gün'e karşı uyar! (o 
Gün) zalimler ne bir 
dost bulacaklar, ne 
de sözü dinlenecek 
bir şefaatçi. 

40. 
19 

,, ائِن ة ِ    bilir=ي ْعل مِ      hain(bakışlar)ını=خ 

ا    gözlerin=اْْل ْعي نِِ م  ت ْخِفي,,و  =ve,,gizlediklerini    

د ورِ   göğüslerin=الصُّ

Allah gözlerin ha-
inliğini ve gönülle-
rin gizlediğini bilir. 

O; gözlerin hain-
liğini ve göğüsle-
rin gizlediğini bi-
lir. 

(çünkü) O, art niyetli 
bakışların ve yürekle-
rin gizlediği şeylerin 
farkındadır. 
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اّلَل ِ.. ِِ     hükmeder=ي ْقِضي    Allah=و  ق      hak..ile=بِاْلح 

الَِذينِ  ي ْدع ونِ ..و  =yalvardıkları..ise    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

ي ْقض ونِ ..لِ  =hüküm..veremezler     ِ بِش ْيء=hiçbir    

    işitendir=الَسِميعِ     O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

 görendir=اْلب ِصيرِ 

Allah adaletle 
hükmeder. O´ndan 
başka çağırdıkları 
tanrılar ise, hiçbir 
şeye hükmede-
mezler. Çünkü işi-
ten, gören yalnız 
Allah´tır. 

Allah; hak ile 
hükmeder. O´nu 
bırakıp da taptık-
ları ise hiç bir 
şeye hükmede-
mez. Şüphesiz 
ki Allah; Se-
mi´dir, Basir´dir. 

Allah hakikate ve 
adalete göre hükme-
der; O'nu bırakıp yal-
vardıkları şu (var-
lık)lar ise hiçbir hü-
küm veremezler çün-
kü, yalnız Allah'tır her 
şeyi işiten, her şeyi 
gören. 
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,, ل مِْ وا,,أ و  ي ِسير  =gezip,,dolaşmadılar,,mı?    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    وا     görsünler=ف ي ْنظ ر 

    sonunun=ع اقِب ة ِ    olduğunu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ 

ق ْبِلِهْمِ ,,ِمنِْ,,ك ان وا,,الَِذينِ  =kendilerinden,,öncekilerin    

    daha,,üstün=أ ش دَِ    onlar=ه مِْ    idiler=ك ان وا

مِْ     kuvvet=ق َوةًِ    kendilerinden=ِمْنه 

آث اًرا     ve,,eserleri,,bakımından=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzündeki    

ذ ه مِ      Allah=اّلَل ِ    fakat,,onları,,yakaladı=ف أ خ 

    günahları,,yüzünden=بِذ ن وبِِهمِْ

ا م  ك انِ ,,و  =ve,,olmadı    ِْم     karşı=ِمنِ     onları=ل ه 

اقِ ,,ِمنِْ    Allah’a=اّلَلِِ و  =koruyan 

Onlar, yeryüzünde 
gezip dolaşmadılar 
mı ki, kendilerin-
den önce gelenle-
rin sonunun nasıl 
olduğunu görsün-
ler. Onlar kuvvet 
ve yeryüzündeki 
eserleri bakımın-
dan kendilerinden 
daha üstün idiler. 
Fakat Allah, onları 
günahları yüzün-
den yakaladı. On-
ları Allah´ın aza-
bından koruyan da 
olmadı. 

Yeryüzünde ge-
zip dolaşmadılar 
mı ki; kendilerin-
den öncekilerin 
akıbetlerinin na-
sıl olduğunu 
görsünler? On-
lar; kendilerin-
den daha kuv-
vetli ve yeryü-
zünde daha çok 
eser bırakan 
kimselerdi. Al-
lah; onları gü-
nahlarıyla yaka-
layıverdi. Allah´a 
karşı onları ko-
ruyan yoktur. 

Onlar hiç yeryüzünde 
dolaşıp kendilerinden 
önce yaşamış olan 
(inkarcı)ların sonunun 
ne olduğunu görmez-
ler mi? Onlar, (kendi-
lerinden) daha güç-
lüydüler ve yeryü-
zünde daha derin iz-
ler bırakmışlardı ama 
Allah onları günahla-
rından dolayı hesaba 
çekti ve (o zaman) 
kendilerini Allah'a 
karşı koruyacak bir 
kimse bulamadılar. 

40. 
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.. ِلكِ      çünkü..onların..(sebebiyle)=بِأ نَه مِْ    bu=ذ َٰ

    onlara..getirirdi=ت أْتِيِهمِْ    olmaları=ك ان تِْ

مِْ س ل ه      açık..kanıtlar=بِاْلب ي ِن اتِِ    elçileri=ر 

وا     ama..inkâr..ettiler=ف ك ف ر 

ذ ه مِ      Allah=اّلَل ِ     bu..yüzden..onları..yakaladı=ف أ خ 

    çetin..olandır=ش ِديد ِ    güçlüdür=ق ِويِ     zira..O=إِنَه ِ

Çünkü onlar öyle 
kimselerdir ki, elçi-
leri onlara açık 
belgeler getirdiği 
halde kabul etme-
mişlerdi. Bu yüz-
den Allah onları 
yakaladı. Zira O 
üstündür, cezası 
çetin olandır. 

Bu; peygamber-
leri kendilerine 
apaçık mucize-
lerle geldiğinde 
inkar etmelerin-
dendir. Allah da 
onları yakalayı-
verdi. Muhakkak 
ki O; kuvvetlidir, 
cezalandırması 
pek şiddetlidir. 

Çünkü onlar, elçileri 
kendilerine hakikatin 
bütün kanıtlarıyla 
gelmiş olmalarına 
rağmen onu reddet-
mişlerdi, bu yüzden 
Allah onları hesaba 
çekti, çünkü Allah 
güçlüdür, intikamında 
şiddetlidir. 
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 cezası=اْلِعق ابِِ

40. 
23 

ل ق دِْ,, ْلن ا    andolsun=و      biz,,gönderdik=أ ْرس 

وس ىَِٰ     ayetlerimizle=بِآي اتِن ا    Musa’yı=م 

س ْلط انِ  بِينِ     ve,,bir,,yetki,,ile=و   apaçık=م 

Andolsun biz Mu-
sa´yı ayetlerimizle 
ve apaçık yetki ile 
gönderdik. 

Andolsun ki; Biz, 
Musa´yı ayetle-
rimizle ve apaçık 
burhan ile gön-
derdik. 

Biz, Musa'yı mesajla-
rımızla ve (Bizden al-
dığı) açık bir yetki ile 
göndermiştik 

40. 
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.. فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ =Fir’avn’a     ِان ه ام      ve..Haman’a=و 

ونِ  ق ار      dediler=ف ق ال وا    ve..Karun’a=و 

 yalancı=ك ذَابِ     bir..büyücüdür=س اِحرِ 

Firavun´a, Ha-
man´a ve Karun´a 
gönderdik. «Bu ya-
lancı bir büyücü-
dür» dediler. 

Firavun´a, Ha-
man´a ve Ka-
run´a. Bu, ya-
lancı sihirbazın 
biridir, dediler. 

Firavun'a, Haman'a 
ve Karun'a; ama on-
lar (yalnızca), O, bir 
büyücüdür, bir yalan-
cıdır! demişlerdi. 

40. 
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,, ه مِْ,,ف ل َما اء  ج  =(Musa),,onlara,,getirince    

ق ِِ اِعْنِدن ,,ِمنِْ    hakkı=بِاْلح  =katımızdan    

    oğullarını=أ ْبن اءِ     öldürün=اْقت ل وا    dediler=ق ال وا

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananların    ِ ع ه     onunla,,beraber=م 

اْست ْحي وا ْمِ     ve,,sağ,,bırakın=و  ه      kadınlarını=نِس اء 

ا م  ْيد ِ    değildir=و      kâfirlerin=اْلك اِفِرينِ     tuzağı=ك 

لِ ,,فِي    başkası=إِلَِ َل  ض  =boşa,,çıkandan 

Musa, onlara ka-
tımızdan hakkı ge-
tirince: «Onunla 
beraber inananla-
rın oğullarını öldü-
rün, kadınlarını 
sağ bırakın!» dedi-
ler. Fakat kafirlerin 
tuzağı hep boşa 
çıkar. 

O, katımızdan 
kendilerine hakkı 
getirince: Onun-
la beraber iman 
etmiş olanların 
oğullarını öldü-
rün, kadınlarını 
sağ bırakın, de-
diler. Kafirlerin 
düzeni hedef 
olmaktan başka 
bir şey değildir. 

(Firavun'a, ve tebaa-
sına gelince,) Musa 
onlara Bizden (aldığı) 
hakikati getirdiğinde 
Onun inançlarını be-
nimseyenlerin kadın-
larını sağ bırakıp 
oğullarını öldürün! 
dediler. Fakat inkarcı-
ların hilesi hep boşa 
çıktı. 

40. 
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.. ق الِ  ونِي    Fir’avn=فِْرع ْونِ     dedi=و      bırakın=ذ ر 

وس ىَِٰ    öldüreyim=أ ْقت لِْ     Musa’yı=م 

ْلي ْدعِ      ve..yalvarsın=و 
بَه ِ      Rabbine=ر 

افِ     çünkü..ben=إِن ِي     korkuyorum=أ خ 

لِ ..أ نِْ ي ب د ِ =onun..değiştireceğinden    ِِْدين ك م=dininizi    

ي ْظِهرِ ..أ نِْ    yahut=أ وِْ =çıkaracağından    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِ اْلف س اد=fesad 

Firavun: «Ben bı-
rakın da Musa´yı 
öldüreyim. O 
Rabb´ine yalvara-
dursun. Onun sizin 
dininizi değiştire-
ceğinden veya 
yeryüzünde boz-
gunculuk çıkara-
cağından korkuyo-
rum.» dedi. 

Firavun demişti 
ki: Bırakın beni 
de Musa´yı öldü-
reyim. O ise 
Rabbına yalva-
radursun. Onun, 
sizin dininizi de-
ğiştirmesinden 
veya yeryüzün-
de fesad çıkar-
masından kor-
kuyorum. 

Ve Firavun Bırakın 
dedi, Musa'yı ben öl-
düreyim ve bırakın 
o'nu, (var olduğunu 
iddia ettiği) Rabbine 
yalvarıp dursun! Dik-
kat edin, ben o'nun 
dininizi değiştirme-
sinden yahut yeryü-
zünde fesat çıkarma-
sından korkuyorum! 

40. 
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,, ق الِ  وس ىَِٰ    dedi=و      ben=إِن ِي    Musa=م 

ب ِي    sığındım=ع ْذتِ      benim,,de,,Rabbim=بِر 

ب ِك مِْ ر  ك ل ِِ,,ِمنِْ    ve,,sizin,,de,,Rabbinize=و  =hepsinden    

ب ِرِ  ت ك  ي ْؤِمنِ ,,لِ     kibirlilerin=م  =inanmayan    

 hesap=اْلِحس ابِِ    gününe=بِي ْومِِ

Musa dedi: Ben 
hesap gününe 
inanmayan her ki-
birliden, benim de 
Rabbim sizin de 
Rabbiniz olan Al-
lah´a sığınırım. 

Musa da demişti 
ki: Doğrusu ben, 
hesab gününe 
inanmayan her 
mütekebbirden ; 
benim de Rab-
bım, sizin de 
Rabbınız olana 
sığınırım. 

Buna karşılık Musa: 
Kibre kapılarak He-
sap Günü'nü redde-
denlerden, sizin de 
Rabbiniz, benim de 
Rabbim (olan Allah'a) 
sığınırım! dedi. 

40. 
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.. ق الِ  لِ     dedi..(şöyle)=و  ج      bir..adam=ر 

ْؤِمنِ  آلِِ..ِمنِْ    mümin=م  =ailesinden    

ان ه ِ    gizleyen=ي ْكت مِ     Fir’avn=فِْرع ْونِ      imanını=إِيم 

ًَلِ    ?öldürüyor..musunuz=أ ت ْقت ل ونِ  ج      bir..adamı=ر 

ي ق ولِ ..أ نِْ =dediği..için     ِب ِي     Allah’tır=اّلَل ِ    Rabbim=ر 

ق دِْ ك مِْ    oysa=و  اء      size..getirmiştir=ج 

ْمِ ..ِمنِْ    kanıtlar=بِاْلب ي ِن اتِِ ب ِك  ر  =Rabbinizden    

إِنِْ     yalancı=ك اِذبًا    ise=ي كِ     eğer=و 

    kendi..zararınadır=ف ع ل ْيهِِ
    yalanı=ك ِذب ه ِ 

إِنِْ اِدقًا..ي كِ     ve..eğer=و  ص  =doğru..söylüyorsa    

    bir..kısmı=ب ْعضِ     başınıza..gelir=ي ِصْبك مِْ

ْمِ ..الَِذي ي ِعد ك  =size..vadettiklerinin    َِإِن=şüphesiz    

ي ْهِدي..لِ     Allah=اّلَل ِ =doğru..yola..iletmez    

نِْ ْسِرفِ     o=ه وِ     kimseyi=م      aşırı..giden=م 

 yalancı=ك ذَابِ 

Firavun ailesinden 
olup da, inandığını 
gizleyen bir adam 
dedi ki: «Rabb´im 
Allah´tır diyen bir 
adamı mı öldüre-
ceksiniz? Oysa si-
ze Rabb´inizden 
belgeler gelmiştir. 
Eğer yalancı ise 
yalanı kendinedir; 
eğer doğru sözlü 
ise, sizi tehdit ettik-
lerinin bir kısmı 
başınıza gelebilir. 
Şüphesiz Allah 
aşırı giden, yalancı 
kimseyi doğru yola 
iletmez. 

Firavun haneda-
nından olup da 
imanını gizleyen 
mü´min bir adam 
da demiştir ki: 
Rabbım Allah´tır, 
dedi diye bir ki-
şiyi mi öldüre-
ceksiniz? Halbu-
ki o, size Rabbı-
nızdan ayetlerle 
gelmiştir. Eğer 
yalancıysa; ya-
lanı kendisinedir. 
Eğer doğru söz-
lü ise; sizi tehdit 
ettiklerinin bir 
kısmı başınıza 
gelebilir. Muhak-
kak ki Allah; 
haddi aşan ya-
lancı bir kimseyi 
hidayete erdir-
mez. 

O anda, inancını (o 
güne kadar) gizlemiş 
olan Firavun ailesin-
den bir mümin (şöyle) 
haykırdı: 'Rabbim Al-
lah'tır dediği için 
adam mı öldürecek-
siniz? Oysa o, size 
Rabbinizden kanıtlar 
getirmiştir. Eğer o, bir 
yalancı ise yalanı 
kendi aleyhine döne-
cektir; ama gerçeği 
söylüyorsa, sizi uyar-
dığı (azabın) bir kısmı 
başınıza gelecek, 
çünkü Allah, (kendile-
ri hakkında) yalan 
söyleyerek kendi kişi-
liklerini harcayanları 
doğru yola ulaştır-
maz. 

40. 
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,, ق ْومِِ,,ي ا =ey,,kavmim     ِل ك م=sizindir     ِْلك     mülk=اْلم 

    hakimsiniz=ظ اِهِرينِ     bugün=اْلي ْومِ 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzüne    ِْن     kim=ف م 

ن ا ب أِْسِ,,ِمنِْ    ?bizi,,kurtarır=ي ْنص ر  =hışmından    

ا    eğer=إِنِْ    Allâh’ın=اّلَلِِ ن اِ ج  ء  =bize,,gelirse    

    Fir’avn=فِْرع ْونِ     dedi=ق الِ 

ا أ ِريك مِْ,,م  =ben,,size,,göstermiyorum    َِإِل=başkasını    

ا ىَِٰ,,م  أ ر  =gördüğüm,,şeyden    

ا م  أ ْهِديك مِْ,,و  =ve,,ben,,sizi,,iletmem    َِإِل=başkasına    

بِيلِ   doğru=الَرش ادِِ    yoldan=س 

Ey kavmim! Bugün 
memlekette hü-
kümranlık sizindir. 
Buraya siz hakim-
siniz. Ancak Al-
lah´ın baskını bize 
çatınca, O´na karşı 
bize kim yardım 
eder?» Firavun: 
«Ben size kendi 
görüşümden baş-
kasını söylemiyo-
rum. Ben size an-
cak doğru yolu 
gösteriyorum» de-
di. 

Ey kavmim; bu-
gün mülk sizin-
dir. Yeryüzünde 
galib sizsiniz. 
Fakat Allah´ ın 
baskını gelip ça-
tınca, O´na karşı 
bize kim yardım 
eder? Firavun 
dedi ki: Ben, si-
ze kendi görü-
şümden başka-
sını söylemiyo-
rum. Size doğru 
yolun tersini de 
göstermiyorum. 

Ey kavmim! Bugün 
hükümranlık sizindir; 
(ve) yeryüzünün en 
güçlüsü sizlersiniz fa-
kat, Allah'ın cezası 
başımıza gelirse, bizi 
ondan kim kurtara-
cak? Firavun 'Ben' 
dedi, 'size yalnız 
kendi gördüğümü 
gösteriyorum; ve sizi 
yalnız doğruluk yolu-
na çağırıyorum! 

40. 
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.. ق الِ  نِ ..الَِذي    dedi..ki=و  آم  =inanan..adam    

ق ْومِِ..ي ا =ey..kavmim    إِن ِي=ben    

افِ  ل ْيك مِْ    korkuyorum=أ خ      üzerinize=ع 

    gününün=ي ْومِِ    mislinden=ِمثْلِ 

ابِِ  öncekilerin=اْْل ْحز 

İnanan adam dedi 
ki: «Ey kavmim, 
ben üzerinize ön-
ceki toplulukların 
uğradıkları bir gü-
nün benzerinden 
korkuyorum. 

İnanmış olan 
dedi ki: Ey kav-
mim; doğrusu 
ben, sizin hakkı-
nızda peygam-
berleri yalanla-
yan toplulukların 
uğradıkları bir 
günün benzerin-
den korkuyorum. 

Bunun üzerine, ima-
na ermiş olan adam: 
Ey kavmim! diye hay-
kırdı, (İlahi hakikate 
karşı) birleşmiş olan 
şu diğerlerinin başına 
vaktiyle gelmiş olan 
durumun sizin başı-
nıza da gelmesinden 
korkuyorum. 

40. 
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,,     kavminin=ق ْومِِ    durumu=د أْبِِ    gibi=ِمثْلِ 

ع ادِ     Nuh=ن وح ِ ود ِ    ve,,’Ad=و  ث م      ve,,Semud’un=و 

الَِ ب ْعِدِهْمِ ,,ِمنِْ,,ِذينِ و  =ve,,onlardan,,sonrakilerin    

ا م      isteyecek=ي ِريد ِ    Allah=اّلَل ِ    değildir=و 

 kullara=ِلْلِعب ادِِ    zulmetmek=ظ ْلًما

Nuh kavminin, Ad 
ve Semud´un ve 
onlardan sonraki-
lerin durumu gibi 
bir durumla karşı-
laşmanızdan kor-
kuyorum. Allah 
kullara zulmetmek 
istemez. 

Nuh kavminin, 
Ad, Semud ve 
onlardan sonra 
gelenlerin duru-
mu gibi. Allah, 
kullarına zulüm 
dilemez. 

Nuh kavminin, 'Ad ve 
Semud (kavimlerinin) 
ve onlardan sonraki-
lerin başına gelmiş 
olana benzer (bir du-
rumun!) Ve unutma-
yın Allah, kulları için 
hiçbir haksızlık iste-
mez. 

40. 
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.. ي ا ق ْومِِ..و  =ve..ey..kavmim    إِن ِي=gerçekten..ben    

افِ  ل ْيك مِْ    korkuyorum=أ خ      sizin..için=ع 

 o..çağırma=التَن ادِِ    gününden=ي ْومِ 

Ey kavmim, sizin 
için insanların kor-
ku ve dehşetten 
bağırıp birbirlerin-
den yardım isteye-
cekleri o çağırma 
gününden korku-
yorum. 

Ey kavmim; doğ-
rusu ben, sizin 
için o feryad gü-
nünden endişe 
ediyorum. 

Ey kavmim! Sizin için, 
(sıkıntıyla) birbirinizi 
çağıracağınız 
Gün(ün, Hesap Gü-
nü'nün gelmesin)den 
korkuyorum; 

40. 
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,, لُّونِ     o,,gün=ي ْومِ      arkanızı,,dönüp=ت و 

ْدبِِرينِ  ا    kaçarsınız=م      ama,,yoktur=م 

    Allah’dan=اّلَلِِ    kimse=ِمنِ     sizin,,için=ل ك مِْ

ع اِصم ِ ,,ِمنِْ =kurtaracak    ِْن م      kimi=و 

ا    Allah=اّلَل ِ    şaşırtırsa=ي ْضِللِِ     artık,,olmaz=ف م 

ه ادِ ,,ِمنِْ    ona=ل ه ِ =yol,,gösteren 

Arkanıza dönüp 
kaçacağın gün Al-
lah´a karşı sizi ko-
ruyan bulunmaz. 
Allah kimi şaşırtır-
sa artık ona yol 
gösteren olmaz. 

Arkanıza dönüp 
kaçacağınız 
gün, sizi Allah´a 
karşı koruyan 
bulunmaz. Allah, 
kimi saptırırsa; 
onu doğru yola 
getirecek yoktur. 

ki o Gün sizi Allah(ın 
elin)den kurtaracak 
kimse bulamayacak 
ve arkanızı dönüp 
kaç(mak is-
tey)eceksiniz, çünkü 
Allah kimi şaşırtırsa 
artık ona yol gösteren 
olmaz. 
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40. 
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ل ق دِْ.. ك مِْ    andolsun=و  اء      size..getirmişti=ج 

ق ْبلِ ..ِمنِْ    Yusuf=ي وس فِ  =daha..önce    

ا    açık..kanıtlar=بِاْلب ي ِن اتِِ ِزْلت مِْ..ف م  =devam..etti    

ش ك ِ ..فِي =kuşkunuz    

ك مِْ..ِمَما اء  ج  =size..getirdiklerinden     ِبِِه=onun    

تَىَِٰ     öldüğü=ه ل كِ     zaman=إِذ ا    nihayet=ح 

ي ْبع ثِ ..ل نِْ    dediniz=ق ْلت مِْ =göndermez    ِ اّلَل=Allah    

ب ْعِدهِِ..ِمنِْ =ondan..sonra     ِس وًل     elçi=ر 

ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    saptırır=ي ِضلُِّ    işte..böyle=ك ذ َٰ

نِْ ْسِرفِ     o=ه وِ     kimseleri=م      aşırı..giden=م 

ْرت ابِ   şüpheci=م 

Daha önce Yusuf 
da size açık kanıt-
lar getirmişti. Onun 
getirdiklerinden de 
kuşkulanıp duru-
yordunuz. Nihayet 
o ölünce: «Allah 
ondan sonra pey-
gamber gönder-
mez» dediniz. İşte 
Allah, aşırı giden, 
şüpheci kimseleri 
böyle saptırır.» 

Andolsun ki; da-
ha önce Yusuf 
da size apaçık 
burhanlarla gel-
mişti. O zaman 
da size getirdiği 
şeylerden şüp-
helenip durmuş-
tunuz. Nihayet 
vefat edince: Al-
lah, bundan son-
ra hiç bir pey-
gamber gön-
dermez, demiş-
tiniz. İşte Allah; 
haddi aşan aşırı 
şüphecileri böyle 
şaşırtır. 

Ve (hatırlayın:) Yusuf 
da size daha önce 
hakikatin bütün kanıt-
larıyla gelmişti; ama 
size getirdiği (mesaj-
ların tümü)ne karşı 
şüphe duymaktan 
kaçınmadınız, so-
nunda Yusuf ölünce 
de, 'Allah o'ndan son-
ra hiçbir elçi gönder-
meyecek!' dediniz. Al-
lah, (vahyettiklerine 
karşı) şüpheye kapı-
larak kendi kendileri-
ne yazık edenleri işte 
böyle saptırır. 
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,, اِدل ونِ     onlar,,ki=الَِذينِ      tartışırlar=ي ج 

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetleri=آي اتِِ    hakkında=فِي

    bir,,delil=س ْلط انِ     olmadan=بِغ ْيرِِ

ْمِ  ب رِ     kendilerine,,gelmiş=أ ت اه      ne,,büyük=ك 

ْقتًامِ  =bir,,kızgınlıktır    ِ ِعْند=yanında    ِِاّلَل=Allah    

ِعْند ِ ن واِ ,,الَِذينِ     ve,,yanında=و  آم  =inananlar    

ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    mühürler=ي ْطب عِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ

ب ِرِ     kalbi=ق ْلبِِ    her=ك ل ِِ    üzerini=ع ل ىَِٰ ت ك      kibirli=م 

بَِ ارِ ج  =zorbanın 

Bunlar, Allah´ın 
ayetleri üzerinde 
kendilerine gelmiş 
bir delil bulunma-
dan tartışırlar. Bu 
Allah katında da, 
inananların yanın-
da da öfkeyi artırır. 
Allah büyüklük tas-
layan her zorbanın 
kalbini bundan do-
layı mühürler. 

Onlar ki; kendile-
rine gelmiş bir 
huccet bulun-
maksızın Al-
lah´ın ayetleri 
üzerinde tartışır-
lar. Bu, Allah ka-
tında da, iman 
edenlerin yanın-
da da öfkeyi art-
tırır. Ve böylece 
Allah; büyüklük 
taslayan her 
zorbanın kalbini 
mühürler. 

Hiçbir delilleri olma-
dan Allah'ın mesajla-
rını sorgulayanları 
(da): hem Allah'ın, 
hem de iman etmiş 
olanların gözünde 
son derece çirkin (bir 
günah). Allah, bütün 
kibirli zorbaların kal-
bini işte böyle mühür-
ler. 
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.. ق الِ      Fir’avn=فِْرع ْونِ     dedi=و 

انِ ..ي ا ه ام  =ey..Haman    ِِاْبن=yap    ِلي=bana    

ْرًحاصِ  =bir..kule    ل ع ل ِي=yüksek     ِأ ْبل غ=erişeyim    

 sebeplere=اْْل ْسب ابِ 

«Firavun dedi: Ey 
Haman, bana yük-
sek bir kule yap ki 
o sebeplere (yolla-
ra) erişeyim.» 

Firavun demişti 
ki: Ey Haman; 
bana yüksek bir 
kule yap. Belki o 
yollara ulaşabili-
rim. 

Firavun: Ey Haman! 
diye seslendi, Bana 
haşmetli bir kule inşa 
et, belki böylece (uy-
gun) araçlara sahip 
olabilirim; 
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,, اتِِ    sebeplerine=أ ْسب ابِ  او      göklerin=الَسم 

هِِ,,إِل ىَِٰ    böylece,,bakayım=ف أ َطِلعِ  إِل َٰ =tanrısına    

وس ىَِٰ إِن ِي    Musa’nın=م      çünkü,,ben=و 

    yalancı=ك اِذبًاِ     onu,,sanıyorum=ْل  ظ نُّه ِ

ِلكِ  ك ذ َٰ ي ِنِ     böylece=و      süslü,,gösterildi=ز 

ِلهِِ    kötü=س وءِ     Fir’avn’a=ِلِفْرع ْونِ      işi=ع م 

دَِ ص  الَسبِيِلِ ,,ع نِِ    ve,,çıkarıldı=و  =yoldan    

ا م  د ِك يِْ    değildi=و  =tuzağı     ِفِْرع ْون=Fir’avn’ın    

ت ب ابِ ,,فِي    başka=إِلَِ =hüsrandan 

Göklerin yollarına 
erişeyim de Mu-
sa´nın tanrısına 
çıkıp bakayım. 
Çünkü ben onu 
(Musa´yı, pey-
gamberlik dava-
sında) yalancı sa-
nıyorum. Böylece 
yaptığı kötü iş, Fi-
ravuna süslü gös-
terildi ve o yoldan 
çıkarıldı. Fira-
vun´un tuzağı ta-
mamen boşa çıktı. 

Göklerin yolları-
na. Musa´nın 
tanrısını görü-
rüm. Doğrusu 
ben, onu yalancı 
sanıyorum. Böy-
lece yaptığı kötü 
iş Firavun´a gü-
zel gösterildi de 
doğru yoldan 
alıkonuldu. Fira-
vun´un düzeni 
elbette boşa gi-
decekti. 

göklere yaklaşmanın 
araçlarına ve belki 
(bu yolla) Musa'nın 
tanrısını görebilirim; 
zaten o'nun bir yalan-
cı olduğuna kesinlikle 
eminim! İşte böyle, 
yaptığı kötülükler Fi-
ravun'a güzel görün-
dü ve bu nedenle 
(doğru) yoldan alı-
kondu. Firavun'un tu-
zağı hüsrandan baş-
ka bir şeye yaramadı. 
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.. ق الِ  نِ ..الَِذي    dedi..ki=و  آم  =inanan..(adam)    

ق ْومِِ..ي ا =ey..kavmim    ِِاتَبِع ون=bana..uyun    

بِيلِ     sizi..götüreyim=أ ْهِدك مِْ     yola=س 

 doğru=الَرش ادِِ

İnanan adam dedi 
ki: «Ey kavmim! 
Bana uyun, sizi 
doğru yola götüre-
yim.» 

İnanmış olan 
demişti ki: Ey 
kavmim; bana 
uyun, sizi doğru 
yola hidayet 
edeyim. 

İmana ermiş olan 
adam (şöyle) devam 
etti: Ey kavmim! Bana 
uyun; (uyun ki) sizi 
doğruluk ve dürüstlük 
yoluna yönelteyim! 
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,, ق ْومِِ,,ي ا =ey,,kavmim    ا ِذهِِ    gerçekten=إِنَم      bu=ه َٰ

ي اة ِ     dünya=الدُّْني ا    hayatı=اْلح 

ت اع  إِنَِ    bir,,geçinmedir=م      ve,,gerçekten=و 

ة ِ     yerdir=د ارِ     o=ِهيِ     ahiret=اْْلِخر 

ارِِ  ebedi,,olarak,,durulacak=اْلق ر 

Ey kavmim! Bu 
dünya hayatı kısa 
bir geçimdir. Ahiret 
ise ebedi olarak 
durulacak yerdir. 

Ey kavmim; 
şüphesiz dünya 
hayatı geçici bir 
geçinmedir. Ahi-
ret ise doğrusu 
işte o, asıl kalı-
nacak yurd odur. 

Ey kavmim! Bu dünya 
hayatı gelip geçici bir 
eğlenceden başka bir 
şey değildir, halbuki 
öteki dünya kalıcı bir 
yurttur. 
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نِْ.. ي ِئ ةًِ    yaparsa=ع ِملِ     kim=م      bir..kötülük=س 

ِ ىَِٰ..ف َل  ي ْجز  =cezalandırılmaz    َِإِل=başka    

اِ  نِْ    onun..mislinden=ِمثْل ه  م      ve..her..kim=و 

اِلًحا    yaparsa=ع ِملِ      faydalı..bir..iş=ص 

رِ ذ كِ ..ِمنِْ =erkek    ِْأ و=veya    َِٰأ ْنث ى=kadından    

ه وِ  ْؤِمنِ ..و  م  =inanarak     ِئِك     onlar=ف أ ول َٰ

ل ونِ  نَة ِ    girerler=ي ْدخ      cennete=اْلج 

ق ونِ  ا    kendilerine..rızık..verilir=ي ْرز      orada=فِيه 

ِحس ابِ ..بِغ ْيرِِ =hesapsız 

Kim bir kötülük iş-
lerse onun kadar 
ceza görür. Kadın 
veya erkek, kim, 
inanarak yararlı iş 
yaparsa, cennete 
girerler ve orada 
kendilerine hesap-
sız rızıklar verilir. 

Kim, bir kötülük 
işlerse; ancak 
onun benzerle-
riyle ceza görür. 
Kadın veya er-
kek her kim de 
inanarak salih 
amel işlerse; işte 
onlar, cennete 
girerler ve orada 
hesapsız şekilde 
rızıklanırlar. 

(Orada,) kim bir kötü-
lük yapmışsa sadece 
yaptığı kadarıyla ce-
zalandırılacaktır; kim 
de, ister erkek ister 
kadın olsun, iman 
edip doğru ve yararlı 
işler yapmışsa cen-
nete girecek ve orada 
kendisine hesapsız 
nimetler verilecektir! 
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,, ي ا ق ْومِِ,,و  =ey,,kavmim    ا ِلي,,م  =ne,,oluyor,,bana?    

    ben,,sizi,,çağırıyorum=أ ْدع وك مِْ

اةِِ,,إِل ى النَج  =kurtuluşa    

ت ْدع ون نِي     siz,,beni,,çağırıyorsunuz=و 

النَارِِ,,إِل ى =ateşe 

Ey kavmim! Neden 
ben sizi kurtuluşa 
çağırdığım halde 
siz beni ateşe ça-
ğırıyorsunuz? 

Ey kavmim; ba-
na ne oluyor ki, 
sizi kurtuluşa 
çağırırken, siz 
beni; ateşe çağı-
rıyorsunuz. 

Ey kavmim! Nasıl olur 
da ben sizi kurtuluşa 
çağırdığım halde siz 
beni ateşe çağırırsı-
nız? 
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    siz..beni..çağırıyorsunuz=ت ْدع ون نِي..

    Allah’a=بِاّلَلِِ    nankörlük..etmeğe=ِْل ْكف رِ 

أ ْشِركِ  ا    O’na=بِهِِ    ve..ortak..koşmağa=و      şeyleri=م 

    onun..hakkında=بِهِِ    benim=ِلي    olmayan=ل ْيسِ 

أ ن ا    bilgim=ِعْلمِ      ben..ise=و 

ْدع وك مِْأ ِ =sizi..çağırıyorum    

اْلع ِزيزِِ..إِل ى =aziz..olana    ِِاْلغ فَار=çok..bağışlayana 

Siz beni Allah´ı in-
kar etmeye, bilme-
diğim bir şeyi O´na 
ortak koşmaya ça-
ğırıyorsunuz. Ben 
ise, güçlü olan, 
çok bağışlayan Al-
lah´a çağırıyorum. 

Siz, beni; Allah´a 
küfretmem, hiç 
tanımadığım 
nesneleri O´na 
ortak tutmam 
için çağırıyorsu-
nuz. Ben ise, sizi 
Aziz ve Gaffar´a 
çağırıyorum. 

Siz beni Allah'ı(n bir-
liğini) inkara ve hak-
kında (belki de) hiçbir 
bilgim olmayan şeyle-
ri Allah'ın uluhiyetine 
ortak koşmaya çağı-
rıyorsunuz; ben ise 
sizi, O Kudret Sahibi 
ve Çok Bağışlayıcı 
olan(ı tanımay)a ça-
ğırıyorum! 
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,, مِ ,,لِ  ر  ج  =şüphe,,yok,,ki    ا     kesinlikle=أ نَم 

    ona=إِل ْيهِِ    siz,,beni,,çağırıyorsunuz=ت ْدع ون نِي

    onun=ل ه ِ    yoktur,,(oysa)=ل ْيسِ 

ة ِ الدُّْني ا,,فِي    duaya,,değer,,tarafı=د ْعو  =dünyada    

لِ  ةِِ,,فِي,,و  اْْلِخر  =ne,,de,,ahirette    َِأ ن     elbette=و 

دَن ا ر  اّلَلِِ,,إِل ى    bizim,,dönüşümüz=م  =Allah’adır    

أ نَِ ْسِرفِينِ     ve,,elbette=و      aşırı,,gidenler=اْلم 

ابِ     işte,,onlar=ه مِْ  ateş=النَارِِ    halkıdır=أ ْصح 

Sizin beni davet 
ettiğiniz şeyin ne 
dünyada, ne de 
ahirette hiçbir da-
vet yetkisi yoktur. 
Gerçekte dönüşü-
müz Allah´adır. 
Aşırı gidenlere ge-
lince, işte onlar 
ateş ehlidirler. 

Şüphesiz sizin 
beni kendisine 
çağırdığınız; bu 
dünyada da, ahi-
rette de çağıra-
bilecek kabiliyet-
te değildir. Ve 
muhakkak dö-
nüşümüz Al-
lah´adır. Elbette 
müsrifler; işte 
onlardır cehen-
nem yaranı olan-
lar. 

Sizin beni çağırdığı-
nız şey, açıkçası, ne 
bu dünyada ne de 
öteki dünyada çağ-
rılmaya layık bir şey 
değil, (şüphesiz) dö-
nüşünüz Allah'adır ve 
kendi kişiliklerini har-
cayıp tüketenler ate-
şe gireceklerdir: 
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.. ونِ  ت ْذك ر      yakında..hatırlayacaksınız=ف س 
Benim size söyle-
diklerimi yakında 
hatırlayacaksınız. 

Size söylediğimi 
hatırlayacaksı-
nız. Ben, işimi 

ve işte o zaman 
(şimdi) söylediklerimi 
(ister istemez) hatır-
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ا أ ق ولِ ..م  =benim..söylediklerimi     ِْم     size=ل ك 

ضِ  ِ أ ف و      işimi..=أ ْمِري    be..bırakıyorum=و 

اّلَلِِ ..إِل ى =Allah’a    َِإِن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

 kulları=بِاْلِعب ادِِ    görür=ب ِصيرِ 

Ben işimi Allah´a 
bırakıyorum. Şüp-
hesiz Allah kulları 
görür. 

Allah´a bırakıyo-
rum. Muhakkak 
ki Allah; kulları 
görendir. 

layacaksınız. (Bana 
gelince,) ben kendimi 
Allah'a adıyorum; 
çünkü Allah, kulları-
nın (kalbinde olan) 
her şeyi mutlaka gö-
rür. 
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ق اه ِ,,     Allah=اّلَل ِ    onu,,korudu=ف و 

ي ِئ اتِِ     kötülüklerinden=س 

ا واِ ,,م  ك ر  م  =onların,,kurdukları,,tuzakların    

اقِ  ح      Fir’avn=فِْرع ْونِ     ailesini=بِآلِِ    ve,,kuşattı=و 

 azabın=اْلع ذ ابِِ    en,,kötüsü=س وءِ 

Allah o adamı, 
kurmak istedikleri 
tuzaktan korudu. 
Kötü azab, Fira-
vun´un adamlarını 
sardı. 

Allah; onu, kur-
mak istedikleri 
tuzakların fena-
lıklarından koru-
du ve Firavun´un 
adamlarını aza-
bın kötüsü kuşa-
tıverdi. 

Allah onu (kavminin) 
şeytani tuzaklarından 
korudu, Firavun'un ai-
lesi ise şiddetli bir 
azabın pençesine 
düştü: 
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.. ض ونِ     ateş=النَارِ  ا    sunulurlar=ي ْعر  ل ْيه      ona=ع 

ا ع ِشيًّاِ     sabah=غ د وًّ ي ْومِ     ve..akşam=و      günü=و 

الَساع ة ِ..ت ق ومِ  =kıyamet..koptuğu    

    ailesini=آلِ     sokun..(denilir)=أ ْدِخل وا

    en..çetinine=أ ش دَِ    Fir’avn=فِْرع ْونِ 

 azabın=اْلع ذ ابِِ

Onlar sabah ak-
şam ateşe sunu-
lurlar. Kıyamet çat-
tığı gün: "Fira-
vun´un adamlarını 
azabın en ağırına 
sokun!" denir. 

Sabah akşam 
ateşe sunulurlar. 
Kıyamet koptuğu 
gün; Firavun´un 
adamlarını aza-
bın en şiddetlisi-
ne sokun, denir. 

(öteki dünyadaki) 
ateş(in, ki o ateş)e 
sabah akşam (rastge-
le) sokulacaklar: Ni-
tekim Son Saat'in ge-
lip çattığı Gün (Allah), 
Firavun ailesini en 
şiddetli azabın içine 
atın! (buyuracaktır). 
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,, إِذِْ ونِ ,,و  اجُّ ي ت ح  =birbirleriyle,,tartışırlarken    

    dediler,,ki=ف ي ق ولِ     ateşin=النَارِِ    içinde=فِي

ع ف اءِ      zayıf,,olanlar=الضُّ

وا,,ِللَِذينِ  اْست ْكب ر  =büyüklük,,taslayanlara    إِنَا=biz    

    uymuş=ت ب عًا    size=ل ك مِْ    idik=ك نَا

ْغن ونِ ,,أ ْنت مِْ,,ف ه لِْ م  =siz,,savabilir,,misiniz?    

نَا     ufak,,bir,,parçasını=ن ِصيبًا    bizden=ع 

النَارِِ,,ِمنِ  =ateşin 

Ateşin içinde bir-
birleriyle tartışır-
ken, zayıf olanlar, 
büyüklük taslayan-
lara dediler ki: «Biz 
size uymuştuk. 
Şimdi siz şu ateşin 
ufak bir parçasını 
bizden savabilir 
misiniz?» 

Ateşin içinde 
birbirleriyle tartı-
şırlarken güç-
süzler, büyüklük 
taslayanlara der-
ler ki: Doğrusu 
biz, size uymuş-
tuk. Şimdi ateşin 
bir parçasını ol-
sun bizden sa-
vabilir misiniz? 

Onlar, (hayatta iken 
hakikati inkar etmiş 
olanlar, içine atıldıkla-
rı öteki dünyanın) 
ateşi ortasında birbir-
leriyle tartışacaklar; 
ve zayıf olanlar küs-
tahça böbürlenenlere: 
Doğrusu biz sadece 
size uymuştuk, o hal-
de, şu ateşten (bize 
düşen) payı hafiflete-
bilir misiniz? diyecek-
lerdir. 
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..     dediler..ki=ق الِ 

وااْست ْكب رِ ..الَِذينِ  =büyüklük..taslayanlar    إِنَا=biz    

ا    hepimiz=ك لِ      şüphesiz=إِنَِ    onun..içindeyiz=فِيه 

ك مِ     elbette=ق دِْ    Allah=اّلَل ِ     hüküm..verdi=ح 

 kullar=اْلِعب ادِِ    arasında=ب ْينِ 

Büyüklük taslıyan-
lar: «Doğrusu he-
pimiz de onun 
içindeyiz. Allah 
kulları arasında 
şüphesiz hüküm 
vermiştir.» derler. 

Büyüklük tasla-
yanlar: Doğrusu 
hepimiz, onun 
içindeyiz. Şüp-
hesiz Allah kullar 
arasında hük-
münü vermiştir, 
derler. 

Büyüklük taslayanlar 
ise, Biz hepimiz onun 
içindeyiz! Allah, (ar-
tık) kulları arasında 
hüküm vermiş bu-
lunmaktadır! diye ce-
vap verecekler. 
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,, ق الِ  النَارِِ,,فِي,,الَِذينِ     dediler,,ki=و  =ateştekiler    

ن ةِِ ز  نَمِ     bekçilerine=ِلخ  ه      cehennemin=ج 

بَك مِْ    dua,,edin=اْدع وا     Rabbinize=ر 

ف ِفِْ نَا    hafifletsin=ي خ      bir,,gün=ي ْوًما    bizden=ع 

 azabı=اْلع ذ ابِِ    biraz=ِمنِ 

Ateştekiler, ce-
hennemin bekçile-
rine dediler ki: «Ne 
olur Rabbinize dua 
edin de hiç değilse 
bir gün, bizden 
azabı biraz hafif-
letsin.» 

Ateşte olanlar, 
cehennemin 
bekçilerine der-
ler ki: Rabbınıza 
yalvarın da hiç 
değilse bir gün 
olsun azabımızı 
hafifletsin. 

Ve ateşin içinde olan-
lar cehennemin bek-
çilerine, Ne olur Rab-
binize yalvarın da bir 
gün (bile olsa) bu 
azabımızı hafiflet-
sin!diyecekler. 
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    dediler=ق ال وا..

ل مِْ ت أْتِيك مِْ..ت كِ ..أ و  =size..getirmezler..miydi?    

س ل ك مِْ     açık..kanıtlar=بِاْلب ي ِن اِتِ     elçileriniz=ر 

ِ     dediler=ق ال وا     dediler=ق ال وا    evet..(getirirlerdi)=ب ل ىَٰ

ا    öyle..ise..yalvar(ıp..dur)un=ف اْدع واِ  م      değildir=و 

    kâfirlerin=اْلك افِِرينِ     yalvarması=د ع اءِ 

لِ ..فِي    başka..bir..şey=إِلَِ َل  ض  =dalaletten 

Bekçiler dediler ki: 
«Peygamberleriniz 
size açık kanıtlar 
getirmezler miy-
di?» «Evet getirir-
lerdi» dediler. 
Bekçiler: «Öyleyse 
yalvarıp durun. 
Nankörlerin yal-
varması hep çık-
mazdadır» dediler. 

Onlar da derler 
ki: Size pey-
gamberleriniz 
burhanlarla gel-
memişler miydi? 
Evet, derler. Öy-
leyse kendiniz 
yalvarın, derler. 
Kafirlerin yalva-
rışı şüphesiz bo-
şunadır. 

(Cehennemin bekçi-
leri): Elçileriniz size 
hakikatin bütün kanıt-
larını getirmiş değiller 
miydi? diye soracak-
lar. O (ateşdeki)ler, 
Evet, öyleydi! diye-
cekler. (Ve cehen-
nemin bekçileri,) Ma-
dem öyle yalvarıp du-
run! diye cevap vere-
cekler; çünkü inkar 
edenlerin yalvarması, 
avunmadan başka bir 
anlam taşımaz. 
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رِ     elbette,,biz=إِنَا,,     yardım,,ederiz=ل ن ْنص 

س ل ن ا الَِذينِ     elçilerimize=ر  ن وا,,و  آم  =ve,,inananlara    

ي اةِِ,,فِي اْلح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    

ي ْومِ      duracakları,,(şahidliğe)=ي ق ومِ     günde=و 

اد ِ  şahidlerin=اْْل ْشه 

Elbette biz, pey-
gamberlerimize ve 
inananlara dünya 
hayatında ve şahit-
lerin şahitlik ede-
cekleri günde yar-
dım ederiz. 

Şüphesiz ki Biz; 
peygamberleri-
mize ve iman 
etmiş olanlara 
hem dünya ha-
yatında, hem de 
şahidlerin şeha-
det edecekleri 
günde mutlaka 
yardım ederiz. 

Bakın, Biz, elçilerimizi 
ve imana ermiş olan-
ları (hem) bu dünya 
hayatında, hem de 
bütün şahitlerin hazır 
bulunacağı Gün'de 
koruyacağız. 
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.. ي ْنف عِ ..لِ     o..gün=ي ْومِ  =fayda..vermez    

ْمِ     zalimlere=الَظاِلِمينِ  ت ه  ْعِذر      mazeretleri=م 

مِ  ل ه      lanet=اللَْعن ة ِ    ve..onlar..için..vardır=و 

ل ِ ه مِْو  =ve..onlara..vardır     ِس وء=en..kötüsü    

 yurt(lar)ın=الدَارِِ

O gün zalimlere, 
özür beyan etme-
leri fayda vermez, 
lanet onlaradır. 
Yurdun kötüsü de 
onlaradır. 

O gün; mazeret-
leri zalimlere 
fayda vermez. 
La´net onların, 
yurdun kötüsü 
de onlarındır. 

O Gün zalimlere ma-
zeretlerinin hiçbir 
faydası olmayacak, 
onların payına her 
türlü iyilikten yoksun 
bırakılma ve korkunç 
bir son düşecektir. 
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ل ق دِْ,,     biz,,verdik=آت ْين ا    andolsun=و 

وس ى د ىَِٰ    Musa’ya=م      hidayet=اْله 

ثْن ا أ ْور      oğullarına=ب نِي    ve,,miras,,kıldık=و 

ائِيلِ   Kitabı=اْلِكت ابِ     İsrail=إِْسر 

Andolsun! Biz Mu-
sa´ya hidayet ver-
dik ve İsrailoğulla-
rına o Kitab´ı miras 
kıldık. 

Andolsun ki; Biz, 
Musa´ya hidaye-
ti verdik. İsrailo-
ğullarına da ki-
tabı miras bırak-
tık 

Gerçek şu ki Biz, da-
ha önce Musa'ya hi-
dayetimizi ihsan et-
miş ve (böylece) İs-
railoğulları'nı (o'na 
vahyedilmiş olan) ila-
hi kelamın mirasçısı 
kılmıştık, 
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ىَِٰ    bir..yol..gösterici=ه دًى.. ِذْكر      ve..öğüttür=و 

 sağduyu=اْْل ْلب ابِِ    sahiplerine=ِْل وِلي

O, akıl sahipleri 
için bir öğüt ve 
doğruluk rehberi-
dir. 

Ki o; akıl sahip-
leri için hidayet 
ve öğüttür. 

akıl, iz'an sahipleri 
için bir uyarı ve bir 
rehberlik (aracı) ola-
rak. 
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ْعد ِ    mutlaka=إِنَِ    sabret=ف اْصبِرِْ,,     vaadi=و 

قِ     Allah’ın=اّلَلِِ     gerçektir=ح 

اْست ْغِفرِْ     günahına=ِلذ ْنبِكِ     ve,,istiğfar,,et=و 

ب ِحِْ س  ْمدِِ    ve,,an=و  ب ِكِ     övgü,,ile=بِح      Rabbini=ر 

ِِ ْبك ارِِ    akşam=بِاْلع ِشي  اْْلِ  sabah=و 

Ey Muhammed! 
Sabret, Allah´ın 
verdiği söz şüphe-
siz gerçektir. Su-
çunun bağışlan-
masını dile. Rab-
bini akşam sabah 
överek tesbih et. 

Şimdi sen; sab-
ret, Allah´ın va-
adi mutlaka hak-
tır. Günahının 
yarlığanmasını 
dile, sabah ak-
şam Rabbını 
hamd ile tesbih 
et. 

o halde sıkıntılara 
karşı sabırlı ol; çün-
kü, Allah'ın vaadi 
mutlaka gerçekleşe-
cektir, günahların için 
bağışlanma dile ve 
Rabbinin şanını sa-
bah akşam yücelt. 
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اِدل ونِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. ي ج  =tartışanlar    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetleri=آي اتِِ    hakkında=فِي

    hiçbir..delil=س ْلط انِ     olmadan=بِغ ْيرِِ

ْمِ      kendilerine..gelmiş=أ ت اه 

د وِرِهمِْ..فِي..إِنِْ ص  =onların..göğüslerinde    

    büyüklük..taslamaktan=ِكْبرِ     başka..bir..şey..yoktur=إِلَِ

ا بِب اِلِغيِهِ ..ه مِْ..م  =erişemeyecekleri    

    çünkü..O=إِنَه ِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     sen..sığın=ف اْست ِعذِْ

عِ الَسِمي    O’dur=ه وِ  =işiten     ِاْلب ِصير=gören 

Allah´ın ayetleri 
üzerinde kendileri-
ne gelen bir delil 
olmadan tartışan-
ların gönüllerinde, 
ulaşamayacakları 
bir büyüklenme 
vardır. Sen Allah´a 
sığın. O şüphesiz 
işitendir, görendir. 

Kendilerine gel-
miş kesin bir de-
lil olmadan Al-
lah´ın ayetleri 
üzerinde tartı-
şanların göğüs-
lerinde, şüphesiz 
ki ulaşamaya-
cakları bir bü-
yüklenme vardır. 
Öyleyse sen, Al-
lah´a sığın. Mu-
hakkak ki O´dur 
O, Semi, Basir. 

Allah'ın mesajlarını 
hiçbir delilleri olma-
dan sorgulayanlara 
gelince; onların içinde 
hiçbir zaman tatmin 
edemeyecekleri küs-
tahça bir kendini be-
ğenmişlik (duygu-
sun)dan başka bir 
şey yoktur, öyleyse 
sen Allah'a sığın çün-
kü her şeyi işiten, her 
şeyi gören yalnız 
O'dur! 
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,, ْلقِ  اتِِ    yaratmak=ل خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرِضِ     çok,,daha,,zordur=أ ْكب رِ     ve,,yeri=و 

ْلقِِ,,ِمنِْ خ  =yaratmaktan    ِالنَاِس=insanları    

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Göklerin ve yerin 
yaratılması, insan-
ların yaratılmasın-
dan daha büyük 
bir şeydir. Fakat 
insanların çoğu 
bilmezler. 

Elbette göklerin 
ve yerin yaratıl-
ması, insanların 
yaratılmasından 
daha büyüktür. 
Ne var ki insan-
ların çoğu bil-
mezler. 

Göklerin ve yerin ya-
ratılması elbette in-
sanın yaratılmasın-
dan daha büyük (bir 
olay)dır ama insanla-
rın çoğu (bunun ne 
anlama geldiğini) bil-
mezler. 
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.. ا م  ي ْست ِوي..و  =eşit..olmaz    َِٰى     kör=اْْل ْعم 

اْلب ِصيرِ  الَِذينِ     ve..gören=و  ن وا..و  آم  =inanan    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlarla=و      iyi..işler=الَصاِلح 

لِ  ِسيء ِ ..و  اْلم  =kötülük..yapan    

ا..ق ِليًَلِ م  =ne..kadar..az     ِون  düşünüyorsunuz=ت ت ذ َكر 

Körle gören bir ol-
maz. İnanan ve iyi 
işler yapanlarla, 
kötülük yapan bir 
olmaz. Ne kadar 
az düşünüyorsu-
nuz. 

Körle gören, 
inanıp salih amel 
işleyenlerle kötü-
lük yapan bir 
değildir. Ne de 
az düşünüyor-
sunuz. 

(Öyleyse,) gören ile 
görmeyen bir olmaz; 
iman edip doğru ve 
yararlı işler yapanlar 
ile kötülük işleyenler 
de bir değildir. Bun-
dan ne kadar da az 
ders çıkarıyorsunuz? 
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تِي ة ِ    saat=الَساع ة ِ    mutlaka=إِنَِ,,     gelecektir=ْل 

ْيبِ ,,لِ  ر  =asla,,şüphe,,yoktur    ا     bunda=فِيه 

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     fakat=و 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =inanmazlar 

Kıyamet saati mut-
laka gelecektir. 
Bunda asla şüphe 
yoktur. Fakat in-
sanların çoğu 
inanmazlar. 

Kıyamet günü 
mutlaka gele-
cektir. Bunda hiç 
şüphe yoktur. 
Ne var ki insan-
ların çoğu inan-
mazlar. 

Son Saat mutlaka ge-
lecektir, buna hiç 
şüphe yok; fakat hala 
insanların çoğu buna 
inanmaz. 
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.. ق الِ  بُّك مِ     dedi..ki=و      Rabbiniz=ر 

    kabul..edeyim=أ ْست ِجبِْ    bana..dua..edin=اْدع ونِي

ْمِ ل كِ  =sizden    َِإِن=şüphesiz    

ونِ ..الَِذينِ  ي ْست ْكبِر  =büyüklenenler    

ِعب اد تِي..ع نِْ =bana..kulluk..etmeğe    

ل ونِ  ي ْدخ  نَمِ     gireceklerdir=س  ه      cehenneme=ج 

 aşağılık..olarak=د اِخِرينِ 

Rabbiniz buyurdu 
ki: «Bana dua 
edin, duanızı kabul 
edeyim. Bana kul-
luk etmeye tenez-
zül etmeyenler, 
aşağılık olarak ce-
henneme girecek-
lerdir.» 

Rabbınız: Bana 
dua edin ki, size 
icabet edeyim. 
Bana kulluk et-
meyi büyüklükle-
rine yedireme-
yenler hor ve 
hakir olarak ce-
henneme gire-
ceklerdir, buyur-
du. 

Ama Rabbiniz buyu-
rur ki: Bana dua edin, 
duanızı kabul ede-
yim! Bana kulluk et-
meye tenezzül etme-
yenler, mutlaka aşa-
ğılanmış olarak ce-
henneme girecekler-
dir! 
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ع لِ     O’dur,,ki=الَِذي    Allah=اّلَل ِ,,     yaptı=ج 

    geceyi=اللَْيلِ     size=ل ك مِ 

    içinde=فِيهِِ    istirahat,,etmeniz,,için=ِلت ْسك ن وا

ارِ  النَه  ْبِصًراِ     ve,,gündüzü=و      görmeniz,,için=م 

ف ْضلِ ,,ل ذ و    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ =lütufkardır    

النَاِسِ,,ع ل ى =insanlara    َِِكن ل َٰ     fakat=و 

    insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ 

ونِ ي ْشك رِ ,,لِ  =şükretmezler 

Allah O´dur ki, ge-
ceyi içinde istirahat 
etmeniz için (serin 
ve karanlık) gün-
düzü de işinizi 
görmeniz için ay-
dınlık yaptı. Şüp-
hesiz Allah, insan-
lara lütufkârdır fa-
kat insanların çoğu 
şükretmezler. 

Allah O´dur ki; 
dinlenesiniz diye 
size geceyi ka-
ranlık, gündüzü 
aydınlık kılmıştır. 
Şüphesiz ki Al-
lah; insanlara 
karşı lutufkardır. 
Ne var ki insan-
ların çoğu şük-
retmezler. 

Geceyi dinlenmeniz 
ve gündüzü de gör-
meniz için yaratan Al-
lah'tır. Allah insanlara 
karşı sonsuz derece-
de lütufkardır ama 
çoğu insan (bunu 
görmeyecek kadar) 
nankördür. 
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.. ِلك مِ 
بُّك مِْ    Allah=اّلَل ِ    işte..budur=ذ َٰ     Rabbiniz=ر 

اِلقِ  ش ْيءِ ..ك ل ِِ    yaratıcısı..olan=خ  =herşeyin    

ه ِ    yoktur=لِ      O’ndan=ه و ِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ت ْؤف ك ونِ ..ف أ نَىَِٰ =nasıl..da..çevriliyorsunuz? 

İşte her şeyin ya-
ratıcısı Rabbiniz 
olan Allah budur. 
O´ndan başka ilah 
yoktur. Nasıl da 
aldatılıp döndürü-
lüyorsunuz? 

İşte Rabbınız 
olan; her şeyi 
yaratan Allah, 
budur. O´ndan 
başka hiç bir ilah 
yoktur. O halde 
nasıl olup da 
çevriliyorsunuz? 

İşte her şeyin Yaratı-
cı'sı olan Rabbiniz Al-
lah budur! O'ndan 
başka ilah yoktur. 
Nasıl olur da zihinle-
riniz hala (bu gerçek-
ten) sapıp durmakta-
dır! 
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,, ِلكِ      çevriliyorlardı=ي ْؤف كِ     işte,,böyle=ك ذ َٰ

ك ان وا,,الَِذينِ  =devam,,edenler    ِِبِآي ات=ayetlerini    

د ونِ     Allah’ın=اّلَلِِ  kasden,,inkâra=ي ْجح 

Allah´ın ayetlerini 
bile bile inkar 
edenler böylece 
döndürülüyorlardı. 

Allah´ın ayetleri-
ni bile bile inkar 
edenler, işte 
böyle çevriliyor-
lar. 

İşte böyle, Allah'ın 
mesajlarını bile bile 
reddedenlerin zihinle-
ri çarpılmıştır. 
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ع لِ     O’dur..ki=الَِذي    Allah=اّلَل ِ..     yaptı=ج 

اًرا    arzı=اْْل ْرضِ     size=ل ك مِ      durulacak..yer=ق ر 

اءِ  الَسم      bina=بِن اءًِ    ve..göğü=و 

ك مِْ َور  ص      güzel..yaptı=ف أ ْحس نِ     sizi..şekillendirdi=و 

ك مِْ ر  و  ق ك مِْ    şekillerinizi=ص  ز  ر      ve..sizi..besledi=و 

الَطي ِب اِتِ ..ِمنِ  =güzel..rızıklarla     ِِلك م
    işte..budur=ذ َٰ

ْمِ     Allah=اّلَل ِ بُّك  كِ     Rabbiniz=ر      ne..yücedir=ف ت ب ار 

بُِّ    Allah=اّلَل ِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

Sizin için yeri du-
rak, göğü bina 
eden, size şekil 
verip de, şeklinizi 
güzel yapan, sizi 
temiz şeylerle rı-
zıklandıran Al-
lah´tır. İşte Rabbi-
niz olan Allah bu-
dur. Alemlerin 
Rabbi Allah ne yü-
cedir. 

Allah, O´dur ki; 
sizin için yeri bir 
karargah, göğü 
bir bina yapmış, 
size şekil verip 
şeklinizi güzel-
leştirmiş ve size 
temiz şeylerden 
rızık vermiştir. 
İşte Rabbınız 
olan Allah budur. 
Alemlerin Rabbı 
olan Allah ne 
yücedir. 

Yeryüzünü sizin için 
bir dinlenme yurdu ve 
göğü de bir kubbe 
yapan, size şekil ve-
ren -çok da güzel bir 
şekil veren- ve sizi 
hayatın tertemiz ni-
metleri ile rızıklandı-
ran Allah'tır. İşte 
Rabbiniz Allah budur. 
Bütün alemlerin Rab-
bi olan Allah ne yü-
cedir! 
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,, يُِّ    O=ه وِ  ه ِ    yoktur=لِ     diridir=اْلح      tanrı=إِل َٰ

    O’na,,yalvarın=ف اْدع وه ِ    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ

ْخِلِصينِ      yalnız,,kendisine=ل ه ِ    halis,,kılarak=م 

ين ِ  ْمد ِ    dini=الد ِ ِِ    hamd=اْلح      Allah’a,,mahsustur=ّلِلَ

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbi=ر 

O diridir. O´ndan 
başka ilah yoktur. 
Dini yalnız O´na 
has kılarak O´na 
yalvarın. Övgü, 
alemlerin rabbi Al-
lah içindir. 

O; diridir. 
O´ndan başka 
hiç bir ilah yok-
tur. Öyleyse dini 
yalnızca kendi-
sine halis kılan-
lar olarak O´na 
dua edin. Hamd 
olsun alemlerin 
Rabbı Allah´a. 

O, hep diri'dir; O'ndan 
başka ilah yoktur, öy-
leyse içten bir inançla 
yalnız O'na bağlana-
rak O'na yalvarın. 
Hamd alemlerin Rab-
bi olan Allah'a mah-
sustur! 
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    men..olundum=ن ِهيتِ     ben=إِن ِي    de..ki=ق لِْ..

أ ْعب د ِ..أ نِْ =tapmaktan    

ت ْدع ونِ ..الَِذينِ  =sizin..yalvardıklarınıza    

ونِِد ِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

نِيِ ..ل َما اء  ج  =bana..gelince     ِاْلب ي ِن ات=açık..deliller    

ب ِي..ِمنِْ ر  =Rabbimden     ِأ ِمْرت     ve..emrolundum=و 

ْسِلمِ ..أ نِْ
أ  =teslim..olmakla    ِِ ب     Rabbine=ِلر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Ey Muhammed! 
De ki: «Sizin, Al-
lah´ı bırakıp da 
kulluk ettiklerinize 
kulluk etmek bana 
yasak kılınmıştır. 
Zira bana Rab-
bimden belgeler 
gelmiştir. Ben, 
alemlerin Rabbine 
teslim olmakla em-
rolundum.» 

De ki: Rabbım-
dan bana apaçık 
deliller geldiği 
için sizin Al-
lah´tan başka 
ibadet ettiklerini-
ze ibadet etmek-
ten nehyolun-
dum. Ve alemle-
rin Rabbına tes-
lim olmakla em-
rolundum. 

De ki: Rabbimden 
bana hakikatin bütün 
kanıtları verildiği için, 
Allah'ı bırakıp da yal-
vardığınız varlık-
lar(dan hiç birine) kul-
luk yapamam; ben 
alemlerin Rabbine 
kendimi teslim etmek-
le emrolunmuşum. 
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,, الَِذي,,ه وِ  =O’dur,,ki    ِْل ق ك م     sizi,,yarattı=خ 

ابِ ,,ِمنِْ ت ر  =topraktan    َِث م=sonra    

ن ْطف ةِ ,,ِمنِْ =nutfe(sperm)den    َِث م=sonra    

ل ق ةِ ,,ِمنِْ ع  =alaka(embriyo)dan    َِث م=sonra    

ك مِْ     çocuk,,olarak=ِطْفًَلِ    sizi,,çıkarıyor=ي ْخِرج 

    ermeniz,,için=ِلت ْبل غ وا    sonra=ث مَِ

    sonra=ث مَِ    güçlü,,çağınıza=أ ش دَك مِْ

    ihtiyarlar=ش ي وًخاِ     olmanız,,için=ِلت ك ون وا

ِمْنك مِْ نِْ    içinizden=و  فَىَِٰ    kimi=م      öldürülüyor=ي ت و 

ق ْبلِ ِمْنق ْبل ِ =daha,,önce   ِلت ْبل غ وا     erişmeniz,,için=و 

ًَلِ س مًّى    süreye=أ ج  ل ع لَك مِْ    belli=م      ve,,umulur,,ki=و 

 aklınızı,,kullanırsınız=ت ْعِقل ونِ 

Sizi topraktan, 
sonra nutfeden, 
sonra kan pıhtı-
sından yaratan; 
sonra erginlik ça-
ğına ulaşmanız, 
sonra da yaşlan-
manız için sizi ya-
şatan O´dur. Kimi-
niz daha önce öl-
dürülür, kiminiz de 
belirlenmiş süreye 
ulaşırsınız. Belki 
artık düşünürsü-
nüz. 

Sizi; topraktan, 
sonra bir nutfe-
den, sonra bir 
kan pıhtısından 
yaratan, sonra 
erginlik çağına 
ulaşmanız, son-
ra da yaşlanma-
nız için sizi be-
bek olarak dün-
yaya çıkaran 
O´dur. Kiminiz 
daha önce öldü-
rülürsünüz. Ki-
miniz de adı ko-
nulmuş bir ecele 
erişirsiniz. Olur 
ki böylece aklı-
nızı kullanırsınız. 

Sizi topraktan, sonra 
bir sperm damlasın-
dan ve sonra bir döl-
lenmiş hücreden ya-
ratan O'dur ve sonra 
O, sizi çocuklar ola-
rak hayata getirir ve 
sonra olgunluk çağı-
na erişmenizi ve ar-
dından yaşlanmanız(ı 
emreder) -ama bir 
kısmınız için daha er-
ken ölüm (verir)- ve 
(bütün bunları takdir 
eder ki O'nun) be-
lirl(ediğ)i vadeye eri-
şesiniz ve aklınızı 
kullan(mayı öğ-
ren)esiniz. 
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..     yaşatan=الَِذيي ْحيِيي ْحيِي    O’dur=ه وِ 

ي ِميت ِ  ىَِٰ..ف إِذ ا    ve..öldüren=و  ق ض  =istediğinde    

Yaşatan ve öldü-
ren O´dur. Bir işin 
olmasını istedi mi, 
ona sadece «ol» 
der o da olur. 

Dirilten de öldü-
ren de O´dur. Bir 
şeye hükmetti mi 
sadece ona, ol, 
der, o da oluve-

Hayat veren ve ölüm 
dağıtan O'dur; bir şe-
yin olmasını istedi-
ğinde ona sadece Ol! 
der ve o (şey hemen) 
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ا    bir..işi=أ ْمًرا     ona=ل ه ِ    der=ي ق ولِ     sadece=ف إِنَم 

 o..da..olur=ف ي ك ونِ     ”ol“=ك نِْ

rir. oluverir. 
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,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    

اِدل ونِ ,,الَِذينِ ,,إِل ى ي ج  =tartışanlar    فِي=hakkında    

    ?nasıl=أ نَىَِٰ    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetleri=آي اتِِ

ف ونِ   çevriliyorlar=ي ْصر 

Allah´ın ayetleri 
hakkında tartışan-
ların nasıl Hak´tan 
çevrildiklerini gör-
medin mi? 

Allah´ın ayetleri 
üzerinde tartı-
şanları görmez 
misin? Nasıl da 
döndürülüyorlar. 

Görmez misin, Al-
lah'ın mesajlarını 
sorgulayanlar hakikati 
nasıl da görmezden 
geliyorlar? 
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.. ك ذَب وا..الَِذينِ  =yalanlayanlar    ِِاْلِكت ابِِب =Kitabı    

ا بِم  ْلن ا    ve..şeyi=و      onunla=بِهِِ    gönderdiğimiz=أ ْرس 

س ل ن اِ      yakında=ف س ْوفِ     elçilerimizi=ر 

ونِ   bileceklerdir=ي ْعل م 

O, Kitab´ı duyu-
rulması için elçile-
rimize gönderdiği-
miz şeyleri yalan-
layanlar, yakında 
bileceklerdir. 

Onlar; kitabı ve 
peygamberleri-
mizle gönderdik-
lerimizi yalanla-
yanlardır. Ya-
kında bilecekler. 

(Şunlar,) bu ilahi ke-
lamı ve (aynı şekilde, 
geçmişteki) elçileri-
mizle göndermiş ol-
duğumuz bütün (me-
sajları) yalanlayan-
lar? Ama onlar za-
manı gelince (ne ka-
dar kör olduklarını) 
göreceklerdir, (Hesap 
Günü bunu görecek-
ler), 
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,, لِ ,,إِذِِ اْْل ْغَل  =demir,,halkalar    

أ ْعن اقِِهمِْ,,فِي =boyunlarında    

ِسلِ  الَسَل      ve,,zincirler=و 

ب ونِ   sürükleneceklerdir=ي ْسح 

Boyunlarında de-
mir halkalar ve 
zincirler olduğu 
halde sürüklene-
ceklerdir. 

Hani boyunla-
rında demir hal-
kalar ve zincirler 
ile sürüklenirler, 
Yakında bilecek-
ler. olarak dün-
yaya çıkaran 
O´dur. Kiminiz 
daha önce öldü-
rülürsünüz. Ki-
miniz de adı ko-
nulmuş bir ecele 
erişirsiniz. Olur 
ki böylece aklı-
nızı kullanırsınız. 

ki o Gün boyunların-
da (kendi elleriyle 
yaptıkları) zincirleri ve 
halkaları taşımak zo-
runda kalacaklar ve 
sürüklenecekler 
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ِميمِِ    içinde=فِي..     sonra=ث مَِ    kaynar..su=اْلح 

النَارِِ..فِي =ateşte     ِون ر   yakılacaklardır=ي ْسج 

Kaynar suda sonra 
da ateşte yakıla-
caklardır. 

Kaynar suya. 
Sonra da ateşte 
yakılırlar. 

yakıcı bir ümitsizliğe; 
ve sonunda (cehen-
nem) ateşi için yakıt 
olacaklar. 
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مِْ    denilecektir=قِيلِ     sonra=ث مَِ,,     onlara=ل ه 

    ?nerede=أ ْينِ 

ا ت ْشِرك ونِ ,,ك ْنت مِْ,,م  =ortak,,koştuklarınız 

Sonra onlara deni-
lecektir: «Ortak 
koştuklarınız nere-
de? 

Sonra onlara 
denilir ki: Nerede 
şirk koştukları-
nız, 

Sonra onlara sorula-
cak: Şimdi neredeler 
sizin ilahlık yakıştır-
dığınız (güçler)? 
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.. د ونِِ..ِمنِْ =başkaları?     ِِاّلَل=Allah’tan    

لُّوا    diyecekler..ki=ق ال وا     kayboldular=ض 

نَا     hayır=ب لِْ    bizden=ع 

ن ْدع و..ن ك نِْ..ل مِْ =biz..tapmıyormuşuz    

ق ْبلِ ..ِمنِْ =önceden     ِْيئًا     hiçbir..şeye=ش 

ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    şaşırtır=ي ِضلُِّ    işte..böyle=ك ذ َٰ

 kâfirleri=اْلك افِِرينِ 

Allah´tan başka 
taptıklarınız?» De-
diler ki: «Bizden 
uzaklaşıp kaybol-
dular; hayır, meğer 
biz önceden hiçbir 
şeye tapmamışız. 
(Taptıklarımız hiç-
bir şey değilmiş).» 
İşte Allah kafirleri 
böyle şaşırtır. 

Allah´tan başka? 
Derler ki: Bizden 
uzaklaştılar, ha-
yır zaten biz ön-
celeri hiç bir şe-
ye ibadet etmi-
yorduk. İşte Al-
lah, kafirleri böy-
lece saptırır. 

Allah'ın yanısıra (ilah-
lık yakıştırdıklarınız)? 
(Şöyle) cevap vere-
cekler: Onlar bizi yü-
züstü bıraktılar; daha 
doğrusu, geçmişte 
yalvarıp sığındıkları-
mız, aslında hiç yok-
lardı! (Ve onlara:) İşte 
Allah hakikati inkar 
edenleri böyle şaşır-
tır; (denilecektir,) 

40. 
75 

ِلك مِْ,, ا    bu,,durum=ذ َٰ     sizin=ك ْنت مِْ    ötürüdür=بِم 

ونِ  ح      şımarmanızdan=ت ْفر 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ق ِِ,,بِغ ْيرِِ اْلح  =haksız,,olarak    ا بِم      ve,,ötürüdür=و 

ونِ     olmanızdan=ك ْنت مِْ ح   böbürlenmiş=ت ْمر 

Bu durum sizin 
yeryüzünde haksız 
olarak şımarma-
nızdan ve aşırı de-
recede sevinip bö-
bürlenmenizden-
dir. 

Bu; sizin yeryü-
zünde haksız 
yere şımarmanız 
ve böbürlenme-
nizden ötürüdür. 

bu durum, sizin yer-
yüzünde hiçbir doğ-
ru(luk endişesi) taşı-
madan küstahça bö-
bürlenmenizin ve 
kendinizi beğenmişli-
ğinizin bir ürünüdür! 
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ل وا.. ابِ     girin=اْدخ      kapılarından=أ ْبو 

نَمِ  ه  اِلِدينِ     cehennemin=ج      ebedi..kalacaksınız=خ 

اِ  ى    ne..kötüdür=ف بِئْسِ     orada=فِيه  ثْو      yeri=م 

ب ِِرينِ  ت ك   kibirlenenlerin=اْلم 

Cehennemin kapı-
larından, girin ora-
da ebedi kalacak-
sınız. Kibirlenenle-
rin yeri ne kötüdür. 

İçinde ebediyyen 
kalıcı olarak ce-
henneme kapıla-
rından girin. Ki-
birlenenlerin dö-
nüp gidecekleri 
yer ne kötüdür. 

(Şimdi) içinde yaşa-
yıp kalacağınız ce-
hennemin kapıların-
dan girin içeri! Yersiz 
gurura kapılanlar için 
orası ne dehşetli bir 
yerdir! 
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ْعد ِ    şüphesiz=إِنَِ    sabret=ف اْصبِرِْ,,     vaadi,,(sözü)=و 

ِ    Allah’ın=اّلَلِِ
ق       gerçektir=ح 

ن ِري نَكِ ,,ف إَِما =sana,,gösteririz     ِب ْعض=bir,,kısmını    

ن ِعد ه مِْ,,الَِذي =onları,,tehdid,,ettiğimiz,,şeylerin    

فَي نَكِ     yahut=أ وِْ     seni,,vefat,,ettiririz=ن ت و 

ع ونِ     sonunda,,bize=ف إِل ْين ا  döndürüleceklerdir=ي ْرج 

Ey Muhammed! 
Sabret, şüphesiz 
Allah´ın verdiği söz 
gerçektir. Onlara 
söz verdiğimiz 
azabın bir kısmını 
sana gösteririz ve-
ya seni öldürürüz, 
nasıl olsa onların 
dönüşü Bize´dir. 

Şu halde sen; 
sabret. Muhak-
kak ki Allah´ın 
vaadi haktır. On-
lara vaadettiği-
miz azabın bir 
kısmını sana 
gösteririz veya 
senikendimize 
alırız. Nihayet 
onların dönüşü 
ancak Bizedir. 

Sen, sıkıntılara karşı 
sabırlı ol, çünkü Al-
lah'ın vaadi mutlaka 
gerçekleşecektir. Ve 
şu (hakikati inkar 
ede)nler için hazırla-
dıklarımızı sana ister 
(bu dünyada) göste-
relim, ister (bunların 
gerçekleşmesinden 
önce) seni ölüme gö-
türelim, (unutma ki, 
sonunda,) onlar Bize 
döndürüleceklerdir. 
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ل ق دِْ.. ْلن ا    andolsun=و      biz..gönderdik=أ ْرس 

س ًَلِ ق ْبِلكِ ..ِمنِْ    elçiler=ر  =senden..önce..de    

مِْ نِْ    onlardan=ِمْنه  ْصن ا    kimini=م      anlattık=ق ص 

ل ْيكِ  مِْ    sana=ع  ِمْنه  نِْ    ve..onlardan=و      kimini=م 

ن ْقص صِْ..ل مِْ =anlatmadık     ِ ل ْيك     sana=ع 

ا م  ك انِ ..و  =mümkün..değildir     ِس ول     hiçbir..elçinin=ِلر 

ي أْتِيِ ..أ نِْ =getirmesi     ِبِآي ة=bir..mucize    

    Allah’ın=اّلَلِِ     izni=بِإِْذنِِ    olmadan=إِلَِ

اءِ     zaman=ف إِذ ا     emri=أ ْمرِ     geldiği=ج 

ق ِِ    yerine..getirilir=ق ِضيِ     Allah’ın=اّلَلِِ     hak=بِاْلح 

ِسرِ  خ      orada=ه ن اِلكِ     ve..hüsrana..uğrarlar=و 

ْبِطل ونِ   boşa..çıkarmağa..uğraşanlar=اْلم 

Andolsun, biz sen-
den önce de Pey-
gamberler gönder-
dik. Onlardan ki-
minin hayatını sa-
na anlattık, kimini 
de anlatmadık. 
Hiçbir elçi, Allah´ın 
izni olmadan bir 
mucize getiremez. 
Allah´ın emri gel-
diği zaman hak ye-
rine getirilir ve işte 
o zaman Allah´ın 
ayetlerini boşa çı-
karmağa çalışan-
lar, hüsrana uğrar-
lar. 

Andolsun ki; 
senden önce de 
peygamberler 
gönderdik. On-
lardan kimini sa-
na anlattık, kimi-
ni anlatmadık. 
Allah´ın izni ol-
madan hiç bir 
peygamber her-
hangi bir ayeti 
kendiliğinden 
getiremez. Al-
lah´ın emri gel-
diği vakit de iş, 
gerçekten biter. 
İşte o zaman, 
batıl işleyenler 
hüsranda kalır-
lar. 

Gerçek şu ki (ey Mu-
hammed!); senden 
önce elçiler gönder-
miştik, onların kimin-
den sana bahsettik, 
kimi hakkında da sa-
na bir bilgi vermedik. 
Ve (gönderdiğimiz) 
hiçbir elçi, Allah'ın iz-
ni olmadan bir muci-
ze ortaya koyamaz. 
Allah'ın iradesi açığa 
çıktığı zaman hüküm 
(çoktan) adaletle ye-
rini bulmuş olacak, 
(anlayamadıkları her 
şeyi) yok etmeye ça-
lışanların tümü o za-
man ve orada hüsra-
na uğramış olacaklar. 
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ع لِ     O’dur,,ki=الَِذي    Allah=اّلَل ِ,,     yarattı=ج 

    hayvanları=اْْل ْنع امِ     size=ل ك مِ 

ا    binmeniz,,için=ِلت ْرك ب وا     kimine=ِمْنه 

ا ِمْنه   yemeniz,,için=ت أْك ل ونِ     ve,,kiminden=و 

Binek olarak kul-
lanmanız ve ye-
meniz için hayvan-
ları sizin için yara-
tan Allah´tır. 

Allah O´dur ki; 
binek olarak kul-
lanasınız ve yi-
yesiniz diye da-
varları sizin için 
yaratmıştır. 

Allah (her zaman si-
zin için harikalar ya-
ratandır; böylece, O) 
sizin için (her türlü) 
hayvanı varetmiştir ki 
onların bir kısmına 
binersiniz ve bir kıs-
mından da yiyecekle-
rinizi elde edersiniz. 
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ل ك مِْ.. ا    sizin..için..vardır=و      onlarda=فِيه 

ن افِعِ  ِلت ْبل غ وا    faydalar=م      erersiniz=و 

ا ل ْيه  ةًِ    onların..üstünde=ع  اج      arzuya=ح 

د وِرك مِْ..فِي ص  =gönüllerinizdeki    

ل ْيهِ  ع  او  =ve..onların..üstünde    ع ل ى     ve..üstünde=و 

ل ونِ     gemilerin=اْلف ْلكِِ  taşınırsınız=ت ْحم 

Onlardan sizin için 
daha nice faydalar 
vardır, gönülleri-
nizdeki arzulara, 
onlara binerek ula-
şırsınız. Onların ve 
gemilerin üstünde 
taşınırsınız. 

Onlarda sizin 
için daha nice 
faydalar vardır. 
Gönüllerinizdeki 
arzulara, onlara 
binerek ulaşırsı-
nız. Onlarla ve 
gemilerle taşı-
nırsınız. 

Onlardan (başka) 
faydalar da sağlarsı-
nız; ve (birçok) önem-
li ihtiyacınızı karşılar-
sınız; onların üzerin-
de de, gemilerin için-
de olduğu gibi, (haya-
tınızı) sürdürürsünüz. 
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ي ِريك مِْ,,     ayetlerini=آي اتِهِِ    size,,gösteriyor=و 
Allah size ayetleri-
ni gösteriyor. Al-
lah´ın ayetlerinden 

Size ayetlerini 
gösterir. Allah´ın 
ayetlerinden 

Ve O, yarattığı hari-
kaları (işte böyle) 
önünüze koyuyor. 
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    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerinden=آي اتِِ    ?hangisini=ف أ يَِ

ونِ   inkâr,,ediyorsunuz=ت ْنِكر 

hangisini inkar 
ediyorsunuz? 

hangisini inkar 
edersiniz? 

Öyleyse Allah'ın hari-
kalarından hangisini 
inkar edebilirsiniz? 
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.. وا..أ ف ل مِْ ي ِسير  =gezip..dolaşmadılar..mı?    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    وا     görsünler=ف ي ْنظ ر 

    sonunun=ع اقِب ة ِ    olduğunu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ 

ق ْبِلِهْمِ ..ِمنِْ..الَِذينِ  =kendilerinden..öncekilerin    

    daha..çok=أ ْكث رِ     onlar..idiler=ك ان وا

مِْ أ ش دَِ    bunlardan=ِمْنه      daha..şiddetli=و 

    kuvvet..bakımından=ق َوةًِ

آث اًرا     ve..eserleri..bakımından=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzündeki    

ا أ ْغن ىَِٰ..ف م  =ama..hiçbir..yarar..sağlamadı    

مِْ     kendilerine=ع ْنه 

ا ي ْكِسب ونِ ..ك ان وا..م  =kazandıkları 

Yeryüzünde dola-
şıp, kendilerinden 
daha çok, daha 
kuvvetli, yeryü-
zünde bıraktıkları 
eserler, daha sağ-
lam olan, öncekile-
rin sonlarının nasıl 
olduğunu görmez-
ler mi? Kazandık-
ları, onlara bir fay-
da vermemişti. 

Yeryüzünde ge-
zip dolaşmazlar 
mı ki; kendilerin-
den öncekilerin 
akıbetlerinin na-
sıl olduğunu 
görsünler. Hem 
onlar; kendile-
rinden daha çok, 
daha kuvvetli ve 
yeryüzünde da-
ha sağlam eser 
bırakan kimse-
lerdi. Ama ka-
zandıkları onlara 
bir fayda sağla-
mamıştı. 

Onlar hiç yeryüzünde 
dolaşıp kendilerinden 
önce yaşamış olan 
(hakikat inkar-
cı)larının sonunun ne 
olduğuna bakmazlar 
mı? Onlar kendilerin-
den daha kalabalık 
ve daha güçlüydüler 
ve yeryüzünde daha 
derin izler bırakmış-
lardı fakat başarıları-
nın kendilerine hiçbir 
faydası olmamıştı. 
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,, مِْ,,ف ل َما تْه  اء  ج  =onlara,,gelince    ِْم س ل ه      elçileri=ر 

وا    açık,,kanıtlarla=بِاْلب ي ِن اتِِ     sevindiler=ف ِرح 

ا ِعْند ه مِْ,,بِم  =yanlarında,,bulunan    

اْلِعْلمِِ,,ِمنِ  =bilgi,,ile     ِاق ح      sonunda,,kuşatıverdi=و 

ا    kendilerini=بِِهمِْ     şey,,=م 

ي ْست ْهِزئ ونِ ,,بِهِِ,,ك ان وا =alay,,edegeldikler 

Peygamberleri, on-
lara belgelerle ge-
lince, kendilerin-
den olan bilgiden 
gururlandılar da, 
alaya aldıkları şey 
kendilerini salıver-
di. 

Peygamberleri 
kendilerine huc-
cetlerle gelince; 
kendi yanların-
daki bilgi ile gu-
rurlandılar da, 
alaya aldıkları 
şey kendilerini 
kuşatıverdi. 

Çünkü elçileri onlara, 
hakikatin bütün kanıt-
larıyla geldiklerinde, 
(halen) sahip oldukla-
rı bilgiye yaslanarak 
küstahça böbürlendi-
ler ve (böylece / so-
nunda,) küçümsedik-
leri şey tarafından sa-
rılıp kuşatıldılar. 

40. 
84 

.. اف ل مَِ =ne..zaman..ki    أ ْوا     gördüler=ر 

ن ا نَا    dediler=ق ال وا    hışmımızı=ب أْس      inandık=آم 

ْحد ه ِ    Allah’a=بِاّلَلِِ ك ف ْرن ا    tek=و      ve..inkâr..ettik=و 

ا     O’na=بِهِِ    olan=ك نَا    şeyleri=بِم 

ْشِرِكينِ   ortak..koştuğumuz=م 

Ne zaman ki, şid-
detli azabımızı 
gördüler: «Tek Al-
lah´a inandık ve 
O´na ortak koştu-
ğumuz şeyleri in-
kar ettik.» dediler. 

Baskınımızı gö-
rünce: Yalnız Al-
lah´a inandık ve 
O´na şirk koştu-
ğumuz şeyleri 
inkar ettik, dedi-
ler. 

Ve sonra, verdiğimiz 
cezayı (apaçık) gö-
rünce de: Tek Allah'a 
artık inandık ve Al-
lah'a ortak koştuğu-
muz şeylere inancı-
mızı terk ettik! dedi-
ler. 

40. 
85 

,, ي كِ ,,ف ل مِْ =fakat,,sağlamadı    

مِْ مِْ    kendilerine,,bir,,fayda=ي ْنف ع ه  ان ه      inanmaları=إِيم 

أ ْوا    zaman=ل َما ن اِ     gördükleri=ر      hışmımızı=ب أْس 

    Allah’ın=اّلَلِِ    yasası,,budur=س نَتِ 

ل تِْ,,ق دِْ,,الَتِي خ  =gelip,,geçen    فِي=hakkında    

ِسرِ     kulları=ِعب اِدِهِ  خ      ve,,ziyana,,uğramışlardır=و 

ونِ     orada=ه ن اِلكِ   kâfirler=اْلك افِر 

Fakat şiddetli aza-
bımızı gördükleri 
zaman inanmaları, 
kendilerine bir fay-
da sağlamadı. Al-
lah´ın kulları hak-
kında eskiden beri 
yürürlükte olan ya-
sası budur. İşte o 
zaman kafirler zi-
yana uğramışlar-
dır. 

Ama baskınımızı 
görüp de öylece 
inanmaları ken-
dilerine fayda 
vermedi. Bu; Al-
lah´ın kulları 
hakkında öteden 
beri cari olan 
sünnetidir. Ve iş-
te kafirler burada 
hüsrana uğra-
mışlardır. 

Fakat cezamızın far-
kına vardıktan sonra 
iman etmiş olmaları 
kendilerine bir fayda 
sağlamayacaktır. Al-
lah'ın kulları için her 
zaman uyguladığı yol 
yöntem budur. İşte, 
hakikati inkar etmiş 
olanlar, o zaman ve 
orada, ziyana uğra-
mış olacaklardır. 

41. 
1 

 Ha..mim=حم..
Ha, Mim. Ha, Mim, Ha. Mim. 

41. 
2 

,, نِِ,,ِمنِ     indirilmiştir=ت ْنِزيلِ  الَرْحم َٰ =Rahman’dan    

 Rahim’den=الَرِحيمِِ

Bu Kitab, Rahman 
ve Rahim olan Al-
lah katından indi-
rilmiştir. 

Rahman ve Ra-
him katından in-
dirilmedir. 

(Bu vahyin) indirilişi, 
Rahman ve Ra-
him'dendir: 

41. 
3 

.. ل تِْ    bir..Kitaptır=ِكت ابِ      açıklanmış=ف ص ِ

بِيًّا    okunan=ق ْرآنًا    ayetleri=آي ات ه ِ     Arapça=ع ر 

ونِ     bir..toplum..için=ِلق ْومِ   bilen=ي ْعل م 

Bilen bir toplum 
için ayetleri açık-
lanmış; arapça 
okunan bir Ki-
tab´dır. 

Ayetleri uzun 
uzun açıklanmış 
bir kitab. Bilen 
bir kavim için 
arabça Kur´an. 

bir ilahi kelam ki, (ta-
şıdığı) mesajlar, an-
lama ve kavrama ye-
teneğine sahip insan-
lar için Arapça bir hi-
tabe olarak apaçık 
beyan edilmiştir; 

41. 
4 

    müjdeleyici,,olarak=ب ِشيًرا,,

ن ِذيًرا     ve,,uyarıcı,,olarak=و 

ضِ  ه مِْ    fakat,,yüz,,çevirmiştir=ف أ ْعر      çokları=أ ْكث ر 

مِْ ع ونِ ,,لِ     onlar=ف ه  ي ْسم  =işitmezler 

Müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak 
gönderilmiştir. Fa-
kat insanların çoğu 
onu düşünüp kabul 
etmekten yüz çe-
virmiştir. Onlar 
işitmezler. 

Müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak. 
Ama onların ço-
ğu yüz çevirmiş-
tir, artık onlar 
işitmezler. 

güzel haberleri müj-
deleyici ve uyarıcı 
olarak. Fakat (bu ilahi 
kelam insanlara ne 
zaman tebliğ edilse) 
çoğu yüz çevirir ki 
(mesajını) duymasın-
lar; 

41. 
5 

ق ال وا..     içinde=فِي    kalblerimiz=ق ل وب ن ا    dediler..ki=و 

    şeye..karşı=ِمَما    kılıflar..var=أ ِكنَةِ 

    kendisine=إِل ْيهِِ    bizi..çağırdığın=ت ْدع ون ا

فِي     kulaklarımızda=آذ انِن ا    ve..var=و 

ْقرِ  ِمنِْ    bir..ağırlık=و  ب ْينِن ا..و  =ve..bizim..aramızda..var    

ب ْينِكِ  ابِ     seninle=و      bir..perde=ِحج 

لِْ     biz..de=إِنَن ا    sen..(istediğini)..yap=ف اْعم 

 yapıyoruz=ع اِمل ونِ 

Dediler ki: «Ey 
Muhammed! Bizi 
çağırdığın şeye 
karşı kalbimiz ka-
palıdır, kulakları-
mızda bir ağırlık ve 
seninle bizim ara-
mızda bir perde 
vardır. Sen istedi-
ğini yap, biz de is-
tediğimizi yapıyo-
ruz.» 

Bizi, çağırdığın 
şeye karşı kalb-
lerimiz kapalıdır, 
kulaklarımızda 
da bir ağırlık 
vardır. Seninle 
bizim aramızda 
bir perde var. 
Sen; istediğini 
yap, biz de yapı-
cılarız, dediler 

ve (Ey Muhammed!) 
derler, Kalplerimiz bi-
zi çağırdığın her şeye 
kapalıdır, kulakları-
mız sağırdır ve bizim-
le senin aranda bir 
engel vardır. Öyley-
se, sen (ne istersen) 
yap, unutma ki biz de 
(her zaman yaptığı-
mızı) yine yapacağız! 

41. 
6 

ا    de,,ki=ق لِْ,,     ben=أ ن ا    elbette=إِنَم 

    sizin,,gibi=ِمثْل ك مِْ    bir,,insanım=ب ش رِ 

ىَِٰ ا    bana=إِل يَِ    vahyediliyor=ي وح      elbette=أ نَم 

ه ك مِْ
    tanrınızın=إِل َٰ

ه ِإِل َِٰ =tanrı,,olduğu    ِ اِحد     bir,,tek=و 

وا     O’na=إِل ْيهِِ    doğrulun=ف اْست ِقيم 

وه ِ  اْست ْغِفر      O’ndan,,mağfiret,,dileyin=و 

ْيلِ  و  ْشِرِكينِ     vay,,haline=و   ortak,,koşanların=ِلْلم 

De ki: «Ben de an-
cak sizin gibi bir 
insanım. Bana ila-
hınızın tek bir ilah 
olduğu vahyedili-
yor. O´na yönele-
rek işlerinizi düzel-
tin, O´ndan mağfi-
ret dileyin. O´na 
ortak koşanların 
vay haline!» 

De ki: Ben de 
ancak sizin gibi 
bir beşerim. Yal-
nız bana tanrını-
zın tek bir tanrı 
olduğu vahyedi-
liyor. Artık O´na 
yönelin ve 
O´ndan mağfiret 
dileyin. Müşrikle-
rin vay haline. 

(Ey Muhammed) de 
ki, Ben de ancak sizin 
gibi bir beşerim. Bana 
tanrınızın yalnızca 
Tek Tanrı olduğu 
vahyedilmiştir, öyley-
se O'na yönelin ve 
O'ndan bağışlanma 
dileyin! O'ndan baş-
kasına ilahlık yakıştı-
ranların vay haline! 

41. 
7 

.. ي ْؤت ونِ ..لِ     onlar..ki=الَِذينِ  =vermezler    

ه مِْ    zekat=الَزك اة ِ ةِِ    ve..onlar=و      ahireti=بِاْْلِخر 

ونِ     onlar=ه مِْ  inkâr..ederler=ك افِر 

Onlar zekat ver-
mezler ve ahireti 
de inkar ederler. 

Onlar ki; zekat 
vermezler. Ve 
onlar; ahireti in-
kar edenlerdir. 

(vay haline) karşılık-
sız harcamadan ka-
çınanların!; işte böy-
leleridir ahireti inkar 
edenler! 

41. 
8 

ن وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, آم  =iman,,edenler    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,yapanlar=و      iyi,,işler=الَصاِلح 

مِْ     bir,,mükâfat=أ ْجرِ     onlar,,için,,vardır=ل ه 

ْيرِ  ْمن ونِ ,,غ  م  =kesintisiz 

İnanıp iyi işler ya-
panlara gelince; 
onlar için kesintisiz 
mükafat vardır. 

Muhakkak ki 
iman edip salih 
amel işleyenlere; 
işte onlara, ke-
sintisiz bir müka-
fat vardır. 

(Ama,) imana erip 
doğru ve yararlı işler 
yapanlar kesintisiz bir 
mükafat kazanacak-
lardır! 

41. 
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    ?siz..mi=أ ئِنَك مِْ    de..ki=ق لِْ..

ونِ      inkâr..ediyorsunuz=ل ت ْكف ر 

ل قِ ..بِالَِذي خ  =yaratanı     ِاْْل ْرض=arzı    

ْينِِ..فِي ي ْوم  =iki..günde    

ت ْجع ل ونِ      O’na=ل ه ِ    ve..koşuyorsunuz=و 

ِلكِ     eşler=أ ْند ادًاِ  بُِّ    O=ذ َٰ     Rabbidir=ر 

De ki: «Siz mi yer-
yüzünü iki günde 
yaratana nankör-
lük ediyor ve O´na 
ortaklar koşuyor-
sunuz? O alemle-
rin Rabb´idir.» 

De ki: Siz mi yeri 
iki günde yara-
tanı inkar ediyor 
ve O´na eşler 
koşuyorsunuz? 
Alemlerin Rabbı 
işte O´dur. 

De ki: Siz, arzı iki ev-
rede yaratmış olan 
Allah'ı gerçekten in-
kar mı ediyorsunuz? 
Ve O'na, alemlerin 
Rabbine rakip güçle-
rin bulunduğunu mu 
iddia ediyorsunuz? 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

41. 
10 

,, ع لِ  ج  ا    yaptı=و  اِسيِ     arza=فِيه  و      ağır,,baskılar=ر 

ا,,ِمنِْ ف ْوقِه  =üstünden    

كِ  ب ار  ا    ve,,bereketler,,yarattı=و      onda=فِيه 

ق دَرِ  ا    ve,,takdir,,etti=و      onda=فِيه 

ا ات ه  أ ْرب ع ةِِ,,فِي    gıdalarını=أ ْقو  =dört     ِأ يَام=günde    

اءًِ ئِِلينِ ِللَسا    eşit,,olarak=س و  =arayıp,,soranlar,,için 

Yeryüzüne sabit 
dağlar yerleştirdi. 
Onda bereketler 
yarattı ve orada rı-
zıklarını arayanlar 
için dört günde dü-
zene koydu. 

O; yeryüzüne 
sabit dağlar yer-
leştirdi ve orada 
bereketler yarat-
tı. Ve onda ara-
yanlar için dört 
beşit gıdalar 
takdir etti. 

O, (arzı yarattıktan 
sonra,) üzerine (kule-
ler gibi) sarsılmaz 
dağlar yerleştirdi, ona 
(sayısız) nimetler ba-
ğışladı ve oradaki 
geçim araçlarını onla-
rı arayanlar arasında 
eşit şekilde paylaştır-
dı; (ve bütün bunları) 
dört evrede (yarattı). 

41. 
11 

ىَِٰ    sonra=ث مَِ.. اءِِ..إِل ى    yöneldi=اْست و  الَسم  =göğe    

ِهيِ  انِ ..و  د خ  =duman..halinde..olan     ِف ق ال=dedi    

ا ِلِْل ْرِضِ    ona=ل ه      gelin=ائْتِي ا    ve..arza=و 

    istemeyerek=ك ْرًها    veya=أ وِْ    isteyerek=ط ْوًعا

 isteyerek=ط ائِِعينِ     geldik=أ ت ْين ا    dediler..ki=ق ال ت ا

Sonra duman ha-
linde bulunan göğe 
yöneldi, ona ve 
yeryüzüne: «İste-
yerek veya iste-
meyerek buyru-
ğuma gelin» dedi. 
«İsteyerek geldik» 
dediler. 

Sonra göğe yö-
neldi ki; o, du-
man halindeydi. 
Ona ve yere de-
di ki: İsteyerek 
veya istemeye-
rek ikiniz de ge-
lin. İkisi de dedi-
ler ki: İsteyerek 
geldik. 

Ve O, (sadece) du-
man halinde olan 
göklere şekil verdi; 
onlara ve arza, İkiniz 
de isteyerek yahut is-
temeden (varlık ala-
nına) gelin! diye bu-
yurdu. İkisi birden: 
Peki, boyun eğerek 
geliriz! dediler. 

41. 
12 

اه نَِ,, ْبعِ     böylece,,onları,,yaptı=ف ق ض      yedi=س 

اتِ  او  ْينِِ,,فِي    gök=س م  ي ْوم  =iki,,günde    

ىَِٰ أ ْوح  ك ل ِِ,,فِي    ve,,vahyetti=و  =her     ِاء     göğe=س م 

اِ  ه  يَنَا    emrini=أ ْمر  ز      ve,,biz,,donattık=و 

اءِ      en,,yakın=الدُّْني ا    göğü=الَسم 

ابِيحِ  ص  ِحْفًظاِ     lambalarla=بِم      ve,,koruma,,ile=و 

ِلكِ      takdiridir=ت ْقِديرِ     işte,,bu=ذ َٰ

 bilenin=اْلع ِليمِِ    güçlü,,olanın=اْلع ِزيزِِ

Böylece onları, iki 
gün içinde yedi 
gök var etti ve her 
göğün görevini 
vahyetti. Yakın 
göğü ışıklarla do-
nattık ve bozul-
maktan koruduk. 
İşte bu bilen, güçlü 
olan Allah kanu-
nudur. 

Böylece iki gün 
içerisinde yedi 
gök var etti. Ve 
her göğün işini 
kendisine bildir-
di. Biz; dünya 
semasını ışıklar-
la donattık, ko-
ruduk. İşte bu; 
Aziz, Alim´in 
takdiridir. 

Ve onları iki evrede 
yedi gök olarak yarat-
tı, her göğe kendi iş-
levini yükledi. Biz, ye-
re en yakın olan gök-
leri ışıklarla süsledik. 
Ve onları emniyetli 
kıldık: İşte bu, Kudret 
Sahibi ve Her şeyi Bi-
len'in takdiridir. 

41. 
13 

وا    eğer=ف إِنِْ.. ض      de..ki=ف ق لِْ    yüz..çevirirlerse=أ ْعر 

    ben..sizi..uyardım=أ ْنذ ْرت ك مِْ

اِعق ةًِ     gibi=ِمثْلِ     bir..yıldırıma..karşı=ص 

اِعق ةِِ     Ad‘=ع ادِ     başına..düşen..yıldırım=ص 

ود ِ ث م   ve..Semud’un=و 

Eğer yüz çevirirler-
se de ki: «Ben sizi 
Ad ve Semud ka-
vimlerinin başları-
na gelen yıldırıma 
benzer bir yıldırı-
ma karşı uyar-
dım.» 

Eğer yüz çevire-
cek olurlarsa; Ad 
ve Semud´un 
yıldırımına ben-
zer bir yıldırımla 
sizi uyarırım, de. 

(Bütün bu kozmik 
gerçeklere rağmen) 
onlar yine de yüz çe-
virirlerse de ki: Sizi, 
'Ad ve Semud (kabi-
lelerinin başına dü-
şen) yıldırımlara ben-
zer bir yıldırıma karşı 
uyarıyorum! 

41. 
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مِ     hani=إِذِْ,, تْه  اء  س لِ     onlara,,gelmişti=ج      elçiler=الرُّ

أ ْيِديِهمِْ,,ب ْينِِ,,ِمنِْ =önlerinden    

ِمنِْ ْلِفِهمِْ,,و  خ  =ve,,arkalarından    

ت ْعب د وا,,أ لَِ =kulluk,,etmeyin    َِإِل=başkasına    

    şayet=ل وِْ    dediler=ق ال وا    Allah’tan=اّلَل ِ 

بُّن ا    dileseydi=ش اءِ  لِ     Rabbimiz=ر      indirirdi=ْل  ْنز 

ئِك ةًِ َل  ا    biz=ف إِنَا    melekler=م      şeyi,,(mesajı)=بِم 

    onunla=بِهِِ    gönderildiğiniz=أ ْرِسْلت مِْ

ونِ   tanımıyoruz=ك افِر 

Onlara «Allah´tan 
başkasına kulluk 
etmeyin» diyerek 
önlerinden ve ar-
kalarından pey-
gamberler geldiği 
vakit, «Rabb´imiz 
dileseydi melekler 
indirirdi. Onun için 
biz sizinle gönderi-
len şeyleri inkar 
ediyoruz» demiş-
lerdi. 

Onlara; Allah´tan 
başkasına iba-
det etmeyin, di-
ye önlerinden ve 
arkalarından 
peygamberler 
geldiğinde de-
mişlerdi ki: Şa-
yet Rabbımız di-
leseydi; elbette 
melekler indirir-
di. Doğrusu biz, 
sizinle gönderi-
len şeyi inkar 
ederiz. 

Hani, onlara (Allah'ın) 
elçileri gelmişti ve ön-
lerine serilmiş olanla 
(halen) bilgi ve kav-
rayış alanlarının dı-
şında tutulan hakkın-
da konuşmuşlardı, 
(ve onlara): Yalnız Al-
lah'a kulluk edin! (di-
ye çağrıda bulunmuş-
lardı). Onlar, Eğer 
demişlerdi, Rabbimiz 
(sizin söylediklerinize 
inanmamızı) dilesey-
di, (mesajının tebliğ-
cisi olarak) melekler 
gönderirdi. Bakın işte 
biz, getirdiğiniz(i iddia 
ettiğiniz) şeyde bir 
gerçek payı bulundu-
ğunu inkar ediyoruz! 

41. 
15 

    Ad..(kavmi)=ع اد ِ    fakat=ف أ َما..

وا     büyüklük..tasladılar=ف اْست ْكب ر 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

ق ِِ..بِغ ْيرِِ اْلح  =haksız..olarak    ق ال وا     ve..dediler=و 

نِْ     bizden=ِمنَا    daha..şiddetli=أ ش دُِّ    ?kimdir=م 

ل مِْ    kuvveti=ق َوةًِ  ْوا..أ و  ي ر  =görmediler..mi?    

    Allah=اّلَل ِ    elbette=أ نَِ

ل ق ِ..الَِذي ه مِْخ  =onları..yaratan     ِه و=O    

مِْ    daha..güçlüdür=أ ش دُِّ     kendilerinden=ِمْنه 

ك ان وا    kuvvetçe=ق َوةًِ      ve..devam..ettiler=و 

د ونِ     bizim..ayetlerimizi=بِآي اتِن ا  inkâra=ي ْجح 

Ad kavmi, yeryü-
zünde haksız ola-
rak büyüklük tas-
ladı ve: «Bizden 
daha kuvvetli kim 
var?» dediler. On-
lar kendilerini yara-
tan Allah´ın kendi-
lerinden daha kuv-
vetli olduğunu 
görmediler mi? 
Onlar bizim ayetle-
rimizi kasten inkar 
ediyorlardır. 

Ad´a gelince; 
yeryüzünde 
haksız yere bü-
yüklük taslamış 
ve bizden daha 
kuvvetli kim var? 
demişlerdi. On-
lar, kendilerini 
yaratan Allah´ın 
daha kuvvetli ol-
duğunu görmü-
yorlar mıydı? 
Onlar ayetlerimi-
zi bile bile inkar 
ediyorlardı. 

Ad (kavmine) gelince, 
onlar, doğru olan her 
şeye karşı (çıkarak) 
yeryüzünde küstahça 
dolaştılar ve Bizden 
daha güçlü kim var-
mış? diye böbürlendi-
ler. Hayret! Onları ya-
ratan Allah'ın kendile-
rinden daha güçlü ol-
duğunu görmediler 
mi? Ama onlar me-
sajlarımızı reddetme-
ye devam ettiler; 

41. 
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ْلن ا,, ل ْيِهمِْ    biz,,de,,gönderdik=ف أ ْرس      üzerlerine=ع 

ًرا    bir,,rüzgâr=ِريًحا ْرص      dondurucu=ص 

أ يَامِ ,,فِي =günlerde     ِن ِحس ات=uğursuz    

    azabını=ع ذ ابِ     tattırmak,,için=ِلن ِذيق ه مِْ

ي اةِِ,,فِي    rezillik=اْلِخْزيِِ اْلح  =hayatında    

ل ع ذ ابِ     dünya=الدُّْني اِ      azabı,,ise=و 

ةِِ ِ     ahiret=اْْلِخر  ىَٰ     daha,,da,,kepaze,,edicidir=أ ْخز 

ه مِْ     ve,,onlara=و 

ونِ ,,لِ  ر  ي ْنص  =hiç,,yardım,,edilmeyecektir 

Biz de onlara dün-
ya hayatında rezil-
lik azabını taddır-
mak için o uğursuz 
günlerde, üzerleri-
ne dondurucu bir 
rüzgar gönderdik. 
Ahiret azabı ise 
daha da kepazelik-
tir ve onlara hiç 
yardım edilmez. 

Böylece uğursuz 
günlerde dünya 
hayatında rüs-
vaylık azabını 
tattıralım diye 
Biz de onların 
üzerine şiddetli 
bir rüzgar gön-
derdik. Ahiret 
azabı ise, elbet 
daha horlayıcı-
dır. Onlara yar-
dım da edilmez. 

Bunun üzerine, bu 
dünya hayatında 
aşağılanmanın aza-
bını tattırmak için o 
bahtsız günlerde 
üzerlerine dondurucu 
bir rüzgar gönderdik. 
Onların öteki dünya-
daki azap(lar)ı ise 
daha da aşağılayıcı 
olacak ve bir yardım-
cı da bulamayacak-
lar. 

41. 
17 

أ َما.. ود ِ    gelince=و      Semud(kavmin)e=ث م 

د ْين اه مِْ     onlara..yol..gösterdik=ف ه 

بُّوا ىَِٰ    fakat..onlar..yeğlediler=ف اْست ح      körlüğü=اْلع م 

د ىَِٰ..ع ل ى اْله  =doğru..yolu..bulmağa    

مِْ ذ تْه      böylece..onları..yakaladı=ف أ خ 

اِعق ة ِ     azab=اْلع ذ ابِِ    yıldırımı=ص 

ا    alçaltıcı=اْله ونِِ     yüzünden=بِم 

ي ْكِسب ونِ ..ك ان وا =yaptıkları 

Semud kavmine 
gelince onlara 
doğru yolu göster-
dik; fakat onlar, 
körlüğü doğru yola 
tercih ettiler. Böy-
lece yaptıkları yü-
zünden alçaltıcı 
azab yıldırımı on-
ları yakaladı. 

Semud´a gelin-
ce; onlara hida-
yeti göstermiştik, 
ama onlar körlü-
ğü hidayete ter-
cih ettiler ve 
yaptıkları yü-
zünden onları 
horlayıcı azabın 
yıldırımı çarptı. 

Semud (kavmine) ge-
lince, onlara doğru 
yolu gösterdik, ama 
onlar körlüğü doğru 
yola tercih ettiler. Ve 
böylece, yaptıkları 
(kötülükler)in bir kar-
şılığı olarak onların 
üzerine alçaltıcı bir 
azap yıldırımı düştü. 

41. 
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ن َجْين ا,, ن وا,,الَِذينِ     ve,,kurtardık=و  آم  =inananları    

ك ان وا ي تَق ونِ ,,و  =ve,,korunanları 

İnananları ve Al-
lah´a karşı gel-
mekten sakınmış 
olanları kurtardık. 

İman edip de 
korkar olanları 
da kurtardık. 

Biz, (yalnızca) imana 
ermiş olan ve Bize 
karşı sorumluluk bi-
linci duyanları kurtar-
dık. 

41. 
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.. ي ْومِ      düşmanları=أ ْعد اءِ     toplanır=ي ْحش رِ     gün=و 

النَارِِ..إِل ى    Allah’ın=اّلَلِِ =ateşe    ِْم     onlar=ف ه 

ع ونِ   bir..araya..getirilirler=ي وز 

Allah´ın düşmanla-
rı ateşe sürüldük-
leri gün toplanıp 
bir araya getirilirler. 

Allah´ın düş-
manları bir araya 
getirilip toplana-
cakları gün; on-
lar, dağıtılırlar. 

Bu nedenle, (bütün 
insanları,) Allah düş-
manlarının ateşin ba-
şında toplanacakları 
ve sonra içine atıla-
cakları Gün(e karşı 
uyar), 

41. 
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,, تَىَِٰ     nihayet=ح 

ا,,إِذ ا اء وه ا,,م  ج  =oraya,,vardıklarında    

ل ْيِهمِْ    şahidlik,,ettiler=ش ِهد ِ     aleyhlerine=ع 

Nihayet oraya var-
dıklarında kulakla-
rı, gözleri ve deri-
leri, yaptıkları hak-
kında onların aley-
hine şahitlik ettiler. 

Nihayet oraya 
varınca; kulakla-
rı, gözleri ve de-
rileri yapar ol-
dukları şeye 
aleyhlerinde şe-

ve onlar (ateşe) yak-
laştıklarında, kulakla-
rı, gözleri ve derileri 
onlara karşı tanıklık 
yapacak ve onların 
(yeryüzünde) yaptık-
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مِْ ه مِْ    kulakları=س ْمع ه  ار  أ ْبص      ve,,gözleri=و 

ل ود ه مِْ ج  ا    ve,,derileri=و      hakkında=بِم 

ل ونِ ,,ك ان وا ي ْعم  =yaptıkları,,işler 

hadet ederler. larını anlatacaklar. 

41. 
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ق ال وا.. ل وِدِهمِْ    dediler=و      ?niçin=ِلمِ     derilerine=ِلج 

ل ْين اِ     şahidlik..ettiniz=ش ِهْدت مِْ     aleyhimize=ع 

    Allah=اّلَل ِ    bizi..konuşturdu=أ ْنط ق ن ا    dediler=ق ال وا

أ ْنط قِ ..الَِذي =konuşturan    َِش ْيءِ ..ك ل =her..şeyi    

ه وِ  ل ق ك مِْ    ve..O=و      ilk=أ َولِ     sizi..yaratmıştı=خ 

َرةِ  إِل ْيهِِ    defa=م      işte..O’na=و 

ع ونِ   döndürülüyorsunuz=ت ْرج 

Derilerine: «Aley-
himize niçin şahid-
lik ettiniz?» derler. 
Derileri: «Her şeyi 
konuşturan Allah 
bizi konuşturdu. İlk 
defa sizi O yarat-
mıştı, işte O´na 
döndürülüyorsu-
nuz» cevabını ve-
rirler. 

Derilerine derler 
ki: Niçin aleyhi-
mize şahidlik et-
tiniz? Onlar da: 
Bizi, her şeyi 
konuşturan Allah 
konuşturdu. Sizi 
önceden yaratan 
O´dur ve O´na 
döndürülürsü-
nüz, derler. 

Derilerine soracaklar: 
Neden aleyhimize ta-
nıklık yaptınız? Onlar 
da: Her şeye konuş-
ma imkanı veren Al-
lah, bize (de) vermiş-
tir. Sizi yoktan var 
eden O'dur, (şimdi) 
yine O'na döndürülü-
yorsunuz. 

41. 
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,, ا م  ك ْنت مِْ,,و  =siz,,değildiniz     ِون     gizleniyor=ت ْست تِر 

د ِ,,أ نِْ ي ْشه  =şahidlik,,etmesinden    ِْل ْيك م     aleyhinize=ع 

ع ك مِْس مِْ =kulaklarınızın     ِل     ve,,değildiniz=و 

ك مِْ ار  ل ِ    gözlerinizin=أ ْبص      ve,,değildiniz=و 

ل ود ك مِْ ِكنِْ    derilerinizin=ج  ل َٰ     fakat=و 

ن ْنت مِْ     Allah=اّلَل ِ    elbette=أ نَِ    sanıyordunuz,,ki=ظ 

ي ْعل مِ ,,لِ  =bilmez    ثِيًرا     çoğunu=ك 

ل ونِ ,,ِمَما ت ْعم  =yaptıklarınızın 

Siz kulaklarınızın, 
gözlerinizin ve de-
rilerinizin, aleyhini-
ze şahidlik etme-
sinden sakınmı-
yordunuz, yaptıkla-
rınızdan çoğunu 
Allah´ın bilemeye-
ceğini sanıyordu-
nuz. 

Gözleriniz, ku-
laklarınız ve de-
rileriniz aleyhini-
ze şahidlik eder 
diye sakınmadı-
nız. Aksine 
yapmakta olduk-
larınızın bir ço-
ğunu Allah´ın 
bilmediğini sanı-
yordunuz. 

Ve kulaklarınız, göz-
leriniz yahut deriniz 
size karşı tanıklık 
yapmasın diye (gü-
nahlarınızı) gizleme-
ye çalışanlardan ol-
madınız, üstelik, Al-
lah'ın yaptıklarınız 
hakkında fazla bir şey 
bilmediğini sandınız. 

41. 
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ِلك مِْ.. ذ َٰ نُّك مِ     işte..bu=و      zannınız=ظ 

ن ْنت مِْ..الَِذي ظ  =zannettiğiniz    

ب ِك مِْ     sizi..helak..etti=أ ْرد اك مِْ    Rabbinize..karşı=بِر 

    ve..oldunuz=ف أ ْصب ْحت مِْ

اِسرِِ..ِمنِ  ينِ اْلخ  =ziyana..uğrayanlardan 

İşte Rabb´inize 
karşı beslediğiniz 
bu zannınız, sizi 
helak etti, ziyana 
uğrayanlardan 
olup çıktınız. 

İşte Rabbınızı 
böyle sanmanız 
sizi mahvetti de 
hüsrana uğra-
yanlardan oldu-
nuz. 

Ve Rabbiniz hakkın-
da taşıdığınız bu dü-
şünce sizi helake uğ-
rattı, böylece kendini-
zi hüsrana uğrayanlar 
arasında buldunuz! 

41. 
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وا    şimdi,,eğer=ف إِنِْ,,     dayanabilirlerse=ي ْصبِر 

ثًْوى    ateştir=ف النَارِ  ْمِ     yeri=م      onların=ل ه 

إِنِْ     affedilmek,,isterlerse=ي ْست ْعتِب وا    ve,,eğer=و 

ا     onlar=ه مِْ    değildir=ف م 

ْعت بِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =affedilenlerden 

İster sabretsinler 
ister etmesinler, 
onların durağı 
ateştir. Hoş tutul-
malarını isteseler 
de artık hoş tutul-
mazlar. 

Şimdi eğer sab-
redebilirlerse; iş-
te onların durağı 
ateştir. Eğer 
dönmek isterler-
se; artık onlar 
hoşnud edilecek 
değildirler. 

(Başlarına gelene) 
sabırla katlansalar 
(bile,) onların mekanı, 
yine ateş olacak ve 
kendilerini düzeltme-
lerine izin verilmesi 
için yalvarsalar da 
buna izin verilmeye-
cek; 

41. 
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ق يَْضن ا.. مِْ    biz..musallat..ettik=و      onlara=ل ه 

ن اءِ      birtakım..arkadaşlar=ق ر 

يَن وا مِْ    süslü..gösterdiler=ف ز  ا    onlara=ل ه      bulunanı=م 

أ ْيِديِهمِْ..ب ْينِ  =onların..önlerinde    ا م      ve..bulunanı=و 

مِْ ْلف ه  قَِ    ve..arkalarında=خ  ح      ve..gerekli..oldu=و 

ل ْيهِِ مِ ع  =kendilerine     ِاْلق ْول=söz    

مِ ..فِي أ م  =topluluklarına    

ل تِْ..ق دِْ خ  =gelip..geçmiş..olan    

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ =kendilerinden..önce     ِاْلِجن ِِ..ِمن =cin    

ْنِس ِ اْْلِ مِْ    ve..insan=و      çünkü..onlar=إِنَه 

اِسِرينِ ..ك ان وا خ  =ziyanda..idiler 

Biz onlara birtakım 
kötü arkadaşlar 
musallat ettik. On-
ların önlerinde ve 
arkalarında ne 
varsa hepsini onla-
ra gösterdiler. 
Kendilerinden ön-
ce gelip geçmiş 
olan cin ve insan 
toplulukları için 
uygulanan söz 
(azap) kendilerine 
de geçerli olmuş-
tur. Çünkü onlar 
hüsrana düşenler-
dir. 

Biz; onlara bir 
takım yoldaşlar 
kattık da önle-
rindekini ve ar-
kalarındakini on-
lara süslü gös-
terdiler. Gerek 
cinnlerden, ge-
rekse insanlar-
dan kendilerin-
den önce geç-
miş ümmetler 
içinde aleyhle-
rinde söz hak 
olmuştur. Doğ-
rusu onlar, hüs-
rana uğrayan-
lardı. 

ve (Bize karşı isyan-
kar olduklarından,) 
onlara (şeytani dürtü-
lerini) öteki kişilikleri 
(olarak) musallat et-
tik; ve bunlar, önleri-
ne serilmiş olan ile, 
bilgi alanlarının dı-
şında kalanı kendile-
rine güzel gösterdi. 
Ve böylece, kendile-
rinden önce gelip 
geçmiş olan diğer 
(günahkar) insan ve 
görünmeyen varlık 
toplulukları için ge-
çerli olan (ceza) vaa-
di onlar için de geçerli 
olacak. Kuşkusuz on-
lar(ın hepsi) hüsrana 
uğrayacaktır! 

41. 
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,, ق الِ  وا,,الَِذينِ     dediler,,ki=و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ع وات ِ,,لِ  ْسم  =dinlemeyin    ذ ا     bu=ِله َٰ

اْلغ ْوا    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِِ     gürültü,,edin=و 

    belki=ل ع لَك مِْ    onda,,(okunduğunda)=فِيهِِ

 ona,,galib,,gelirsiniz=ت ْغِلب ونِ 

İnkar edenler: «Bu 
Kur´an´ı dinleme-
yin, okunurken gü-
rültü yapın, belki 
ona galip gelirsi-
niz» dediler. 

Küfredenler de-
diler ki: Bu 
Kur´an´ı dinle-
meyin, onun 
hakkında yayga-
ralar yapın, belki 
bastırırsınız. 

Hakikati inkar edenler 
(birbirlerine): Bu Ku-
ran'ı dinlemeyin ve 
onun hakkında saç-
ma, anlamsız şeyler 
uydurun ki onu(n gü-
cünü) bastırasınız! 
derler. 

41. 
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    tattıracağız=ف ل ن ِذيق نَِ..

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlere    ع ذ ابًا=bir..azab    

    şiddetli=ش ِديدًا

ل ن ْجِزي نَه مِْ     ve..onları..cezalandıracağız=و 

أ ِ     en..kötüsüyle=أ ْسو 

ل ونِ ..ك ان وا..الَِذي ي ْعم  =yaptıklarının 

İnkar edenlere 
şiddetli bir azab 
taddıracağız ve 
onları, yaptıkları-
nın en kötüsüyle 
cezalandıracağız. 

O küfredenlere 
şiddetli bir azabı 
tattıracağız ve 
onları yapmakta 
olduklarının en 
kötüsü ile ceza-
landıracağız. 

Fakat hakikati (böyle-
ce) inkar edenlere 
kesinlikle şiddetli bir 
azabı tattıracak ve 
onları yaptıklarının en 
kötüsüyle cezalandı-
racağız! 

41. 
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,, ِلكِ  اءِ     bu=ذ َٰ ز      düşmanlarının=أ ْعد اءِِ    cezası=ج 

مِْ    ateştir=النَار ِ     Allah=اّلَلِِ     onlara,,vardır=ل ه 

ا ْلِدِ     yurdu=د ارِ     orada=فِيه      sürekli,,kalma=اْلخ 

اءًِ ز  ا    ceza,,olarak=ج  ك ان وا,,بِم  =sebebiyle    

د ونِ     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا  inkâr,,etmeleri=ي ْجح 

İşte böyle; Allah´ın 
düşmanlarının ce-
zası ateştir. Ayet-
lerimizi bile bile in-
kar etmeleri karşı-
lığı orası onların 
temelli kalacakları 
yerdir. 

İşte böyle; Al-
lah´ın düşmanla-
rının cezası 
ateştir. Ayetleri-
mizi bile bile in-
kar etmelerinin 
cezası olarak 
onların temelli 
kalacakları yer 
oradadır. 

O Allah düşmanları-
nın cezası, (öteki 
dünyadaki) ateş ola-
caktır. Onlar, mesaj-
larımızı bilerek red-
detmelerinin karşılığı 
olarak içinde sonsuza 
kadar kalacakları bir 
yere mahkum olacak-
lardır. 

41. 
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.. ق الِ  وا    dediler..ki=و  واك ف ر      kâfirler=الَِذين ك ف ر 

بَن ا     bize..göster=أ ِرن ا    Rabbimiz=ر 

ََلن ا..اللَذ ْينِِ أ ض  =bizi..saptıran     ِاْلِجن ِِ..ِمن =cin    

ْنِسِ اْْلِ ا    ve..insanları=و      onları..alalım=ن ْجع ْله م 

    ayaklarımızın=أ ْقد اِمن ا    altına=ت ْحتِ 

اْْل ْسف ِلينِ ..ِمنِ     olsunlar=ِلي ك ون ا =alçaklardan 

Ateşe giren kafirler 
derler ki: 
«Rabb´imiz cinler-
den ve insanlardan 
bizi saptıranları 
göster, onları 
ayaklarımızın altı-
na alalım. Ki altta 
kalanlar olsunlar.» 

Ve küfredenler 
derler ki: Rab-
bımız; cinnler-
den ve insanlar-
dan bizi saptır-
mış olanları gös-
ter, onları ayak-
larımızın altına 
alalım da alçak-
lar, aşağıların 
aşağısı olsunlar. 

Ve (yeryüzündeki ha-
yatlarında) hakikati 
inkar etmiş olanlar 
(bunun üzerine) fer-
yad edecekler: Ey 
Rabbimiz! Bizi saptı-
ran şu insanları ve 
görünmeyen varlıkları 
göster bize. Onları 
ayaklarımızın altına 
al(ıp çiğneyel)im ki 
hepimizin en alçağı 
olsunlar! 
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ق ال وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, =diyenlere    

بُّن ا     sonra=ث مَِ    Allah’tır=اّلَل ِ    Rabbimiz=ر 

وا     iner=ت ت ن َزلِ     doğru,,olanlara=اْست ق ام 

ل ْيِهمِ  ئِك ة ِ    üzerine=ع  َل      melekler=اْلم 

اف وا,,أ لَِ ت خ  =korkmayın    

لِ  ن وا,,و  ت ْحز  =ve,,üzülmeyin    وا أ ْبِشر      sevinin=و 

نَةِِ     cennetle=بِاْلج 

ت وع د ونِ ,,ك ْنت مِْ,,الَتِي =size,,söz,,verilen 

Şüphesiz 
Rabb´imiz Allah´tır 
deyip, sonra dos-
doğru yolda yürü-
yenlerin üzerine 
melekler iner. On-
lara «Korkmayın, 
üzülmeyin, size 
söz verilen cennet-
le sevinin!» derler. 

Muhakkak ki; 
Rabbımız Al-
lah´tır, deyip 
sonra dosdoğru 
bir istikamet tut-
turanların üzeri-
ne melekler iner, 
onlara: Korkma-
yın, üzülmeyin 
size vaad olunan 
cennetle sevinin, 
derler. 

(Fakat,) Rabbimiz Al-
lah'tır! diyen ve se-
batla doğru yolu izle-
yenlere gelince, onla-
rın üzerine sık sık 
melekler iner (ve şöy-
le derler:) Korkmayın 
ve üzülmeyin, işte 
alın size vaad edilmiş 
olan cennet müjdesi-
ni! 

41. 
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.. ك مِْ    biz=ن ْحنِ      sizin..dostlarınızız=أ ْوِلي اؤ 

ي اةِِ..فِي اْلح  =hayatında    الدُّْني ا=dünya    

Biz dünya haya-
tında da ahiret ha-
yatında da sizin 
dostlarınızız. Ora-
da canlarınızın 

Biz; dünya haya-
tında da, ahirette 
de sizin dostları-
nızız. Burada 
canlarınızın çek-

Biz bu dünya haya-
tında sizin dostunu-
zuz ve öteki dünyada 
(da dostunuz olaca-
ğız), orada canınızın 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

فِي ةِِ ..و  اْْلِخر  =ve..ahirette    ِْل ك م     size..vardır=و 

ا ا    orada=فِيه  ت ْشت ِهي..م  =çektiği..her..şey    

ل ك مِْ    canlarınızın=أ ْنف س ك مِْ     ve..size..var=و 

ا ا    orada=فِيه  ت دَع ونِ ..م  =istediğiniz..her..şey 

çektiği ve istediği-
niz her şey sizin-
dir. 

tiği şeyler sizedir 
ve burada size 
umduğunuz her 
şey vardır. 

çektiği her şeye sahip 
olacak ve istediğiniz 
her şeye kavuşacak-
sınız, 

41. 
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لًِ,, غ ف ورِ ,,ِمنِْ    ağırlamasıdır=ن ز  =çok,,bağışlayanın    

ِحيمِ   çok,,esirgeyenin=ر 

Bütün bunlar, O 
bağışlayan ve 
esirgeyen Al-
lah´tan bir ağırla-
ma olarak size lût-
fedilmiştir. 

Gafur, Rahim 
olanın ikramı 
olarak. 

bağışlayıcı ve rahmet 
kaynağı olan Al-
lah'tan bir karşılama 
(olarak)! 

41. 
33 

نِْ.. م      daha..güzel=أ ْحس نِ     ?kim..olabilir=و 

د ع ا..ِمَمنِْ    sözlü=ق ْولًِ =çağırandan    

اّلَلِِ..إِل ى =Allah’a     ِع ِمل     ve..yapandan=و 

اِلًحا ق الِ     iyi..iş=ص      ben=إِنَنِي    ve..diyenden=و 

ْسِلِمينِ ..ِمنِ  اْلم  =Müslümanlardanım 

İnsanları Allah´a 
çağıran, iyi iş ya-
pan ve «Ben müs-
lümanlardanım» 
diyenden daha gü-
zel sözlü kim olabi-
lir? 

Muhakkak ki ben 
müslümanlarda-
nım, diyerek sa-
lih amel işleyen 
ve Allah´a çağı-
ran kimseden 
daha güzel sözlü 
kim vardır? 

(İnsanları) Allah'a ça-
ğıran, doğru ve adil 
olanı yapan ve Şüp-
hesiz ben Allah'a tes-
lim olanlardanım! di-
yenden daha güzel 
sözlü kim vardır? 

41. 
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,, لِ  ت ْست ِوي,,و  =bir,,değildir    ِ ن ة س      iyilik=اْلح 

لِ  ِ,,و 
الَسي ِئ ة   =kötülükle    ِْاْدف ع=sav,,(onu)    

أ ْحس نِ ,,ِهيِ ,,بِالَتِي =en,,güzel,,olanla    

ب ْين كِ ,,الَِذي    bir,,de,,bakarsın,,ki=ف إِذ ا =seninle,,aranda    

ب ْين ه ِ ة ِ    onun,,arasında=و      düşmanlık,,olan=ع د او 

أ نَه ِ ِليِ     sanki=ك  ِميمِ     bir,,dosttur=و   sıcak=ح 

İyilikle kötülük bir 
olmaz. Sen kötü-
lüğü en güzel bir 
tavırla sav! O za-
man bakarsın ki 
seninle arasında 
düşmanlık bulunan 
kimse, sanki sıcak 
bir dost oluvermiş-
tir. 

İyilikle kötülük 
bir olmaz. Sen, 
fenalığı en iyi 
şekilde sav. O 
zaman görecek-
sin ki; seninle 
arasında düş-
manlık bulunan 
kişi bile yakın bir 
dost gibi olu-
vermiştir. 

(Madem ki) İyilik ile 
kötülük bir değil, sen 
(kötülüğü) daha güzel 
olan ile sav; bak, o 
zaman seninle ara-
sında düşmanlık olan 
kimse, (eski bir) dos-
tun, gerçek bir arka-
daşınmış gibi davra-
nır! 

41. 
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.. ا م  ي ل قَاه ا..و  =buna..kavuşturulmaz    َِإِل=başkası    

وا..الَِذينِ  ب ر  ص  =sabredenlerden    

ا م  ي ل قَاه ا..و  =ve..buna..kavuşturulmaz    َِإِل=başkası    

ظ ِ ..ذ و ح  =şansı..olandan     ِع ِظيم=büyük 

Bu haslete ancak 
sabredenler ka-
vuşturulur. Buna 
ancak hayırda bü-
yük pay sahibi 
olan kimse kavuş-
turulur. 

Bu, ancak sab-
redenlere vergi-
dir. Ve buna an-
cak o büyük 
hazzı tadanlar 
kavuşturulur. 

Ama (bu mazhariyet) 
sadece sıkıntıya karşı 
sabredenlere veril-
miştir; yalnızca (fazi-
letten) en büyük payı 
almış olanlara veril-
miştir. 

41. 
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إَِما,, غ نَكِ     eğer=و      seni,,dürtecek,,olursa=ي ْنز 

الَشْيط انِِ,,ِمنِ  =şeytandan     ِن ْزغ=kötü,,bir,,düşünce    

    çünkü,,O=إِنَه ِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     hemen,,sığın=ف اْست ِعذِْ

 bilendir=اْلع ِليمِ     işitendir=الَسِميعِ     O=ه وِ 

Eğer şeytandan 
gelen kötü bir dü-
şünce seni dürte-
cek olursa, hemen 
Allah´a sığın. Çün-
kü O, işiten ve bi-
lendir. 

Şeytan, seni bir 
vesvese ile dür-
tecek olursa; Al-
lah´a sığın. Doğ-
rusu O; Semi, 
Alim olanın ken-
disidir. 

Bu nedenle, eğer 
Şeytandan gelen bir 
vesvese seni (anlam-
sız, sebepsiz bir öf-
keye) sürükleyecek 
olursa, hemen Allah'a 
sığın, şüphesiz yalnız 
O, her şeyi işiten, her 
şeyi bilendir! 

41. 
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.. ِمنِْ آي اتِهِِ..و  =O’nun..ayetlerindendir     ِاللَْيل=gece    

ارِ  النَه  الَشْمسِ     ve..gündüz=و      ve..güneş=و 

ر ِ  اْلق م  د وا..لِ     ve..ay=و  ت ْسج  =secde..etmeyin    

لِ     güneşe=ِللَشْمِسِ رِِ..و  ِلْلق م  =ne..de..aya    

د وا اْسج  ِِ    secde..edin=و      Allah’a=ّلِلَ

ل ق ه نَِ..الَِذي خ  =onları..yaratan    ِْإِن=eğer    

 tapıyorsanız=ت ْعب د ونِ     O’na=إِيَاه ِ    iseniz=ك ْنت مِْ

Gece, gündüz, gü-
neş ve ay onun 
ayetlerindendir. 
Eğer Allah´a kulluk 
ediyorsanız, güne-
şe ve aya secde 
etmeyin. Onları ya-
ratan Allah´a sec-
de edin! 

Gece ve gün-
düz, güneş ve 
ay O´nun ayetle-
rindendir. Güne-
şe ve aya secde 
etmeyin. Eğer 
O´na ibadet is-
teyen kimseler-
seniz; bunları 
yaratmış olan Al-
lah´a secde 
edin. 

Gece ile gündüz, gü-
neş ile ay O'nun işa-
retlerindendir: (O hal-
de,) güneşe ve aya 
secde etmeyin ama 
onları yaratmış olan 
Allah'a secde edin; 
eğer (gerçekten) O'na 
kulluk etmek istiyor-
sanız. 

41. 
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وا    eğer=ف إِنِِ,,     büyüklük,,taslarlarsa=اْست ْكب ر 

ِعْند ِ,,ف الَِذينِ  =yanında,,bulunan(melek)ler    

ب ِكِ  ونِ     Rabbinin=ر  ب ِح      tesbih,,ederler=ي س 

ارِِ    gece=بِاللَْيلِِ    O’nu=ل ه ِ النَه      ve,,gündüz=و 

ه مِْ ونِ ,,لِ     ve,,onlar=و  ي ْسأ م  =hiç,,usanmazlar 

Eğer büyüklük tas-
larlarsa bilsinler ki, 
Rabb´inin yanında 
bulunanlar (melek-
ler), gece gündüz 
O´nu tesbih eder-
ler ve onlar hiç 
usanmazlar. 

Eğer büyüklük 
taslarlarsa; bil-
sinler ki, Rabbı-
nın nezdinde bu-
lunanlar gece 
gündüz O´nu 
tesbih eder du-
rurlar ve onlar 
hiç usanmazlar. 

Bazısı (bu çağrıya 
kulak kapatacak ka-
dar) büyüklük tasla-
dığı halde (içlerinden) 
Rableri ile birlikte 
olanlar gece gündüz 
hiç bıkmadan, usan-
madan O'nun sınırsız 
şanını yüceltirler. 

41. 
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.. ِمنِْ آي اتِهِِ..و  =O’nun..ayetlerinden..biri..de..(şudur)    

ى    sen=أ نَكِ      toprağı=اْْل ْرضِ     görürsün=ت ر 

اِشع ةًِ     zaman=ف إِذ ا    boynu..bükük=خ 

ْلن ا ا    döktüğümüz=أ ْنز  ل ْيه      onun..üzerine=ع 

اءِ      titreşir=اْهت َزتِْ    suyu=اْلم 
ب ْتِ  ر      ve..kabarır=و 

أ ْحي اه ا..الَِذي    elbette=إِنَِ =onu..dirilten    

ْحيِي ْوت ِ    diriltir=ل م  ىَِٰ اْلم  =ölüleri..de    ِ إِنَه=O    

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye     ِق ِدير=kadirdir 

Onun ayetlerinden 
biri de şudur: Sen 
toprağı boynu bü-
kük kupkuru gö-
rürsün. Onun üze-
rine suyu döktü-
ğümüz zaman tit-
reşir ve kabarır. 
Onu dirilten Allah 
elbette ölüleri de 
diriltir. O´nun her-
şeye gücü yeter. 

O´nun ayetlerin-
den biri de, kup-
kuru gördüğün 
yeryüzünün Biz 
ona su indirdi-
ğimiz zaman ha-
rekete geçip ka-
barmasıdır. Ona 
can veren Allah, 
elbette ölüleri de 
diriltir. Muhakkak 
ki O; her şeye 
kadirdir. 

O'nun işaretlerinden 
biri de şudur: Sen 
toprağı çorak görür-
sün ama üzerine 
yağmur yağdırdığı-
mızda hemen hare-
kete geçer ve (haya-
ta) uyanıverir! Ona 
hayat veren, şüphe-
siz, ölü (kalbe de) 
hayat verir, çünkü O, 
her şeye kadirdir. 

41. 
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    şüphesiz=إِنَِ,,

ي ْلِحد ونِ ,,الَِذينِ  =doğruluktan,,sapanlar    

    ayetlerimiz=آي اتِن ا    hususunda=فِي

ي ْخف ْونِ ,,لِ  =gizli,,kalmazlar     ِل ْين ا     bize=ع 

نِْ ي ْلق ىَِٰ,,أ ف م  =atılan,,mı?    فِي=içine    ِِالنَار=ateşin    

ْيرِ  نِْ    yoksa=أ مِْ    daha,,iyidir=خ  ي أْتِي,,م  =gelen,,mi?    

اآِمنًِ =güvenle     ِي ْوم=günü    
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ل وا اِشئْت ْمِشئْت مِْ    yapın=اْعم      O=إِنَه ِ   dilediğinizi=م 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı     ِب ِصير=görmektedir 

Ayetlerimiz hak-
kında doğruluktan 
ayrılıp eğriliğe sa-
panlar bize gizli 
kalmazlar. O halde 
ateşin içine atılan 
mı daha iyidir, 
yoksa kıyamet gü-
nü güvenle gelen 
mi? Dilediğinizi 
yapın, O, yaptıkla-
rınızı görmektedir. 

Ayetlerimiz hak-
kında doğruluk-
tan ayrılıp eğrili-
ğe sapanlar, bi-
ze gizli değiller-
dir. Ateşe atılan 
mı, yoksa kıya-
met günü güven 
içinde olan mı 
daha iyidir? Di-
lediğinizi yapın. 
Doğrusu O; yap-
tıklarınızı gören-
dir. 

Mesajlarımızın anla-
mını saptıranlar Biz-
den gizlenemezler, 
öyleyse (şu iki kişi-
den) hangisi daha 
iyidir? Ateşe 
atıl(maya mahkum 
edil)en mi, yoksa Kı-
yamet Günü (huzu-
rumuza) güvenle ge-
lecek olan mı? Dile-
diğinizi yapın! O, yap-
tığınız her şeyi görür. 

41. 
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وا    onlar=الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ..     inkâr..ettiler=ك ف ر 

ْكرِِ     Zikr’i..(Kur’an’ı)=بِالذ ِ

ْمِ ..ل َما ه  اء  ج  =kendilerine..gelen    ِ إِنَه     halbuki..o=و 

ابِ ل ِكت ِ =bir..Kitaptır     ِع ِزيز=aziz 

Kendilerine gelen 
Kur´ân´ı inkar etti-
ler. Halbuki o yüce 
bir Kitab´dır. 

Kendilerine zikir 
gelince; onlar 
onu inkar etmiş-
lerdir. Halbuki o, 
aziz bir kitabdır. 

Gerçek şu ki, kendile-
rine gelen bu uyarıyı 
inkar edenler (var ya, 
işte onlar hüsrana uğ-
rayanlardır); çünkü o 
yüce bir ilahi kelam-
dır. 

41. 
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,, ي أْتِيهِِ,,لِ  =ona,,gelmez    

    boşa,,çıkaracak,,bir,,söz=اْلب اِطلِ 

ي د ْيهِِ,,ب ْينِِ,,ِمنِْ =önünden    

لِ  ْلِفِهِ ,,ِمنِْ,,و  خ  =ne,,de,,arkasından    

    indirilmiştir=ت ْنِزيلِ 

ِكيمِ ,,ِمنِْ ح  =hüküm,,ve,,hikmet,,sahibinden    

ِميدِ   çok,,övülenden=ح 

Geçmişte ve gele-
cekte ona batıl ka-
rışmaz. Her yaptı-
ğını bir hikmete 
göre yapan ve 
övülmeye layık Al-
lah katından indi-
rilmiştir. 

Önünden de, ar-
dından da batıl 
sokulamaz. O, 
Hakim, Hamid 
katından indiril-
medir. 

Hiçbir boşluk ve an-
lamsızlık ona ne 
açıkça yaklaşabilir, 
ne de gizlice, (çünkü 
o) hikmet Sahibi ve 
övgüye layık olan ta-
rafından indirilmiştir. 

41. 
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ا..     sana=ل كِ     söylenen=ي ق الِ     değildir=م 

ا    başka..bir..şey=إِلَِ قِيلِ ..ق دِْ    olandan=م  =söylenmiş    

س لِِ ق ْبِلك ِ ..ِمنِْ    elçilere=ِللرُّ =senden..önceki    

بَكِ     kuşkusuz=إِنَِ     sahibi=ل ذ و    Rabbin=ر 

ةِ  ْغِفر  ذ و    bağışlama=م      ve..sahibidir=و 

Ey Muhammed! 
Sana söylenen, 
senden önceki el-
çilere söylenmiş 
olandan başka bir-
şey değildir. Senin 
Rabb´in hem ba-
ğışlama sahibi, 
hem de acı azap 
sahibidir. 

Senin için söyle-
nenler, mutlaka 
senden önceki 
peygamberler 
için de söylen-
miştir. Elbette ki 
Rabbın; hem 
mağfiret sahibi-
dir, hem de elim 
bir azab sahibi-

(Sana gelince, ey 
Muhammed,) senin 
için söylenenler, sen-
den önceki (Allah'ın) 
elçiler(i) için söyle-
nenlerden başka bir 
şey değildir. Bak, se-
nin Rabbin bağışlayı-
cıdır, ama aynı za-
manda en şiddetli şe-
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 acı=أ ِليمِ     azab=ِعق ابِ 
dir. kilde cezalandırmaya 

da kadirdir! 

41. 
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ل وِْ,, ع ْلن اه ِ    eğer=و      biz,,onu,,yapsaydık=ج 

ِميًّا    bir,,Kur’an=ق ْرآنًا     yabancı,,(dilde)=أ ْعج 

    ?değil,,miydi=ل ْولِ     derlerdi,,ki=ل ق ال وا

ل تِْ     açıklanmalı=ف ص ِ
    onun,,ayetleri=آي ات ه ِ 

ِميِ  بِِ    ?yabancı,,söz,,mü=أ أ ْعج  ع ر  ي ِ و  =araba,,olana    

ن وا,,ِللَِذينِ     o=ه وِ     de,,ki=ق لِْ آم  =inananlar,,için    

ِشف اء ِ     bir,,yol,,gösterici=ه دًى     ve,,(gönüllere),,şifadır=و 

الَِذينِ  ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,و  =inanmayanlara,,gelince    

آذ انِِهمِْ,,فِي =onların,,kulaklarında,,vardır    

ْقرِ  ه وِ     bir,,ağırlık=و  ل ْيِهمِْ    ve,,o=و      onlara=ع 

ئِكِ     bir,,körlüktür=ع ًمىِ      onlar=أ ول َٰ

ك انِ ,,ِمنِْ    çağırılıyorlar=ي ن اد ْونِ  م  =bir,,yerden    

 uzak=ب ِعيدِ 

Eğer biz bu 
Kur´ân´ı yabancı 
bir dilde okunan bir 
kitap yapsaydık 
derlerdi ki: «Ayet-
leri anlayacağımız 
bir şekilde açık-
lanmalı değil miy-
di? Muhatapları 
Arap olduğu halde 
Arapça olmayan 
kitap mı geldi?» 
De ki: «O 
mü´minler için doğ-
ru yolu gösteren 
bir kılavuz ve şifa-
dır.» İnanmayanla-
ra gelince, onların 
kulaklarında bir 
ağırlık vardır ve 
Kur´an, onlara bir 
körlüktür. Sanki 
onlar uzak bir yer-
den çağrılıyorlar. 

Biz; onu yabancı 
bir dil ile ortaya 
koysaydık diye-
ceklerdi ki: Ayet-
leri tafsilatlı ola-
rak açıklamalı 
değil miydi? 
Hem yabancı, 
hem da Arab´a 
mı hitab etmek-
tedir? De ki: 
İman edenler 
için hidayet ve 
şifadır. İman et-
memiş olanların 
kulaklarında ise 
bir ağırlık vardır 
ve bu, onlara 
kapalıdır. Sanki 
onlara uzak bir 
mesafeden ses-
leniyorlar da an-
lamıyorlar. 

Eğer bu (ilahi kela-
mın) Arapça dışında 
bir dilde (indirilmiş) 
bir hitabe olmasını di-
leseydik, onlar, (şimdi 
onu reddedenler,) bu 
defa, Neden onun 
mesajları anlaşılır bir 
şekilde ifade edilme-
miş? Hayret! Arapça 
dışında bir dil(de indi-
rilmiş bir mesaj bu) 
ve (tebliğ eden de) bir 
Arap (elçi)? diyecek-
lerdi. De ki: Bu (ilahi 
kelam,) iman edenler 
için bir rehber ve bir 
şifa kaynağıdır; ona 
inanmayanlara gelin-
ce, onların kulakla-
rında bir sağırlık var 
ve bundan dolayı 
(Kuran) onlara kapalı, 
anlaşılmaz gelir. On-
lar çok uzaklardan 
seslenilen (insanlar 
gibi)ler. 
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ل ق دِْ.. ْين اآت ِ    andolsun=و  =biz..vermiştik    

وس ى     Kitabı=اْلِكت ابِ     Musa’ya=م 

    onda=فِيِهِ     ayrılığa..düşülmüştü=ف اْخت ِلفِ 

ل ْولِ  ة ِ    eğer..olmasaydı=و      bir..söz=ك ِلم 

ب ق تِْ ب ِكِ ..ِمنِْ    geçmiş=س  ر  =Rabbinden    

ْمِ ب ْين هِ     derhal..hüküm..verilirdi=ل ق ِضيِ  =aralarında    

مِْ إِنَه      bir..kuşku=ش ك ِ     içindedirler=ل ِفي    onlar=و 

ِريبِ     ondan=ِمْنه ِ  işkilli=م 

Andolsun ki Mu-
sa´ya kitap vermiş-
tik de onda ayrılığa 
düşmüşlerdi. 
Rabb´inin verilmiş 
bir sözü olmasay-
dı, aralarında 
hükmedilmiş olur-
du. Doğrusu onlar, 
onun hakkında 
şüphe içindedirler. 

Andolsun ki; Biz, 
Musa´ya kitab 
vermiştik de on-
da ihtilafa dü-
şülmüştü. Şayet 
Rabbından bir 
söz geçmiş ol-
masaydı; arala-
rında hüküm ve-
rilirdi. Muhakkak 
ki onlar; bundan 
şüphe ve endişe 
içindedirler. 

Biz Musa'ya da daha 
önce vahiy indirmiş-
tik, sonra onun üze-
rinde ihtilaflar başla-
mıştı. Ve (o zaman, 
şimdiki gibi,) Rabbin-
den gelen bir buyruk 
bulunmamış olsaydı, 
her şey onlar arasın-
da (başından) karar-
laştırılmış olurdu. As-
lında onlar, (bu ilahi 
kelama inanmayan-
lar,) onun uyarı ve 
öğütleri hakkında 
şüpheye varan büyük 
bir tereddüt içindedir-
ler. 
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نِْ,, اِلًحا    yaparsa=ع ِملِ     kim=م      iyi,,iş=ص 

نِْ    yararı,,kendisinedir=ف ِلن ْفِسِهِ  م      ve,,kim=و 

اِ     kötülük,,yaparsa=أ س اءِ      zararı,,kendisinedir=ف ع ل ْيه 

اوِ  م  =değildir     ِبُّك     zulmedici=بِظ ََلمِ     Rabbin=ر 

 kullara=ِلْلع بِيدِِ

Kim iyi bir iş ya-
parsa faydası ken-
disinedir ve kim 
kötülük yaparsa 
zararı kendisinedir. 
Rabb´in kullara 
zulmedici değildir. 

Kim, salih amel 
işlerse; kendi le-
hinedir. Kim de 
kötülük yaparsa; 
kendi aleyhine-
dir. Ve Rabbın; 
kullarına zulme-
dici değildir. 

Kim doğru ve yararlı 
bir iş yaparsa, kendi 
iyiliği için yapmış olur 
ve kim de kötülük iş-
lerse kendi aleyhine 
işlemiş olur. Allah 
hiçbir zaman kulları-
na haksızlık yapmaz. 
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.. ْيهِِإِل ِ =O’na    ُِّد     bilgisi=ِعْلمِ     döndürülür=ي ر 

ِةِ  ا    saat..(kıyamet)=الَساع  م  جِ ..و  ت ْخر  =çıkmaz    

اتِ ..ِمنِْ ر  ث م  =meyvalar    

ا..ِمنِْ اِمه  أ ْكم  =kabuklarından    

ا م  ت ْحِملِ ..و  =gebe..kalmaz    ِْأ ْنث ىَِٰ..ِمن =bir..dişi    

لِ  عِ ..و  ت ض  =ve..doğurmaz    َِإِل=olmadan    

ي ْومِ     O’nun..bilgisi=بِِعْلِمِهِ      gün=و 

    ?nerede=أ ْينِ     onlara..seslenildiği=ي ن اِديِهمِْ

ك ائِي     demişlerdir=ق ال وا    ortaklarım=ش ر 

ا    sana..arz..ederiz..ki=آذ نَاكِ      bizden=ِمنَا    yok=م 

ش ِهيدِ ..ِمنِْ =hiçbir..gören 

Kıyametin ne za-
man kopacağı bil-
gisi O´na aittir. Al-
lah´ın bilgisi dışın-
da hiçbir ürün ka-
buğundan çıkmaz, 
hiçbir dişi gebe 
kalmaz ve doğur-
maz. Onlara: «Ba-
na koştuğunuz or-
taklar nerede?» 
diye seslenildiği 
gün: «Sana arz 
ederiz ki bizde 
hiçbir gören yok» 
derler. 

Kıyamet saatının 
bilgisi, ancak 
O´na aittir. 
O´nun ilmi ol-
madıkça hiç bir 
meyve tomur-
cuklarından 
çıkmaz. Hiç bir 
dişi gebe kalmaz 
ve doğurmaz. 
Onlara: Nerede 
Benim ortakla-
rım? diye ses-
lendiği gün der-
ler ki: Bizden hiç 
bir şahid olma-
dığını Sana ar-
zederiz. 

Son Saat'in ne za-
man geleceği bilgisi 
yalnız O'nun katında-
dır. O'nun bilgisi ol-
madan ne meyveler 
kabuklarını çatlatır, 
ne de bir dişi gebe 
kalır veya doğurur. O 
Gün Allah, onlara: 
Benim şu (sözde) or-
taklarım neredeler 
şimdi? diye seslendi-
ğinde (hiç tereddüt-
süz) cevap verecek-
ler: İtiraf ederiz ki 
hiçbirimiz (başkasının 
senin ilahlığına ortak 
olduğuna) tanık ol-
muş değiliz! 
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لَِ,, ض  مِْ    sapıp,,gitmiştir=و      onlardan=ع ْنه 

ا ي ْدع ونِ ,,ك ان وا    şeyler=م  =yalvarıp,,durdukları    

ْبل ِ ق ِ,,ِمنِْ =önceden    ظ نُّوا     ve,,onlar,,anlamışlardır=و 

ا مِْ    olmadığını=م      kendileri,,için=ل ه 

ِ,,ِمنِْ ِحيص  م  =kaçacak,,bir,,yer 

Önceden yalvarıp 
durdukları tanrıları 
onlardan uzaklaş-
mıştır. Kendilerinin 
kaçacak yerlerinin 
olmadığını anla-
mışlardır. 

Önceden taptık-
ları şeyler onlar-
dan uzaklaşıp 
gitmiştir. Ve 
kendilerinin ka-
çacak yerleri ol-
madığını anla-
mışlardır. 

Böylece, onların ön-
ceden yalvarıp dur-
dukları bütün güçler, 
kendilerini terk etmiş 
olacak ve kendileri 
için bir kaçış imkanı 
olmadığını kesinlikle 
öğreneceklerdir. 

41. 
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.. ي ْسأ مِ ..لِ  =usanmaz     ِْنس ان     insan=اْْلِ

د ع اءِِ..ِمنِْ =istemekten    ِِْير     hayır..(iyilik)=اْلخ 

إِنِْ َسه ِ    ama..eğer=و      kendisine..dokunursa=م 

    hemen..üzülür=ف ي ئ وسِ     bir..şer=الَشرُِّ

 ümitsiz..olur=ق ن وطِ 

İnsan hayır iste-
mekten yorulmaz. 
Ancak kendisine 
bir şer dokundu 
mu hemen üzgün-
dür, ümitsizdir. 

İnsan; hayır is-
temekten usan-
maz da, kendisi-
ne bir kötülük 
gelince ümitsiz-
liğe düşer, me-
yus olur. 

İnsan, (hayatın) güzel 
(şeyler)ini isteyip 
aramaktan asla bık-
maz, kötü bir olayla 
karşılaşınca da endi-
şeye kapılarak bütün 
ümitlerini kaybeder. 
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ل ئِنِْ,,     biz,,ona,,tattırırsak=أ ذ ْقن اه ِ    eğer=و 

ةًِ ْحم      kendimizden=ِمنَا    bir,,rahmet=ر 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra     َِراء     bir,,zarardan=ض 

َستْه ِ ذ ا    der,,ki=ل ي ق ول نَِ    ona,,dokunan=م      bu=ه َٰ

ا    benim,,hakkımdır=ِلي م  أ ظ نُِّ,,و  =sanmıyorum    

ةًِ    kıyametin=الَساع ة ِ     kopacağını=ق ائِم 

ل ئِنِْ ِجْعتِ     eğer=و      götürülmüş,,olsam,,bile=ر 

ب ِي,,إِل ىَِٰ ر  =Rabbime    َِإِن=muhakkak    

    O’nun,,yanında=ِعْند ه ِ    benim,,için,,vardır=ِلي

 ِ ْسن ىَٰ     daha,,güzel,,şeyler=ل ْلح 

    biz,,mutlaka,,haber,,vereceğiz=ف ل ن ن ب ِئ نَِ

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    

ا ع ِمل وا,,بِم  =yaptıklarını    

مِْ ل ن ِذيق نَه      ve,,mutlaka,,tattıracağız=و 

بِ ع ذ ا,,ِمنِْ =azabdan     ِغ ِليظ=kaba 

Eğer kendisine 
dokunan bir zarar-
dan sonra biz ona 
bir rahmet taddırır-
sak: «Bu benim 
hakkımdır; kıya-
metin kopacağını 
sanmıyorum. 
Rabb´ime götü-
rülmüş olsam bile 
muhakkak O´nun 
yanında benim için 
güzel şeyler var-
dır» der. Biz inkar 
edenlere, yaptıkla-
rını mutlaka haber 
vereceğiz ve mut-
laka onlara acı 
azabdan taddıra-
cağız. 

Oysa ona doku-
nan bir sıkıntı-
dan sonra ken-
disine katımız-
dan bir rahmet 
tattırırsak; mu-
hakkak: Bu, be-
nim hakkımdır, 
kıyametin kopa-
cağını sanmıyo-
rum. Rabbıma 
döndürülürsem, 
muhakkak ki 
O´nun nezdinde 
de güzel şeyler 
bulacağım, der. 
Andolsun ki; Biz, 
küfredenlere 
yaptıklarını mu-
hakkak bildire-
ceğiz. Ve andol-
sun ki; Biz, onla-
ra muhakkak 
ağır bir azab tat-
tıracağız. 

Ama başına bir bela 
geldikten sonra ken-
disine rahmetimizden 
tattırırsak, emin bir 
şekilde Bu zaten be-
nim hakkımdır! der; 
ve devam eder, Son 
Saat'in geleceğini de 
sanmıyorum: ama 
eğer (gelirse ve) ben 
Rabbime döndürülür-
sem, O'nun katında 
beni mutlak bir güzel-
lik bekler! Fakat haki-
kati inkara şartlanmış 
olanlara (Hesap Gü-
nü) yaptıkları her şeyi 
apaçık gösterecek ve 
onlara (bu şekilde) 
şiddetli bir azap tattı-
racağız. 
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.. إِذ ا أ ْنع ْمن ا..و  =bir..nimet..verdiğimizde    

ْنس انِِ..ع ل ى اْْلِ =insana     ِض     yüz..çevirir=أ ْعر 

ن أ ىَِٰ انِبِهِِ..و  بِج  =ve..yan..çizer    

إِذ ا َسه ِ..و  م  =on..dokunduğunda    ُِّالَشر=..bir..şer    

د ع اءِ ..ف ذ و =yalvarıp..durur    ِ  bol..bol=ع ِريض 

İnsana bir nimet 
verdik mi yüz çevi-
rir; yan çizer. Ona 
bir şer dokundu 
mu yalvarıp durur. 

İnsana nimet 
verdiğimiz za-
man yüz çevirir, 
yan çizer. Başı-
na bir fenalık ge-
lince de uzun 
uzun yalvarır. 

Ne zaman insana ni-
metlerimizi bağışla-
sak yan çizer ve (Bizi 
anmaktan) uzaklaşır, 
başına bir kötülük ge-
lince de hemen dua-
lar okumaya başlar! 
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أ ْيت مِْ    de,,ki=ق لِْ,,     eğer,,(Kur’an)=إِنِْ    gördünüz,,mü=أ ر 

ِعْندِِ,,ِمنِْ    ise=ك انِ  =tarafından    ِِاّلَل=Allah    

    onu=بِهِِ    siz,,de,,inkâr,,etmişseniz=ك ف ْرت مِْ    sonra=ث مَِ

De ki: «Kur ân Al-
lah katından gel-
miş olup da sizde 
onu inkar etmişse-
niz, söyleyin bana 
derin bir çıkmazda 
bulunan kimseden 

De ki: Şayet o, 
Allah katından 
gelmiş ve siz de 
onu inkar etmiş-
seniz; söyleyin 
bana: Derin bir 
çıkmazda bulu-

De ki: Ya inkar ettiği-
niz bu (vahiy), ger-
çekten Allah'tan ise 
(halinizin ne olacağı-
nı) hiç düşündünüz 
mü? Kendisini kötü-
lüğe ve eğriliğe (bu 
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نِْ لُِّ    ?kim,,olabilir=م      daha,,sapık=أ ض 

    o=ه وِ     kimseden=ِمَمنِْ

ِشق اقِ ,,فِي =bir,,ayrılığa,,düşen     ِب ِعيد=uzak 

daha sapık kim 
vardır?» 

nan kimseden 
daha sapık kim 
vardır? 

kadar) çok kaptıran-
dan daha sapık kim 
olabilir? 
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ن ِريِهمِْ..     biz..onlara..göstereceğiz=س 

اْْلف اقِِ..فِي    ayetlerimizi=آي اتِن ا =ufuklarda    

فِي أ ْنف ِسِهمِْ..و  =ve..kendi..canlarında    َِٰتَى     kadar=ح 

مِْ    iyice..belli..olana=ي ت ب يَنِ      onlara=ل ه 

ِ    o(Kur’a)n’ın=أ نَه ِ
قُّ      gerçek..olduğu=اْلح 

ل مِْ ْكفِِي ِ..أ و  =yetmez..mi?     ِب ِك     Rabbinin=بِر 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ    O’nun=أ نَه ِ =her..şeye    

 şahit..olması=ش ِهيد ِ

Biz onlara iç ve dış 
alemdeki ayetleri-
mizi göstereceğiz 
ki, o Kur´an´ın 
gerçek olduğu, on-
lara iyice belli ol-
sun. Rabb´inin her 
şeye şahit olması 
yetmez mi? 

Onun hak oldu-
ğunu anlayınca-
ya kadar ayetle-
rimizi onlara 
hem ufuklarda 
hem de kendi 
nefislerinde gös-
tereceğiz. Rab-
bının her şeye 
şahid olması 
yetmez mi? 

Zamanı geldiğinde 
insana mesajlarımızı 
(evrenin) uçsuz bu-
caksız ufuklarında ve 
kendi öz benliklerinde 
(bulduklarıyla) tam 
olarak anlatacağız ki 
bu (vahy)in tartışıl-
maz bir gerçek oldu-
ğu, apaçık ortaya 
çıksın. Rabbinin her 
şeye tanık olduğu(nu 
bilmeleri onlara) hala 
yetmez mi? 
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,, مِْ    iyi,,bil,,ki=أ لِ      içindedirler=فِي    onlar=إِنَه 

ِلق اءِِ,,ِمنِْ    kuşku=ِمْري ةِ  =kavuşmaktan    

ب ِِهْمِ      O=إِنَه ِ    iyi,,bil,,ki=أ لِ     Rablerine=ر 

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ =her,,şeyi     ِِحيط  kuşatmıştır=م 

İyi bil ki onlar, 
Rabb´ine kavuş-
maktan kuşku 
içindedirler. İyi bil 
ki O, herşeyi ku-
şatmıştır. 

İyi bilin ki; onlar, 
Rabblarına ka-
vuşmaktan şüp-
hededirler. Dik-
kat edin, mu-
hakkak ki Allah; 
her şeyi çepe-
çevre kuşatan-
dır. 

Gerçek şu ki onlar, 
(Hesap Günü) Rable-
ri ile karşılaşıp karşı-
laşmayacaklarından 
tam emin değiller! 
Şüphesiz O, her şeyi 
kuşatır! 

42. 
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 Ha..mim=حم..
Ha, Mim. Ha, Mim. Ha-Mim. 

42. 
2 

 Ayın,,sin,,kaf=عسق,,
Ayn, Sin, Kaf. Ayn, Sin, Kaf. Ayn-Sin-Kaf. 

42. 
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.. ِلكِ      sana=إِل ْيكِ     vahyeder=ي وِحي    böyle=ك ذ َٰ

إِل ى ق ْبِلكِ ..ِمنِْ..الَِذينِ ..و  =ve..senden..öncekilere    

ِزيزِ اْلع ِ    Allah=اّلَل ِ =aziz     ِِكيم  hakim=اْلح 

O üstün iradeli ve 
her yaptığını bir 
hikmete göre ya-
pan Allah, sana ve 
senden önceki 
peygamberlere 
böyle vahyeder. 

Aziz, Hakim olan 
Allah sana da, 
senden önceki-
lere de böyle 
vahyeder. 

Kudret ve hikmet sa-
hibi olan Allah, (ey 
Muhammed) sana ve 
senden öncekilere 
(hakikati) şöyle vah-
yetti: 
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ا    O’nundur=ل ه ِ,,     bulunan,,herşey=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve,,bulunan,,herşey=و 

اْْل ْرِض ِ,,فِي =ve,,yerde     ِه و     ve,,O=و 

 uludur=اْلع ِظيمِ     yücedir=اْلع ِليُِّ

Göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi 
O´nundur. O, yü-
cedir, büyüktür. 

Göklerde olanlar 
da, yerde olanlar 
da O´nundur. O, 
Aliyy´dir, 
Azim´dir. 

Göklerde ve yerde 
olan her şey O'nun-
dur; O, yücedir, ulu-
dur. 
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اتِ     neredeyse=ت ك اد ِ.. او      gökler=الَسم 

ف َطْرنِ ي ت ِ =çatlayacaklar    ِِْمن..
ف ْوقِِهَنِ  =üstlerinden    

ئِك ة ِ َل  اْلم  ونِ     ve..melekler=و  ب ِح      tesbih..ederler=ي س 

ْمدِِ ب ِِهمِْ    hamd..ile=بِح      Rablerini=ر 

ونِ  ي ْست ْغِفر      ve..mağfiret..dilerler=و 

نِْ اْْل ْرِض ِ..فِي..ِلم  =yerdekiler..için     ِأ ل=iyi..bil..ki    

    O’dur=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

 çok..esirgeyen=الَرِحيمِ     çok..bağışlayan=اْلغ ف ورِ 

Neredeyse gökler 
onların Allah´a or-
tak koşmaları kar-
şısında tepelerin-
den çatlayacaklar. 
Melekler, 
Rab´lerini hamd ile 
tesbih ederler, 
yerdekiler için ba-
ğışlanma dilerler. 
İyi bilinki Allah, çok 
bağışlayan, çok 
esirgeyendir. 

Nerede ise gök-
ler tepelerinden 
çatlayacaklar. 
Melekler de 
Rabblarını hamd 
ile tesbih ediyor-
lar; yeryüzünde 
bulunanlar için 
O´ndan bağış-
lanma diliyorlar. 
İyi bilin ki; Allah, 
muhakkak Ga-
fur, Rahim olan-
dır. 

En üstteki gökler 
(O'nun korkusundan) 
neredeyse parçalanır; 
melekler Rablerinin 
sonsuz ihtişamını 
hamd ile yüceltir ve 
yeryüzündekiler için 
bağışlanma dilerler. 
Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayıcıdır, rahmet 
kaynağıdır. 

42. 
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,, الَِذينِ  ذ وا,,و  اتَخ  =edinenleri    

د ونِهِِ,,ِمنِْ =O’ndan,,başka     ِأ ْوِلي اء=veliler    

ِفيظِ     Allah=اّلَل ِ ل ْيِهمِْ    kollamaktadır=ح      onları=ع 

ا م      sen=أ ْنتِ     ve,,değilsin=و 

ل ْيِهمِْ ِكيلِ     onların,,üzerinde=ع   vekil=بِو 

Allah´tan başka 
dostlar edinenleri 
Allah gözetlemek-
tedir. Sen onların 
üzerinde vekil de-
ğilsin. 

Ondan başka 
veliler edinenle-
re gelince; Allah, 
onların üzerinde 
daima gözetleyi-
cidir. Sen, onla-
rın üzerinde ve-
kil değilsin. 

Allah'tan başkasını 
koruyucu edinenlere 
gelince; Allah onları 
görüp gözetlemekte-
dir ve sen onların 
yaptıklarından sorum-
lu değilsin. 

42. 
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.. ِلكِ  ك ذ َٰ ْين ا    ve..böyle=و      biz..vahyettik..ki=أ ْوح 

بِيًّا    bir..Kur’an=ق ْرآنًا    sana=إِل ْيكِ      Arapça=ع ر 

    uyarman..için=ِلت ْنِذرِ 

ىَِٰ..أ مَِ اْلق ر  =Anakenti..(Mekke’yi)    

نِْ م  ا..و  ْول ه  ح  =ve..çevresindekileri    

ت ْنِذرِ      gününe..karşı=ي ْومِ     ve..uyarman..için=و 

ْمعِِ     toplanma=اْلج 

ْيبِ ..لِ  ر  =asla..kuşku..bulunmayan     ِفِيِه=onda    

نَةِِ..فِي    bir..bölük=ف ِريقِ  اْلج  =cennette    

ف ِريقِ  الَسِعيرِِ..فِي    ve..bir..bölük=و  =ateştedir 

Ey Muhammed! 
Şehirlerin anası 
Mekke´de ve onun 
çevresinde bulu-
nanları uyarman; 
hakkında asla 
şüphe olmayan 
toplanma gününe 
karşı korkutman 
için sana Arapça 
bir Kur´an vahyet-
tik. O gün insanla-
rın bir kısmı cen-
nete, bir kısmı da 
çılgın alevli ce-
henneme girerler. 

Şehirlerin anası-
nı ve onun çev-
resinde bulunan-
ları uyarman ve 
hakkında hiç bir 
şüphe bulunma-
yan o toplanma 
günüyle korkut-
man için, sana 
böyle arabça bir 
Kur´an vahyettik. 
Bir fırka cennet-
te, bir fırka da 
çılgın alevli ce-
hennemdedir. 

(Sana sadece Bizim 
mesajımız emanet 
edilmiştir:) işte Biz 
sana Arap dilinde bir 
hitabe gönderdik ki, 
bütün kentlerin atası-
nı ve çevresinde otu-
ranları uyarabilesin; 
yani, (varlığı) her tür-
lü şüphenin üstünde 
olan Toplanma Gü-
nü'ne karşı (onları) 
uyarasın. (O Gün) 
bazısı cennete gire-
cek, bazısı da yakıcı 
ateşe. 

42. 
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ل وِْ,,     Allah=اّلَل ِ    dileseydi=ش اءِ     şayet=و 

مِْ ع ل ه      millet=أ َمةًِ    onları,,yapardı=ل ج 

اِحد ةًِ ِكنِْ    bir,,tek=و  ل َٰ     sokar=ي ْدِخلِ     fakat=و 

نِْ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    تِِهِ ,,فِي ْحم  ر  =rahmetine    

ونِ  الَظاِلم  ا    zalimlere,,gelince=و      yoktur=م 

مِْ ِلي  ِ,,ِمنِْ    onların=ل ه  و  =velisi     ِل     ve,,yoktur=و 

 yardımcısı=ن ِصيرِ 

Allah dilemiş ol-
saydı, onları bir tek 
ümmet yapardı. O 
dilediğine rahmeti-
ni kavuşturur. Za-
limlerin ise bir dost 
ve yardımcısı ol-
maz. 

Şayet Allah dile-
seydi; hepsini 
tek bir ümmet 
yapardı. Ama O; 
dilediğini rahme-
tine sokar. Za-
limlere gelince; 
onlar için ne bir 
veli vardır, ne de 
bir yardımcı. 

Eğer Allah dileseydi 
onları tek bir ümmet 
yapardı; bununla bir-
likte O, (kavuşturul-
mayı) dileyeni rahme-
tine kavuşturur; hal-
buki (Hesap Günü) 
zalimler ne kendilerini 
koruyacak bir kimse, 
ne de bir yardımcı 
bulamayacaklardır. 

42. 
9 

.. ذ وا..أ مِِ اتَخ  =yoksa..-mi..edindiler?    

د ونِهِِ..نِْمِِ =O’ndan..başka     ِ أ ْوِلي اء=veliler    

ِليُِّ    O=ه وِ     Allah’tır=ف اّلَل ِ ه وِ     veli=اْلو      ve..O=و 

ْوت ىَِٰ    diriltir=ي ْحيِي ه وِ     ölüleri=اْلم      ve..O=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye     ِق ِدير=kadirdir 

Yoksa onlar Al-
lah´tan başka 
dostlar (veli)mi 
edindiler? Halbuki 
dost (veli) yalnız 
Allah´tır. O ölüleri 
diriltir ve O´nun 
gücü herşeye ye-
ter. 

Yoksa O´ndan 
başka veliler mi 
edindiler? İşte 
Allah; O´dur veli. 
Ölüleri O, diriltir. 
Ve O, her şeye 
kadirdir. 

Yoksa onlar, Allah'tan 
başka koruyucular 
edi(nebileceklerini mi 
sa)nıyorlar? Hayır, 
yalnız Allah'tır (bütün 
varlıkların) koruyucu-
su; çünkü yalnız 
O'dur ölüye can ve-
ren ve yalnız O'dur 
her şeye kadir olan. 

42. 
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ا,, م      ayrılığa,,düştüğünüz=اْخت ل ْفت مِْ    şeyde=و 

ش ْيءِ ,,نِْمِِ    onda=فِيهِِ =herhangi,,bir    

ه ِ ْكم  اّلَلِِ ,,إِل ى    hüküm,,vermek=ف ح  =Allah’a,,aittir    

ِلك مِ 
ب ِي    Allah=اّلَل ِ    işte,,budur=ذ َٰ     Rabbim=ر 

ل ْيهِِ َكْلتِ     O’na=ع  إِل ْيهِِ    dayandım=ت و      ve,,O’na=و 

 yöneldim=أ نِيبِ 

Görüş ayrılığına 
düştüğünüz her-
hangi bir meselede 
hüküm vermek Al-
lah´a aittir. İşte bu, 
benim Rabb´im 
olan Allah´tır. O´na 
dayandım, O´na 
yöneldim. 

İhtilafa düştüğü-
nüz herhangi bir 
şeyde hüküm Al-
lah´ındır. İşte 
Rabbım Allah 
budur. Ben, 
O´na tevekkül 
ettim ve yalnız 
O´na yöneldim. 

Öyleyse (ey müminler 
biliniz ki,) ayrılığa 
düştüğünüz her ko-
nuda hüküm Allah'a 
aittir. (De ki:) İşte Al-
lah! Benim Rabbim 
budur. O'na dayanıp 
güvendim ve her za-
man O'na yönelirim! 

42. 
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.. اتِِ    yoktan..var..edendir=ف اِطرِ  او      gökleri=الَسم 

اْْل رِْ ِض ِو  =ve..yeri     ِع ل     size=ل ك مِْ    yaratmıştır=ج 

أ ْنف ِسك مِْ..ِمنِْ =kendinizden    اًجا     çiftler=أ ْزو 

ِمنِ  اْْل ْنع امِِ..و  =ve..hayvanlardan     ِاًجا     çiftler=أ ْزو 

ك مِْ ؤ      bu(düzen..içi)nde=فِيِهِ     sizi..üretiyor=ي ْذر 

Gökleri ve yeri 
yoktan var eden-
dir. Size kendiniz-
den eşler, hayvan-
lardan da çiftler 
yarattı. Bu düzen 
içinde çoğalmanızı 
sağlamıştır. O´nun 
benzeri hiçbir şey 
yoktur. O herşeyi 

Göklerin ve yerin 
yaratanı, size 
kendinizden eş-
ler yarattı. Da-
varlardan da çift-
ler. Bu suretle 
çoğalmanızı 
sağlıyor. O´nun 
benzeri hiç bir 
şey yoktur. Ve 

(O'dur) gökleri ve yeri 
yoktan var eden. O, 
nasıl ki hayvanlar 
arasında eşler (bu-
lunmasını) irade et-
mişse size de kendi 
cinsinizden eşler 
vermiştir ve sizi böy-
lece çoğaltıp durmak-
tadır: (ama) hiçbir şey 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

هِِك ِمثْلِِ    yoktur=ل ْيسِ  =O’na..benzer    

ه وِ     hiçbir..şey=ش ْيء ِ      işitendir=الَسِميعِ     ve..O=و 

 görendir=اْلب ِصيرِ 

işitir, görür. O; Semi´dir, Ba-
sir´dir. 

O'na benzemez ve 
yalnız O'dur, her şeyi 
işiten, her şeyi gören. 

42. 
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ق اِليد ِمِ     O’nundur=ل ه ِ,, =anahtarları    

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve,,yerin=و 

ْزقِ     açar=ي ْبس طِ      rızkı=الر ِ

نِْ ي ش اءِ ,,ِلم  =dilediğine     ِ ي ْقِدر     O=إِنَه ِ    ve,,kısar=و 

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ =her,,şeyi     ِِليم  bilendir=ع 

Göklerin ve yerin 
anahtarları Al-
lah´ındır. Dilediği-
ne rızkı bol verir, 
dilediğinden de kı-
sar. O, herşeyi bi-
lendir. 

Göklerin ve yerin 
anahtarları 
O´nundur. Dile-
diğinin rızkını 
genişletir, ve kı-
sar. Muhakkak ki 
O; her şeyi bi-
lendir. 

Göklerin ve yerin 
anahtarları O'nundur; 
O, dilediğine bol rızık 
verir, dilediğine az. 
Çünkü O her şeyi bi-
lendir. 

42. 
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.. عِ      size=ل ك مِْ    şeri’at..(hukuk..düzeni)..yaptı=ش ر 

ينِِ..ِمنِ  الد ِ =dinden    ا َصىَِٰ..م  و  =tavsiye..ettiğini    

    Nuh’a=ن وًحا    onunla=بِهِِ

الَِذي ْين ا..و  أ ْوح  =ve..vahyettiğimizi     ِإِل ْيك=sana    

ا م  َصْين ا..و  و  =ve..tavsiye..ettiğimizi    ِِبِه=onunla    

اِهيمِ  وس ىَِٰ    İbrahim’e=إِْبر  م      ve..Musa’ya=و 

 ِ ِعيس ىَٰ     şöyle..ki=أ نِْ    ve..ve..Îsa’ya=و 

وا ينِ     doğru..tutun=أ قِيم      dini=الد ِ

لِ  ت ت ف َرق وا..و  =ve..ayrılığa..düşmeyin     ِفِيِه=onda    

ب رِ      ağır..geldi=ك 

ْشِرِكينِ ..ع ل ى اْلم  =ortak..koşanlara    

ا ت دْع وه مِْ..م  =onları..çağırdığın     ِإِل ْيِه=kendisine    

    kendisine=إِل ْيهِِ    seçer=ي ْجت بِي    Allah=اّلَل ِ

ي ش اءِ  ْني ش اء  ي ْهِدي    dilediğini=م      ve..iletir=و 

نِْ    kendisine=إِل ْيهِِ ي نِيبِ ..م  =iyi..niyetle..yöneleni 

Allah, dinden 
Nuh´a tavsiye etti-
ği, sana vahyetti-
ğimiz, İbrahim´e, 
Musa´ya ve İsa´ya 
tavsiye ettiğimiz 
´Allah´ın dinini ha-
yata egemen kılın 
ve bu konuda gö-
rüş ayrılığına 
düşmeyin´ direkti-
fini sizin için bir 
hayat düsturu ola-
rak öngördü. Fakat 
kendilerini çağırdı-
ğın bu düstur Al-
lah´a ortak koşan-
lara ağır geldi. Al-
lah dilediğini ken-
disine seçer ve 
kendisine yöneleni 
de doğru yola iletir. 

Dine bağlı kalın 
ve onda tefrika-
ya düşmeyin, di-
ye dinden Nuh´a 
buyurduğunu, 
size de teşri bu-
yurdu. Sana 
vahyettiğimizi ve 
İbrahim´e, Mu-
sa´ya, İsa´ya 
buyurduğumuzu. 
Kendilerini ça-
ğırdığın bu şey; 
müşriklere ağır 
geldi. Allah; di-
lediğini kendisi-
ne seçer. Kendi-
sine yöneleni de 
hidayete iletir. 

O, itikadi konularda, 
Nuh'a emrettiğini -ve 
sana (ey Muham-
med,) vahiy aracılı-
ğıyla öğrettiğimizi ve 
aynı zamanda İbra-
him'e, Musa'ya ve 
İsa'ya emrettiğimizi- 
sizin için uygun gör-
dü. (Sahih) itikada 
sağlam bir şekilde sa-
rılın ve o konuda bü-
tünlüğünüzü bozma-
yın. Onları çağırdığın 
bu (itikad bütünlüğü) 
başka varlıkları veya 
güçleri Allah'a ortak 
koşanlara ağır gelse 
(bile). Allah dileyen 
herkesi kendine çe-
ker ve O'na yönelen-
leri doğru yola ulaştı-
rır. 
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,, ا م  ت ف َرق وا,,و  =onlar,,ayrılığa,,düşmediler    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    başka,,sebeple=إِلَِ =sonra    

ا ه مِ ,,م  اء  ج  =kendilerine,,geldikten     ِاْلِعْلم=ilim    

ْمِ     çekememezlik=ب ْغيًا     aralarındaki=ب ْين ه 

ل ْولِ  ة ِ    eğer,,olmasaydı=و      sözü=ك ِلم 

ب ق تِْ ب ِكِ ,,ِمنِْ    geçmiş=س  ر  =Rabbinden    

لِ     kadar=إِل ىَِٰ س مًّى    bir,,süre=أ ج      belli=م 

ْمِ     hüküm,,verilirdi=ل ق ِضيِ      aralarında=ب ْين ه 

إِنَِ أ وِرث وا,,الَِذينِ     ve,,şüphesiz=و  =varis,,kılınanlar    

ب ْعِدِهمِْ,,ِمنِْ    Kitaba=اْلِكت ابِ  =onlardan,,sonra    

ه ِِمنِْ    bir,,şüphe=ش ك ِ     içindedirler=ل ِفي =ondan    

ِريبِ   kuşku,,veren=م 

Onlar, kendilerine 
ilim geldikten son-
ra sadece arala-
rındaki çekeme-
mezlik yüzünden 
ayrılığa düştüler. 
Eğer belli bir süre 
için Rabb´inin ve-
rilmiş sözü olma-
saydı, aralarında 
hemen hükmedilir-
di. Onlardan sonra 
Kitab´a varis kılı-
nanlar da ondan 
kuşku duymakta-
dırlar. 

Onlar; kendileri-
ne ilim geldikten 
sonra araların-
daki ihtiras yü-
zünden ayrılığa 
düştüler. Şayet 
belirli bir süre 
için Rabbından 
bir söz geçmiş 
olmasaydı, ara-
larında hüküm 
verilirdi. Onlar-
dan sonra kitaba 
varis kılınanlar 
da ondan mutlak 
bir şüphe ve te-
reddüt içindedir-
ler. 

(Geçmiş vahiylerin 
mensuplarına gelin-
ce,) onlar (hakikati) 
tanıyıp öğrendikten 
sonra, aralarındaki 
kıskançlık ve çekiş-
melerden dolayı bü-
tünlükten uzaklaştılar; 
ve Rabbinden (O'nun 
koyduğu) belli bir va-
deye kadar (bütün 
hükümleri iptal eden) 
bir hüküm gelmemiş 
olsaydı, onlar arasın-
da (baştan) her şey 
karara bağlanmış 
olurdu. İşte bakın, 
öncekilerden ilahi ke-
lamı devralanlar 
(şimdi) onun öğretileri 
hakkında şüpheye 
varan büyük bir te-
reddüt içindeler. 
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.. ِلكِ      bundan..dolayı..sen=ف ِلذ َٰ
    çağır..(Hakka)=ف اْدع ِ 

اْست ِقمِْ ا    ve..doğru..ol=و      gibi=ك م 

لِ     emrolunduğun=أ ِمْرت ِ  ت تَبِعِْ..و  =uyma    

ْمِ  ه  اء  ق لِْ    onların..keyiflerine=أ ْهو      ve..de..ki=و 

ْنتِ  ا    ben..inandım=آم  لِ أ ِ..بِم  ْنز  =indirdiği    

ِكت اب ِ ..ِمنِْ    Allah’ın=اّلَل ِ =her..Kitaba    

أ ِمْرتِ      ve..emrolundum=و 

    aranızda=ب ْين ك م ِ     adalet..yapmakla=ِْل ْعِدلِ 

بُّن ا    Allah=اّلَل ِ     bizim..de..Rabbimiz=ر 

ْمِ  بُّك  ر      bize..aittir=ل ن ا    sizin..de..Rabbinizdir=و 

ال ن ا ل ك مِْ    bizim..eylemlerimiz=أ ْعم      ve..size..aittir=و 

ْمِ  ال ك      sizin..eylemleriniz=أ ْعم 

َجة ِ..لِ  ح  =bir..tartışma..nedeni..yoktur    ب ْين ن ا=bizimle    

ب ْين ك م ِ      Allah=اّلَل ِ    sizin..aranızda=و 

عِ      aramızı=ب ْين ن اِ     bulur..(bir..araya..toplar)=ي ْجم 

إِل ْيهِِ ِصيرِ     ve..O’nadır=و   dönüş=اْلم 

Bundan dolayı sen 
insanları Allah´ın 
dinine davet et ve 
emrolunduğun gibi 
doğru ol, onların 
heva ve hevesle-
rinden kaynakla-
nan hayat sistem-
lerine uyma ve de 
ki: «Ben Allah´ın 
indirdiği her Ki-
tab´a inandım; 
aranızda adaleti 
gerçekleştirmekle 
emrolundum. Allah 
bizim de 
Rabb´imiz, sizin de 
Rabb´inizdir. Bizim 
amellerimiz bize, 
sizin amelleriniz 
size aittir. Bizimle 
sizin aranızda tar-
tışılacak birşey 
yoktur. Allah he-
pimizi bir araya 
toplar, dönüşte 
O´nadır.» 

Şu halde sen, 
bunun için davet 
et ve emrolun-
duğun şekilde 
dosdoğru bir is-
tikamet tuttur. 
Onların hevesle-
rine uyma. Ve 
de ki: Ben, Al-
lah´ın indirdiği 
kitaba inandım 
ve aranızda ada-
let etmekle em-
rolundum. Allah; 
bizim de Rabbı-
mız, sizin de 
Rabbınızdır. Bi-
zim işlediklerimiz 
bize, sizin işle-
dikleriniz sizedir. 
Bizimle sizin 
aranızda tartışı-
lacak hiç bir şey 
yoktur. Allah; 
hepimizi bir ara-
ya toplar ve dö-
nüş de O´nadır. 

İşte bunun için sen 
(bütün insanlığa) çağ-
rıda bulun ve (Allah 
tarafından) emrolun-
duğun gibi dosdoğru 
ol! Onların heva ve 
heveslerine uyma ve 
de ki: Ben, Allah'ın 
bütün vahyettiklerine 
inanırım. Sizin deği-
şik görüşleriniz ara-
sında adaleti gözet-
mekle emrolundum. 
Allah benim de, sizin 
de Rabbinizdir. Bizim 
yaptıklarımızın hesa-
bı bize çıkacaktır, si-
zin yaptıklarınız da 
size. Bizimle sizin 
aranızda bir çekişme 
olmamalı. Allah he-
pimizi bir araya topla-
yacaktır; çünkü varış 
O'nadır. 
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,, الَِذينِ  ونِ ,,و  اجُّ ي ح  =tartışanların    فِي=hakkında    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    Allah=اّلَلِِ =sonra    

ا اْست ِجيبِ ,,م  =kabul,,ettikten    ِ ل ه=onu    

مِْ َجت ه  ة ِ    delilleri=ح      yanında=ِعْند ِ    batıldır=د اِحض 

ب ِِهمِْ ل ْيِهمِْ    Rableri=ر  ع      ve,,üzerlerine=و 

بِ  مِْ    bir,,gazab=غ ض  ل ه      ve,,onlara,,vardır=و 

 şiddetli=ش ِديد ِ    bir,,azab=ع ذ ابِ 

İnsanlar Allah´ın 
çağrısını kabul et-
tikten sonra, Al-
lah´ın dini hakkın-
da tartışanların de-
lilleri, Rab´leri ya-
nında batıldır. On-
ların aleyhine bir 
gazab ve çetin bir 
azab vardır. 

Kabul ettikten 
sonra Allah´ın 
dini hakkında 
tartışmaya giri-
şenlerin delilleri 
Rabbları katında 
boştur. Onların 
üzerine hem bir 
gazab, hem de 
şiddetli bir azab 
vardır. 

O'nu(n çağrısını) ka-
bul ettikten sonra Al-
lah hakkında (hala) 
tartışanlara gelince: 
onların bütün itirazları 
Rableri katında ge-
çersizdir, boştur. 
(O'nun) gazabı üzer-
lerine çökecektir; ve 
onları şiddetli bir 
azap beklemektedir. 
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.. الَِذي..اّلَل ِ =Allah’tır..ki     ِل     indirdi=أ ْنز 

ق ِِ    Kitabı=اْلِكت ابِ      gerçeği..içeren=بِاْلح 

ان ِ  اْلِميز  ا    ve..ölçüyü=و  م  ي دِْريكِ ..و  =ne..bilirsin?    

 yakındır=ق ِريبِ     o..saat=الَساع ة ِ    belki=ل ع لَِ

Gerçekten Kitab´ı 
ve ölçüyü indiren 
Allah´tır. Ne bilir-
sin, belki de kıya-
met saati yakındır. 

Allah, O´dur ki; 
kitabı ve mizanı 
hak ile indirmiş-
tir. Ne bilirsin; 
belki de o saat 
yakındır. 

çünkü indirdiği vahiy 
ile hakikati ortaya ko-
yan ve (böylece insa-
na, doğru ile eğriyi 
tartacağı) bir terazi 
veren O'dur. Senin 
bütün bildiğin ise, 
Son Saat'in yakın ol-
duğudur. 

42. 
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,, ا    çabuk,,gelmesini,,isterler=ي ْست ْعِجلِ      onun=بِه 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ ,,الَِذينِ  =inanmayanlar     ِا     ona=بِه 

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =inananlar,,ise     ِْشِفق ون     korkarlar=م 

ا ونِ     ondan=ِمْنه  ي ْعل م  ا    ve,,bilirler=و      onun=أ نَه 

ِ
قُّ      elbette=إِنَِ    iyi,,bil,,ki=أ لِ     gerçek,,olduğunu=اْلح 

ونِ ,,الَِذينِ  ار  ي م  =tartışanlar    فِي=hakkında    

    içindedirler=ل ِفي    o,,saat=الَساع ةِِ

لِ  َل   uzak=ب ِعيدِ     bir,,sapıklık=ض 

O’na inanmayanlar 
çabucak gelmesini 
isterler. İman 
edenler ise ondan 
korku ile titrerler. 
Ve O’nun hakkın 
kendisi olduğunu 
bilirler. Dikkat edin 
kıyamet günü hak-
kında tartışanlar 
derin bir sapıklık 
içindedirler. 

Buna inanma-
yanlar onun ça-
bucak gelmesini 
isterler. İman 
edenler ise, on-
dan korku ile tit-
rerler ve onun 
hak olduğunu bi-
lirler. İyi bilin ki; 
kıyamet günü 
hakkında tartı-
şanlar derin bir 
sapıklık içinde-
dirler. 

O (Kıyamet Saati)ne 
inanmayanlar, (alay 
edercesine) onun ça-
bucak gelmesini ister-
ler, halbuki imana 
ermiş olanlar ondan 
korkarlar ve onun 
gerçek olduğunu bilir-
ler. Gerçek şu ki, Son 
Saat'i tartışanlar, tam 
bir sapıklık içindeler! 
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ِطيفِ ل ِ    Allah=اّلَل ِ.. =lütufkardır    ِِبِِعب اِده=kullarına    

قِ  نِْ    rızıklandırır=ي ْرز  ي ش اء ِ ..م  =dilediğini    

ه وِ   galiptir=اْلع ِزيزِ     kuvvetlidir=اْلق ِويُِّ    ve..O=و 

Allah kullarına lü-
tufkardır, dilediğini 
rızıklandırır. O 
kuvvetlidir, galibtir. 

Allah; kullarına 
çok lutufkardır. 
Dilediğini rızık-
landırır. O´dur 
Kavi, Aziz. 

Allah kullarına çok lü-
tufkardır; dilediğine 
rızık verir, çünkü yal-
nız O güçlüdür, yü-
cedir. 
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نِْ,, ي ِريد ِ,,ك انِ     kim=م  =istiyorsa     ِْرث     ekinini=ح 

ةِِ     onun,,için=ل ه ِ    artırırız=ن ِزدِْ    ahiret=اْْلِخر 

ْرثِِهِ ,,فِي ح  =onun,,ekinini    ِْن م      kim=و 

ي ِريد ِ,,ك انِ  =istiyorsa     ِْرث     ekinini=ح 

    ona,,veririz=ن ْؤتِهِِ    dünya=الدُّْني ا

ا ا    ondan,,bir,,şey=ِمْنه  م      onun=ل ه ِ    fakat,,olmaz=و 

ةِِ,,فِي اْْلِخر  =ahirette    ِِن ِصيبِ ,,نِْم =bir,,nasibi 

Ahiret kazancı is-
teyenin kazancını 
artırırız; dünya ka-
zancını isteyene 
de ondan veririz; 
fakat onun ahirette 
bir payı bulunmaz. 

Kim, ahiret eki-
nini isterse; 
onun ekinini art-
tırırız. Kim de 
dünya ekinini is-
terse; ona da 
bundan veririz. 
Ancak onun ahi-
rette bir nasibi 
yoktur. 

Kim öteki dünyada 
kazanç elde etmeyi 
isterse onun kazan-
cında bir artış sağla-
rız: bu dünyada bir 
kazanç isteyene ise 
ondan bir şeyler 
ver(ebil)iriz fakat böy-
le biri, öteki dün-
ya(nın nimetlerin)den 
hiçbir pay alamaya-
caktır. 
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.. مِْ..أ مِْ ل ه  =yoksa..onların..-mı..var?     ِك اء     ortakları=ش ر 

ع وا مِْ    şeriat..kılan=ش ر      kendilerine=ل ه 

ينِِ..ِمنِ  الد ِ =dini    ا ي أْذ نِْ..ل مِْ..م  =izin..vermediği    

ل ْولِ     Allah’ın=اّلَل ِ     onu=بِهِِ     eğer..olmasaydı=و 

ة ِ اْلف ْصلِِ..ك ِلم  =karar    

ْمِ     derhal..hüküm..verilirdi=ل ق ِضيِ      aralarında=ب ْين ه 

إِنَِ     zalimler..için=الَظاِلِمينِ     kuşkusuz=و 

مِْ  acı=أ ِليمِ     bir..azab=ع ذ ابِ     onlara..vardır=ل ه 

Yoksa, Allah´ın 
dinde izin verme-
diği bir şeyi onlara 
kanun kılacak or-
takları mı vardır? 
Eğer azabı ertele-
me sözü olmasay-
dı, derhal araların-
da hüküm verilirdi. 
Şüphesiz zalimler 
için can yakıcı bir 
azap vardır. 

Yoksa Allah´ın 
izin vermediği bir 
şeyi, dinde onla-
ra şeriat kılacak 
ortakları mı var? 
Şayet kesin söz 
bulunmayacak 
olsaydı; arala-
rında derhal hü-
küm verilirdi. 
Doğrusu zalimle-
re elim bir azab 
vardır. 

Yoksa onlar, (bu 
dünyadan başka bir 
şeyi önemsemeyen-
ler,) Allah'ın asla izin 
vermediği şeyleri 
kendileri için (hukuki 
ve) ahlaki bir yüküm-
lülük haline sokan 
sözde uluhiyet ortağı 
güçlere mi inanırlar? 
Nihai hüküm ile ilgili 
(Allah'ın) bir kararı 
bulunmasaydı, onlar 
arasında her şey (bu 
dünyada) hükme 
bağlanmış olurdu 
ama zalimleri (öteki 
dünyada) acı bir azap 
beklemektedir. 
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ى,, ِمينِ الَظالِِ    görürsün=ت ر  =zalimlerin    

ْشِفِقينِ      yüzünden=ِمَما    korkudan,,titrediklerini=م 

ه وِ     yaptıkları,,işler=ك س ب وا     o=و 

اقِعِ  بِِهْمِ ,,و  =başlarına,,inerken    

الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =fakat,,inananlar    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,yapanlar=و      iyi,,işler=الَصاِلح 

اتِِ,,فِي ْوض  ر  =bahçelerindedirler    

نَاِتِ  مِْ    cennet=اْلج  ا    onlara,,vardır=ل ه      her,,şey=م 

    yanında=ِعْند ِ    diledikleri=ي ش اء ونِ 

ب ِِهْمِ  ِلكِ     Rablerinin=ر      budur=ه وِ     işte=ذ َٰ

بِيرِ     lütuf=اْلف ْضلِ   büyük=اْلك 

Yaptıkları işler 
başlarına inerken 
zalimlerin, korku-
dan titrediklerini 
görürsün. Utanıp 
iyi işler yapanlar 
da cennet bahçe-
lerindedirler. 
Rab´lerinin yanın-
da onlara diledikle-
ri herşey vardır. İş-
te büyük lütuf bu-
dur. 

Göreceksin ki; 
zalimler yaptıkla-
rı şeyler başları-
na gelirken kor-
kudan titrerler. 
İman edip salih 
amel işleyenler 
ise cennet bah-
çelerindedirler. 
Rabblarının ka-
tında onlara di-
ledikleri vardır. 
İşte bu; büyük 
lutfun kendisidir. 

Zalimlerin (öteki dün-
yada) kazandıkları 
şey(i düşünmek)ten 
korktuklarını göre-
ceksin. Zaten kork-
tukları başlarına mut-
laka gelecektir. İma-
na erip doğru ve ya-
rarlı işler yapanları 
ise (cennetin) çiçek 
dolu bahçelerinde 
(bulacaksın). Onlar 
Rablerinin katında di-
ledikleri her şeye sa-
hip olacaklardır (ve) 
bu, büyük bir lütuftur, 
ki; 
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.. ِلكِ  رِ ..الَِذي    bu=ذ َٰ ي ب ش ِ =müjdelediğidir    

    kullarını=ِعب اد ه ِ    Allah’ın=اّلَل ِ

ن وا..الَِذينِ  آم  =inanan    ع ِمل وا     ve..yapan=و 

اِتِ      de..ki=ق لِْ    iyi..işler=الَصاِلح 

أ ْسأ ل ك مِْ..لِ  =ben..sizden..istemiyorum    

ل ْيهِِ ْجًراأ ِ    bunu..karşılık=ع  =bir..ücret    َِإِل=ancak    

دَة ِ و      arzu..ediyorum=اْلم 

ِ ..فِي اْلق ْرب ىَٰ =(Allah’a)..yaklaşmayı    ِْن م      ve..kim=و 

ن ةًِ    yaparsa=ي ْقت ِرفِْ س      artırırız=ن ِزدِْ    bir..iyilik=ح 

ا    ona=ل ه ِ ْسنًاِ ..فِيه  ح  =onun..iyiliğini    َِإِن=şüphesiz    

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

 karşılık..verendir=ش ك ورِ 

Allah, inanıp salih 
ameller işleyen 
kullarını bununla 
müjdeler. Ey Mu-
hammed! De ki: 
«Ben sizden buna 
karşı yakınlara 
sevgiden başka bir 
ücret istemem.» 
Kim güzel bir amel 
işlerse onun güzel-
liğini arttırırız. Doğ-
rusu Allah bağışla-
yandır. Şükrün 
karşılığını veren-
dir. 

İşte Allah´ın 
iman edip salih 
ameller işleyen 
kullarına müjde-
lediği budur. De 
ki: Ben, sizden 
buna karşılık; 
akrabalıkta sev-
giden başka bir 
ücret istemem. 
Kim, bir iyilik ka-
zanırsa; Biz 
onun iyiliğini art-
tırırız. Muhakkak 
ki Allah; Ga-
fur´dur, Şe-
kur´dur. 

Allah onu iman edip 
doğru ve yararlı işler 
yapan kullarına bir 
müjde olarak vermek-
tedir. De ki (ey Mu-
hammed): Bu (mesaj) 
karşılığında sizden 
yol arkadaşlarınızı 
sevmenizden başka 
bir şey beklemiyo-
rum. Kim güzel bir iş 
yap(ma erdemine 
ulaşır)sa ona daha 
büyük güzellikler ba-
ğışlarız ve gerçek şu 
ki Allah, çok bağışla-
yıcıdır, şükrün karşı-
lığını verendir. 
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,, ي ق ول ونِ ,,أ مِْ =yoksa,,-mu,,diyorlar?    َِٰى     uydurdu=اْفت ر 

اّلَلِِ,,ىع ل ِ =Allah’a     ِك ِذبًا=yalan    

    Allah=اّلَل ِ    dilese=ي ش إِِ    öyle,,bir,,durumda=ف إِنِْ

ق ْلبِك ق ْلبِكِ     mühür,,basar=ي ْختِمِْ ل ىَٰ    senin,,kalbine=ع 

ي ْمحِ      batılı=اْلب اِطلِ     Allah=اّلَل ِ    ve,,mahveder=و 

ي ِحقُِّ قَِ    ve,,yerleştirir=و      hakkı=اْلح 

اتِِهِ  ِليمِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    sözleriyle=بِك ِلم      bilir=ع 

د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ  göğüslerin=الصُّ

Yoksa «Allah´a ya-
lan uydurdu» mu 
diyorlar? Allah di-
lerse senin kalbine 
mührü basar; batılı 
mahveder, hakkı 
sözleriyle gerçek-
leştirir. Doğrusu O, 
kalplerde olanı bi-
lendir. 

Yoksa onlar; Al-
lah´a karşı yalan 
uydurdu mu der-
ler? Allah; diler-
se senin kalbini 
mühürler, batılı 
yok eder, sözle-
riyle hakkı yerine 
getirir. Muhak-
kak ki O; göğüs-
lerin özünü bi-
lendir. 

Yoksa onlar, (Mu-
hammed) kendi ya-
lanlarını Allah'a isnad 
etmektedir mi diyor-
lar? Eğer Allah dile-
seydi, senin kalbini 
(ebediyyen) mühür-
lerdi. Nitekim Allah 
batılı silip süpürür ve 
hakkı sözleriyle orta-
ya koyar. Gerçek şu 
ki O, (insanların) 
kalplerinde olanı tü-
müyle bilir. 
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.. هِ  الَِذي..وِ و  =O’dur..ki     ِي ْقب ل=kabul..eder    

ِعب اِدهِِ..ع نِْ    tevbeyi=التَْوب ة ِ =kullarından    

ي ْعف و الَسي ِئ اتِِ..ع نِِ    affeder=و  =kötülüklerden    

ي ْعل مِ  ا    ve..bilir=و  ت ْفع ل ونِ ..م  =yaptıklarınızı 

O, kullarından tev-
beyi kabul eden, 
kötülükleri bağış-
layan ve yaptıkla-
rınızı bilendir. 

O; kullarından 
tevbeyi kabul 
eden, kötülükleri 
bağışlayan ve 
yaptıklarını bi-
lendir. 

ve O'dur kullarının 
tevbelerini kabul 
eden, kötülükleri ba-
ğışlayan ve yaptığınız 
her şeyi bilen, 
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,, ي ْست ِجيبِ      dileklerini,,kabul,,eder=و 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananların    ع ِمل وا     ve,,yapanların=و 

اتِِ     iyi,,işler=الَصاِلح 

ي ِزيد ه مِْ     ve,,onlara,,daha,,fazlasını,,verir=و 

ف ْضِلِهِ ,,ِمنِْ =lütuf,,ve,,kereminden    

ونِ  اْلك افِر  مِْ    kâfirlere,,gelince=و      onlara,,da,,vardır=ل ه 

 çetin=ش ِديد ِ    bir,,azab=ع ذ ابِ 

Allah, iman edip iyi 
işler yapanların 
tevbesini kabul 
eder. Lütfundan 
onlara fazlasını ve-
rir. Kafirlere gelin-
ce onlara da çetin 
bir azap vardır. 

İman edip salih 
ameller işleyen-
lerin duasını ka-
bul buyurur ve 
onlara lutfundan 
arttırır. Kafirlere 
gelince; onlar 
için şiddetli bir 
azab vardır. 

inanıp doğru ve ya-
rarlı işler yapanların 
dileklerini kabul eden; 
ve (O'dur öteki dün-
yada) lütfuyla onlara 
(hak ettiklerinden) 
fazlasını verecek 
olan. Hakikati inkar 
edenleri (yalnızca) 
çetin bir azap bekle-
mektedir. 
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ل وِْ..     Allah=اّلَل ِ    bollaştırsaydı=ب س طِ     eğer=و 

ْزقِ      azarlardı=ل ب غ ْوا    kullarına=ِلِعب اِدهِِ    rızkı=الر ِ

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    ِِْكن ل َٰ     fakat=و 

لِ  د رِ بِق ِ    indiriyor=ي ن ز ِ =ölçüde    ا ي ش اء ِ ..م  =dilediği    

    kullarını(n..her..halini)=بِِعب اِدهِِ    çünkü..O=إِنَه ِ

بِيرِ   görendir=ب ِصيرِ     haber..alandır=خ 

Allah kullarına rızkı 
bollaştırsaydı, yer-
yüzünde azarlardı. 
Fakat O rızkı dile-
diği ölçüde indirir. 
Çünkü O, kulların-
dan haberdardır, 
onları görür. 

Şayet Allah kul-
ları için rızkı ge-
niş tutsaydı; yer-
yüzünde azgınlık 
ederlerdi. Fakat 
O; dilediği ölçü-
de indirir. Mu-
hakkak ki O; kul-
ları için Ha-
bir´dir, Basir´dir. 

Eğer Allah (bu dün-
yada) kullarına bol rı-
zık vermiş olsaydı, 
yeryüzünde küstahça 
davranırlardı. Halbuki 
O, (rahmetini) gereği 
kadar dilediğince ih-
san etmektedir çünkü 
O, kullarının (ihtiyaç-
larından) tamamiyle 
haberdardır ve onları 
görmektedir. 

42. 
28 

,, ه وِ  لِ ,,الَِذي    O’dur=و  ي ن ز ِ =indiren    

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    yağmuru=اْلغ ْيثِ  =sonra    

ا ق ن ط وا,,م  =umutlarını,,kestikten     ِي ْنش ر     ve,,yayan=و 

ت ه ِ  ْحم  ه وِ     rahmetini=ر  ِليُِّ    O=و      velidir=اْلو 

ِميد ِ  övülmüştür=اْلح 

İnsanların umut-
suzluğa düşmele-
rinin ardından 
yağmuru indiren 
ve rahmetini yayan 
Allah´tır. O, gerçek 
dosttur, övülmeye 
layık olandır. 

O´dur ki; ümidle-
rini kestikten 
sonra yağmuru 
indirir ve rahme-
tini yayar. O; Ve-
li´dir, Hamid´dir. 

O, (insanlar) bütün 
ümitlerini yitirdikten 
sonra yağmuru indi-
ren ve (bu suretle) 
rahmetini sergileyen-
dir; çünkü (insanların) 
koruyucusu yalnız 
O'dur, hamd O'na 
mahsustur. 
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.. ِمنِْ آي اتِهِِ..و  =O’nun..ayetlerindendir    

ْلقِ  اتِِ    yaratması=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرِضِ ا    ve..yeri=و  م  ب ثَِ..و  =ve..yaydığı    

Gökleri, yer ve 
bunların içine ya-
yıp ürettiği canlıları 
yaratması da 
O´nun ayetlerin-
dendir. O, dilediği 
zaman onları tek-

Gökleri, yeri ve 
ikisinde yaydığı 
canlıları yarat-
ması da O´nun 
ayetlerindendir. 
O, dileyince bun-
ları toplamaya 

Gökleri ve yeri ve 
bunların içinde üretip 
çoğalttığı bütün canlı 
varlıkları yaratması, 
O'nun işaretlerinden-
dir. (Bunları yaratan) 
Allah, dilediği zaman 
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ا ..ِمنِْ    bunların..içine=فِيِهم 
د ابَة ِ  =canlıları     ِه و     O=و 

ْمِعِهمِْ..ع ل ىَِٰ ج  =onları..toplamağa    

ي ش اءِ ..إِذ ا =dilediği..zaman     ِق ِدير=kadirdir 

rar toplamaya da 
kaadirdir 

da hakkıyla ka-
dirdir. 

onları (kendi katında) 
toplama gücüne de 
sahiptir. 

42. 
30 

,, ا م  اب ك مِْ,,و  أ ص  =başınıza,,gelen    ِِْمن=herhangi,,bir    

ِصيب ةِ  ا    musibet=م      yüzündendir=ف بِم 

    kendi,,ellerinizin=أ ْيِديك مِْ    yaptığı,,(işler)=ك س ب تِْ

ي ْعف و ك ثِيرِ ,,ع نِْ    ve,,affeder=و  =birçoğunu 

Başınıza gelen 
herhangi bir musi-
bet kendi ellerini-
zin yaptığı işler 
yüzündendir. O, 
yine de çoğunu af-
feder. 

Size musibetten 
ne gelirse, kendi 
ellerinizin ka-
zandığındandır. 
Bununla beraber 
O, çoğunu affe-
der. 

(Hesap Günü) başı-
nıza gelecek her fe-
laket kendi ellerinizle 
yapıp ettiklerinizin bir 
ürünü olacaktır; bu-
nunla beraber Allah 
çok bağışlayıcıdır; 

42. 
31 

ا.. م      siz=أ ْنت مِْ    ve..değilsiniz=و 

ْعِجِزينِ      aciz..bırakacak=بِم 

اْْل ْرِض ِ..فِي =yer..yüzünde    ا م      ve..yoktur=و 

د ونِِ..ِمنِْ    sizin=ل ك مِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

ِلي  ِ..ِمنِْ و  =bir..veliniz    

لِ  ن ِصيرِ ..و  =ne..de..bir..yardımcınız 

Yeryüzünde O´nu 
aciz bırakamazsı-
nız. Allah´tan baş-
ka bir dostunuz da 
yardımcınız da 
yoktur. 

Yeryüzünde 
O´nu aciz bıra-
kamazsınız. Ve 
sizin Allah´tan 
başka ne bir ve-
liniz vardır, ne 
de bir yardımcı-
nız. 

ve siz O'nu yeryü-
zünde bertaraf ede-
mezsiniz, (öteki dün-
yada da) sizi Allah(ın 
cezasın)dan koruya-
cak ve size yardım 
edecek kimse bula-
mazsınız. 

42. 
32 

,, ِمنِْ آي اتِهِِ,,و  =O’nun,,ayetlerindendir    

ارِِ و  اْلب ْحرِِ,,فِي    akıp,,giden(gemi)ler=اْلج  =denizde    

مِِ  dağlar,,gibi=ك اْْل ْعَل 

Denizde dağlar gi-
bi akıp giden gemi-
ler de O´nun ayet-
lerindendir. 

Denizde dağlar 
gibi akıp giden 
gemiler de 
O´nun ayetlerin-
dendir. 

Denizler üzerinde, 
dağlar(ın salınıp 
durması) gibi akıp gi-
den gemiler de O'nun 
işaretlerindendir: 

42. 
33 

.. ي ش أِْ..إِنِْ =dilerse    ِِي ْسِكن=durdurur    

يحِ      sonra..da=ف ي ْظل ْلنِ     rüzgârı=الر ِ

اِكد ِ و  ظ ْهِرِهِ ..ع ل ىَِٰ    durakalır=ر  =(denizin)..sırtında    

ِلكِ ..فِي    kuşkusuz=إِنَِ ذ َٰ =bunda..vardır    

ي اتِ      herkes..için=ِلك ل ِِ    ibretler=ْل 

بَارِ   şükreden=ش ك ورِ     sabreden=ص 

Allah dilerse rüz-
garı durdurur, ge-
miler denizin yü-
zünde durakalır. 
Elbette bunda çok 
sabreden, çok şük-
reden herkes için 
ibretler vardır. 

Dilerse O; rüz-
garı durdurur da 
denizin yüzünde 
durakalırlar. Mu-
hakkak ki bunda, 
sabırlı olan ve 
çok şükreden 
kimseler için 
ayetler vardır. 

dilerse rüzgarı dindi-
rir, o zaman denizin 
üstünde hareketsiz 
kalıverirler; bunda, 
şüphesiz, sıkıntılara 
göğüs geren ve (Al-
lah'a) gönülden şük-
reden herkes için 
mesajlar vardır; 

42. 
34 

    onları,,helak,,eder=ي وبِْقه نَِ    yahut=أ وِْ,,

ا     yaptıkları,,(işler)=ك س ب وا    yüzünden=بِم 

ي ْعفِ      ve,,affeder,,(kurtarır)=و 

ك ثِيرِ ,,ع نِْ =birçoğunu,,da 

Yahut yaptıkları 
yüzünden gemileri 
helak eder. Bir ço-
ğunu da affeder. 

Yahut yaptıkları-
na karşılık onları 
helak eder. Bir 
çoğunu da ba-
ğışlar. 

ya da yapıp ettikle-
rinden dolayı onları 
yok eder, (her şeye 
rağmen) Allah çok 
bağışlayıcıdır. 

42. 
35 

.. ي ْعل مِ  اِدل ونِ ..الَِذينِ     ve..bilsinler=و  ي ج  =tartışanlar    

ا    ayetlerimiz=آي اتِن ا    hakkında=فِي     olmadığını=م 

مِْ ِ..ِمنِْ    kendileri..için=ل ه  ِحيص  م  =kaçacak..bir..yer 

Ayetlerimiz hak-
kında tartışanlar, 
kendileri için kaça-
cak bir yer olmadı-
ğını bilsinler. 

Ayetlerimiz üze-
rinde tartışanlar 
bilsinler ki; ken-
dileri için kaça-
cak bir yer yok-
tur. 

Ve bilsinler ki, mesaj-
larımızı sorgulayanlar 
için kurtuluş yoktur. 

42. 
36 

,, ا أ وتِيت مِْ,,ف م  =size,,verilen    ِْش ْيءِ ,,ِمن =şeyler    

ت اعِ  ي ِ    geçimidir=ف م  اةِِاْلح  =hayatının     ِالدُّْني ا=dünya    

ا م  ِعْند ِ,,و  =yanında,,bulunan,,ise    ِِاّلَل=Allah’ın    

ْيرِ  أ ْبق ىَِٰ    daha,,hayırlı=خ      ve,,daha,,kalıcıdır=و 

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =inananlar,,için    

ع ل ىَِٰ ب ِِهمِْ,,و  ر  =ve,,Rablerine    

َكل ونِ   dayananlar=ي ت و 

Size verilen şeyler, 
dünya hayatının 
geçimidir. İnanıp 
Rabb´lerine güve-
nenler için Allah´ın 
yanında bulunan-
lar daha iyi ve da-
ha kalıcıdır. 

Size verilen her-
hangi bir şey, 
yalnızca dünya 
hayatının bir ge-
çimliliğidir. Allah 
katında olan ise, 
hem daha hayır-
lı, hem de daha 
bakidir. Bu; iman 
edenler ve 
Rabblarına te-
vekkül edenler 
içindir. 

(Unutmayın ki,) size 
ne verildiyse bu dün-
ya hayatından (geçi-
ci) bir zevk almanız 
içindir. Allah katında 
olan ise daha iyi ve 
daha kalıcıdır. (Bu 
ödül,) iman eden ve 
Rablerine güvenenler 
(içindir). 

42. 
37 

.. الَِذينِ  ي ْجت نِب ونِ ..و  =onlar..kaçınırlar     ِب ائِر     büyük=ك 

ثْمِِ اِحشِ     günahlardan=اْْلِ اْلف و      ve..çirkin..işlerden=و 

إِذ ا ا    zaman=و  غ ِضب وا..م  =kızdıkları    ِْه م=onlar    

ونِ   affederler=ي ْغِفر 

Onlar büyük gü-
nahlardan ve çirkin 
işlerden kaçınırlar; 
kızdıkları zaman 
da affederler. 

Ve büyük gü-
nahlardan, ha-
yasızlıktan çeki-
nenler, öfkelen-
diklerinde bile 
bağışlayanlar 
içindir. 

bağışlanmaz günah-
lardan ve hayasızlık-
tan kaçınanlar ve öf-
ke bastığında da ko-
layca affedenler 
(için); 

42. 
38 

,, الَِذينِ  اب وا,,و  اْست ج  =çağrısına,,gelirler    

ب ِِهمِْ وا    Rablerinin=ِلر  أ ق ام      ve,,kılarlar=و 

ة ِ ه مِْ    namazı=الَصَل  أ ْمر      ve,,işleri=و 

ىَِٰ     aralarında=ب ْين ه مِْ    danışma,,iledir=ش ور 

ِمَما     şeylerden=و 

قِْ ز  ن اه مِْر  =kendilerine,,rızıklandırdığımız    

 infak,,ederler=ي ْنِفق ونِ 

Rabb´lerinin çağrı-
sına gelirler, na-
maz kılarlar. Onla-
rın işleri aralarında 
danışma (İstişare) 
iledir. Kendilerine 
verdiğimiz rızıktan 
hayır için harcar-
lar. 

Ve Rabblarına 
icabet edenler, 
namaz kılanlar 
içindir. Onların 
işleri aralarında 
şura iledir. Ken-
dilerine verdiği-
miz rızıktan da 
infak ederler. 

Rablerinin (çağrısına) 
karşılık verenler ve 
namazlarında dikkatli 
ve devamlı olanlar 
(için); ve (bütün ortak 
meselelerini) arala-
rında danışma ile ka-
rara bağlayanlar 
(için); ve kendilerine 
rızık olarak verdiği-
mizden başkalarına 
harcayanlar (için); 

42. 
39 

.. الَِذينِ  مِ     zaman=إِذ ا    onlar=و  اب ه      uğradıkları=أ ص 

    kendilerini=ه مِْ    saldırıya=اْلب ْغيِ 

ونِ   savunurlar=ي ْنت ِصر 

Bir zulüm ve saldı-
rıya uğradıkları 
zaman, yardımla-
şarak kendilerini 
savunurlar. 

Onlar ki; kendile-
rine zulüm vaki 
olunca yardım-
laşırlar. 

ve bir zorbalık ile kar-
şılaştıkları zaman 
kendilerini savunanlar 
(için). 

42. 
40 

,, اءِ  ز  ج  ي ِئ ةِ     cezası=و      kötülüğün=س 

ي ِِ ئ ة ِس  =bir,,kötülüktür     ِا     yine,,onun,,gibi=ِمثْل ه 

نِْ أ ْصل حِ     affeder=ع ف ا    kim=ف م      ve,,barışırsa=و 

ه ِ     Allah’a=اّلَلِِ     aittir=ع ل ى    onun,,mükâfatı=ف أ ْجر 

ي ِحبُِّ,,لِ     doğrusu,,O=إِنَه ِ =sevmez    

 zalimleri=الَظاِلِمينِ 

Kötülüğün cezası, 
yine onun gibi bir 
kötülüktür. Kim af-
feder, barışırsa 
onun mükafatı Al-
lah´a aittir. Doğru-
su Allah zalimleri 
sevmez. 

Kötülüğün karşı-
lığı; ona denk bir 
kötülüktür. Kim, 
affeder ve ıslah 
ederse; ecri Al-
lah´a aittir. Mu-
hakkak ki Allah; 
zalimleri sev-
mez. 

Ama (unutma ki,) kö-
tülüğü cezalandırma 
(teşebbüsü) de, biza-
tihi bir kötülük olabilir; 
o halde, kim (düşma-
nını) affeder ve barış 
yaparsa mükafatı Al-
lah katındadır, çünkü 
O, zalimleri sevmez. 

42. 
41 

نِِ.. ل م  رِ     kim=و      kendini..savunursa=اْنت ص 

د ِب عِْ =sonra    ِِظ ْلِمه=zulme..uğradıktan    

ئِكِ  ا    öylelerinin=ف أ ول َٰ ل ْيِهمِْ    yoktur=م      aleyhine=ع 

س بِيلِ ..ِمنِْ =bir..yol 

Zulüm gördükten 
sonra hakkını alan 
kimselerin aleyhi-
ne bir yol yoktur. 

Kim, zulme uğ-
radıktan sonra 
hakkını alırsa; 
aleyhine bir yol 
yoktur. 

Zulme uğradıklarında 
kendilerini savunanla-
ra gelince; onlara 
hiçbir suç isnad edi-
lemez: 

42. 
42 

ا,,     bir,,yol=الَسبِيلِ     ancak,,vardır=إِنَم 

ونِ ,,الَِذينِ     aleyhine=ع ل ى ي ْظِلم  =zulmedenler    

ي ْبغ ونِ     insanlara=النَاسِ      ve,,saldıranlar=و 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ِِ ,,بِغ ْيرِِ ق  اْلح  =haksız,,yere     ِئِك     işte=أ ول َٰ

مِْ  acı=أ ِليمِ     bir,,azab=ع ذ ابِ     onlara,,vardır=ل ه 

İnsanlara zulme-
denlere, yeryü-
zünde haksız yere 
taşkınlık edenlere 
karşı durulmalıdır. 
İşte can yakıcı 
azap bunlaradır. 

Yol; ancak in-
sanlara zulme-
denler ve yeryü-
zünde haksız 
yere taşkınlık 
edenler içindir. 
İşte onlara elim 
bir azab vardır. 

ancak (başka) insan-
ları baskı altına alan 
ve yeryüzünde gad-
darca davranarak her 
türlü haksızlığı ya-
panlar suç işlemişler-
dir. Onları şiddetli bir 
azap beklemektedir. 

42. 
43 

نِْ.. ل م  ب رِ     fakat..kim=و      sabreder=ص 

غ ف رِ  ِلكِ     şüphesiz=إِنَِ    ve..affederse=و      bu=ذ َٰ

ع ْزمِِ..ل ِمنِْ =çok..önemli    ِِور  işlerdendir=اْْل م 

Fakat kim sabre-
der kendisine yapı-
lan kötülüğü affe-
derse şüphesiz bu 
hareketi, yapılma-
ya değer işlerden-
dir. 

Bununla beraber 
kim de sabreder 
ve bağışlarsa; 
işte bu, şüphesiz 
azmedilmeye 
değer işlerden-
dir. 

Ama bilin ki, kim sı-
kıntıya göğüs gerer 
ve affederse işte bu, 
gönülden istenen bir 
şeydir. 
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42. 
44 

نِْ,, م      sapıklıkta,,bırakırsa=ي ْضِللِِ    ve,,kimi=و 

ا    Allah=اّلَل ِ     onun=ل ه ِ    artık,,yoktur=ف م 

ِلي  ِ,,ِمنِْ و  =bir,,velisi    ِْب ْعِدِهِ ,,ِمن =O’ndan,,sonra    

ى ت ر      zalimlerin=الَظاِلِمينِ     ve,,görürsün=و 

ا    zaman=ل َما أ و      azabı=اْلع ذ ابِ     gördükleri=ر 

    ?var,,mı=ه لِْ    dediklerini=ي ق ول ونِ 

د ِ ,,إِل ىَِٰ ر  م  =geri,,dönecek    ِْس بِيلِ ,,ِمن =bir,,yol 

Allah kimi sapıklık-
ta bırakırsa artık 
onun, bundan son-
ra bir dostu olmaz. 
Azabı gördükleri 
zaman zalimlerin: 
«Geri dönecek bir 
yol var mı?» dedik-
lerini görürsün. 

Kimi de Allah 
saptırırsa; bun-
dan sonra artık 
onun için bir veli 
yoktur. Göre-
ceksin ki; o za-
limler, azabı 
gördükleri za-
man: Geri döne-
cek bir yol yok 
mudur? diyecek-
lerdir. 

İşte (böyle:) Allah ki-
mi saptırırsa artık 
onun hiçbir koruyu-
cusu olmaz, böylece 
sen bu zalimlerin (Kı-
yamet Günü kendile-
rini bekleyen) azabı 
görür görmez, (Ey-
vah!) Bunun dönüşü 
yok mu? diye feryad 
ettiklerini görecek (ve 
duyacak)sın. 

42. 
45 

اه مِْ.. ت ر      yine..onları..görürsün=و 

ض ونِ  اعِ     sunulurlarken=ي ْعر  ل ْيه  =ona..(ateşe)    

اِشِعينِ      başlarını..öne..eğik=خ 

الذُّل ِِ..ِمنِ  =aşağılıktan     ِون     bakarlar=ي ْنظ ر 

ط ْرفِ ..ِمنِْ =göz..ucuyla     ِ  ِفي     gizli..gizli=خ 

ق الِ  ن وا..الَِذينِ     ve..demişlerdir=و  آم  =inananlar    

اِسِرينِ     şüphesiz=إِنَِ     asıl..ziyana..uğrayanlar=اْلخ 

وا..الَِذينِ  ِسر  خ  =ziyan..edenlerdir    

مِْ أ ْهِليِهمِْ    kendilerini=أ ْنف س ه      ve..ailelerini=و 

    günü=ي ْومِ 
ِةِ      bakın=أ لِ     kıyamet=اْلِقي ام 

    zalimler=الَظاِلِمينِ     gerçekten=إِنَِ

ِقيمِ     bir..azab=ع ذ ابِ     içindedirler=فِي  sürekli=م 

Yine onları; aşağı-
lıktan başlarını öne 
eğmiş vaziyette 
ateşe sunulurlar-
ken göz ucuyla 
gizli gizli bakarken 
görürsün. İnanan-
lar da: «İşte asıl 
ziyana uğrayanlar, 
kıyamet günü ken-
dilerini ve ailelerini 
ziyana sokanlar-
dır» derler. Bakın, 
gerçekten zalimler 
sürekli bir azap 
içindedirler. 

Ve onları ateşe 
sunulurken zillet-
ten başları öne 
eğilmiş, göz 
ucuyla gizli gizli 
çevreye bakar-
ken göreceksin. 
İman etmiş olan-
lar da derler ki: 
Hüsranda olan-
lar; kıyamet gü-
nü kendilerini 
de, ailelerini de 
hüsranda bıra-
kanlardır. İyi bilin 
ki; zalimler mu-
hakkak sürekli 
bir azab içinde-
dirler. 

Ve sen onları, zavallı 
şekilde boyunlarını 
bükerek (çevrelerine) 
göz ucuyla bakarken 
o (akibet)e atladıkla-
rını göreceksin; o 
zaman iman edenler, 
(Bu) Kıyamet Günü 
hüsrana uğrayanlar, 
kendilerini ve arkala-
rından gidenleri mah-
vedenlerdir! diyecek-
ler. Gerçek şu ki za-
limler, ebedi azaba 
mahkum olacaklar, 

42. 
46 

,, ا م  ك انِ ,,و  =yoktur    ِْم     onların=ل ه 

أ ْوِلي اءِ ,,ِمنِْ =velileri    

مِْ ون ه      kendilerine,,yardım,,edecek=ي ْنص ر 

د ونِِ,,ِمنِْ =başka     ِِاّلَل=Allah’tan    ِْن م      ve,,kimi=و 

    Allah=اّلَل ِ    sapıklıkta,,bırakırsa=ي ْضِللِِ

ا س بِيلِ ,,ِمنِْ    onun,,için=ل ه ِ    artık,,yoktur=ف م  =bir,,yol 

Onların, Allah´tan 
başka kendilerine 
yardım edecek 
dostları yoktur. Al-
lah kimi sapıklıkta 
bırakırsa artık 
onun için bir kurtu-
luş yolu yoktur. 

Onların Allah´tan 
başka kendileri-
ne yardım ede-
cek velileri de 
yoktur. Kimi de 
Allah saptırırsa; 
artık onun için 
bir yol yoktur. 

ve Allah'a karşı ken-
dilerine yardım ede-
cek bir koruyucu bu-
lamayacaklar, çünkü 
Allah'ın saptırdığı için 
(kurtuluş) yolu yoktur. 

42. 
47 

ب ِك مِْ    uyun=اْست ِجيب وا..     Rabbinize=ِلر 

ق ْبلِِ..ِمنِْ =önce    ِْي أْتِيِ ..أ ن =gelmezden    

    bir..gün=ي ْومِ 

دَِ..لِ  ر  ل ه ِ..م  =geri..çevrilmesi..mümkün..olmayan    

اّلَلِِ ..ِمنِ  =Allah’tan    ا     sizin..için=ل ك مِْ    yoktur=م 

إ ِ..ِمنِْ ْلج  م  =sığınacak..bir..yer     ِئِذ     o..gün=ي ْوم 

ا م      sizin..için=ل ك مِْ    ve..yoktur=و 

ن ِكيرِ ..ِمنِْ =hiçbir..inkâr 

Allah´tan, geri çev-
rilmesi imkansız bir 
gün gelmeden ön-
ce, Rabb´inizin 
çağrısına uyun. 
Çünkü o gün hiçbi-
riniz sığınacak bir 
yer bulamazsınız, 
inkar da edemez-
siniz. 

Allah katından, 
geri çevrilmesi 
imkansız bir gün 
gelmezden ön-
ce, Rabbınıza 
icabet edin. O 
gün; hiç biriniz 
için sığınacak bir 
yer yoktur, inkar 
da edemezsiniz. 

(O halde, ey insan-
lar,) Allah'ın buyruğu 
ile geri dönüşün im-
kansız olduğu Gün 
gelmeden önce Rab-
biniz(in daveti)ne 
uyun! (Çünkü) o Gün 
ne sığınacağınız bir 
yer bulabilirsiniz, ne 
de (yaptığınız hatala-
rı) inkar edebilirsiniz. 
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واأ ِ    eğer=ف إِنِْ,, ض  ْعر  =yüz,,çevirirlerse    

ا ْلن اكِ ,,ف م  أ ْرس  =biz,,seni,,göndermedik    

ل ْيِهمِْ ِفيًظاِ     onların,,üzerine=ع      bekçi=ح 

ل ْيكِ ,,إِنِْ ع  =sana,,düşen    َِإِل=yalnızca    

ِ
غ   إِنَا    duyurmaktır=اْلب َل      zaman=إِذ ا    biz=و 

ْنس انِ     tattırdığımız=أ ذ ْقن ا     bizden=ِمنَا    insana=اْْلِ

ةًِ ْحم  اِ     sevinir=ف ِرحِ     bir,,rahmet=ر      ona=بِه 

إِنِْ     başlarına,,gelirse=ت ِصْبه مِْ    ama,,eğer=و 

ي ِئ ة ِ ا    bir,,kötülük=س      dolayı=بِم 

تِْ     ellerinin=أ ْيِديِهمِْ    öne,,sürdüğü,,işlerden=ق دَم 

ْنس انِ     şüphesiz,,hemen=ف إِنَِ     insan=اْْلِ

 nankör,,olur=ك ف ورِ 

Eğer yüz çevirirler-
se üzülme; biz se-
ni onların üzerine 
bekçi gönderme-
dik. Sana düşen 
sadece duyurmak-
tır. Biz insana ka-
tımızdan bir rah-
met tattırdığımız 
zaman ona sevinir. 
Ancak elleriyle 
yaptıkları yüzün-
den başlarına bir 
kötülük gelirse işte 
o zaman görürsün 
ki insan gerçekten 
pek nankördür. 

Eğer onlar yine 
yüz çevirirlerse; 
Biz, seni onların 
üzerine bekçi 
olarak gönder-
medik. Senin 
vazifen, sadece 
tebliğdir. Ger-
çekten Biz, in-
sana katımızdan 
bir rahmet tattı-
rırsak; o bununla 
sevinir. Ama el-
leriyle işledikle-
rinden ötürü 
başlarına bir fe-
nalık gelirse; işte 
o zaman insan, 
cidden pek nan-
kördür. 

Ama onlar, (ey Pey-
gamber, senden) yüz 
çevirip uzaklaşırlarsa 
(bil ki) Biz seni onla-
rın bekçisi olarak 
göndermedik. Sana 
düşen, yalnız (ema-
net edilen) mesajı 
iletmektir. Ve bakın, 
(Bizim mesajlarımıza 
yüz çevirmek, insan 
tabiatının zayıflığı ve 
kaypaklığından kay-
naklanır; böylece,) 
Biz insana rahmeti-
mizi tattırdığımız za-
man onunla övünç 
duyar, ama kendi 
eliyle yaptıklarının 
sonucu olarak başına 
bir bela gelirse, o 
zaman, şükürden ne 
kadar uzak olduğunu 
gösterir. 
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..ِِ ْلكِ     Allah’ındır=ّلِلَ اتِِ    mülkü=م  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ     yaratır=ي ْخل قِ     ve..yerin=و 

ا ي ش اء ِ ..م  =dilediğini     ِي ه ب=bahşeder    

نِْ ي ش اءِ ..ِلم  =dilediğine    إِن اثًا=dişiler    

ي ه بِ  نِْ    ve..bahşeder=و  ي ش اءِ ..ِلم  =dilediğine..de    

 erkekler=الذُّك ورِ 

Göklerin ve yerin 
hükümranlığı Al-
lah´ındır. Dilediğini 
yaratır, dilediğine 
kız çocuğu, diledi-
ğine de erkek ço-
cuğu verir. 

Göklerin ve yerin 
mülkü Al-
lah´ındır. Diledi-
ğini yaratır. Dile-
diğine dişiler ba-
ğışlar, dilediğine 
ne erkekler ba-
ğışlar. 

Göklerin ve yerin ha-
kimiyeti yalnız Allah'a 
aittir. O, dilediğini ya-
ratır; dilediğine kız 
çocukları bağışlar, di-
lediğine erkek. 

42. 
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مِْ    yahut=أ وِْ,, ه  ج  ِ و      onları,,çift,,(ikiz),,yapar=ي ز 

انًا إِن اثًاِ     erkekler=ذ ْكر      ve,,dişiler=و 

ي ْجع لِ  نِْ    ve,,yapar=و  ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    

ِقيًماِ  ِليمِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    kısır=ع      bilendir=ع 

 gücü,,yetendir=ق ِديرِ 

Yahut hem kız 
hem erkek çocuk 
verir. Dilediğini de 
kısır yapar. O her-
şeyi bilendir, her-
şeye gücü yeten-
dir. 

Veya hem dişi, 
hem erkek ol-
mak üzere çift 
verir. Dilediğini 
de kısır bırakır. 
Muhakkak ki O; 
Alim´dir, Ka-
dir´dir. 

yahut (dilediğine) 
hem erkek hem kız 
(çocuklar) verir ve di-
lediğini de kısır ya-
par. Çünkü O, her 
şeyi bilendir, sınırsız 
güç sahibidir. 

42. 
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.. ا م  ك انِ ..و  =yoktur,..olmaz     ِِلب ش ر=bir..insanla    

ه ِ..أ نِْ ل ِم  ي ك  =(karşılıklı)..konuşması    ِ اّلَل=Allah’ın    

ْحيًا    dışında=إِلَِ     yahut=أ وِْ    vahiy=و 

اءِِ..ِمنِْ ر  و  =arkasından     ِاب     yahut=أ وِْ    perde=ِحج 

س ولًِ    gönderir=ي ْرِسلِ      bir..elçi=ر 

    izniyle=بِإِْذنِهِِ    vahyedecek=ف ي وِحيِ 

ا ي ش اء ِ ..م  =dilediğini    ِ إِنَه=şüphesiz..O    

ِكيمِ     yücedir=ع ِليِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Allah bir insanla 
ancak vahiy yoluy-
la veya perde ar-
kasında konuşur. 
Yahut bir elçi gön-
derip izniyle ona 
dilediğini vahye-
der. O, yücedir ve 
her yaptığı yerin-
dedir. 

Bir beşer için Al-
lah´ın kendisiyle 
konuşması ola-
cak şey değildir. 
Meğer ki bir 
vahy ile veya 
perde arkasın-
dan, yahut bir 
elçi gönderip de 
izni ile dilediğini 
vahyetsin. Mu-
hakkak ki O; 
Aliyy´dir, Ha-
kim´dir. 

Allah, insanla, ancak 
apansız gelen bir il-
ham aracılığıyla ya-
hut bir perde arka-
sından (seslenerek,) 
yahut (vahyedilmesi-
ni) dilediği şeyi kendi 
izniyle vahyeden bir 
elçi göndermek sure-
tiyle konuşur. O, şüp-
hesiz yücedir, hikmet 
Sahibidir. 
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,, ِلكِ  ك ذ َٰ ْين ا    işte,,böyle=و      vahyettik=أ ْوح 

وًحا    sana=إِل ْيكِ      bir,,ruh=ر 

أ ْمِرن اِ ,,ِمنِْ =emrimizden     ِك ْنتِ ,,ام =sen,,değildin    

ا    biliyor=ت ْدِري اْلِكت ابِ ,,م  =Kitap,,nedir    

لِ  انِ ,,و  يم  اْْلِ =iman,,nedir    ِِْكن ل َٰ     fakat=و 

ع ْلن اه ِ     bir,,nur=ن وًرا    biz,,onu,,yaptık=ج 

    onunla=بِهِِ    doğru,,yola,,ilettiğimiz=ن ْهِدي

نِْ ن ش اءِ ,,م  =dilediğimizi    ِِْعب اِدن اِ ,,ِمن =kullarımızdan    

إِنَكِ      götürüyorsun=ل ت ْهِدي    şüphesiz,,sen=و 

İşte böylece sana 
da emrimizle 
Kur´an´ı vahyettik. 
Sen kitap nedir, 
iman nedir bilmez-
din. Fakat biz onu 
(Kitab´ı), bir nur 
yaptık. Kullarımız-
dan dilediğimizi, 
onunla hidayete 
iletiyoruz. Ve şüp-
hesiz ki sen, doğru 
yola götürüyorsun. 

İşte böylece Biz; 
sana da emri-
mizden bir ruh 
vahyettik. Sen 
kitab nedir, iman 
nedir bilmezdin. 
Fakat Biz; onu, 
kullarımızdan di-
lediğimizi hida-
yete eriştirdiği-
miz bir nur kıl-
dık. Şüphesiz ki 
sen, dosdoğru 
bir yolu göster-
mektesin. 

İşte sana da (ey Mu-
hammed,) kendi buy-
ruğumuz altında ha-
yat veren bir mesaj 
vahyettik. (Bu mesaj 
sana gelmeden ön-
ce,) sen vahiy nedir, 
iman (nedir) bilmez-
din ama (şimdi) bu 
(mesajı) bir ışık yap-
tık ki onunla kulları-
mızdan dilediğimizi 
doğru yola ulaştıra-
lım; şüphesiz sen de 
(insanları onunla) 
doğru yola ulaştıra-
caksın. 
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اطِ ,,إِل ىَِٰ ِصر  =yola     ِْست ِقيم  doğru=م 
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اطِِ..     Allah’ın=اّلَلِِ    yoluna=ِصر 

ل ه ِ..الَِذي =sahibi..olan    ا     bulunan..herşeyin=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      bulunan..herşeyin=و 

اْْل ْرِض ِ..فِي =ve..yerde     ِأ ل=iyi..bilin..ki    

اّلَلِِ..إِل ى =Allah’a     ِت ِصير=sonunda..varır    

ورِ   bütün..işler=اْْل م 

Göklerde ve yerde 
bulunan herşeyin 
sahibi Allah´ın yo-
luna. Dikkat edin, 
bütün işler sonun-
da Allah´a döner. 

Göklerde ve 
yerde olanların 
kendisine ait ol-
duğu Allah´ın 
dosdoğru yolu-
nu. İyi bilin ki; 
bütün işler so-
nunda Allah´a 
döner. 

göklerde ve yerdeki 
her şeyin maliki olan 
Allah'a götüren yola. 
Gerçek şu ki, her şe-
yin başı ve sonu Al-
lah'tadır. 

43. 
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 Ha,,mim=حم,,
Ha, Mim. Ha, Mim. Ha-Mim. 

43. 
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اْلِكت ابِِ.. بِينِِ    Kitaba..andolsun..ki=و   apaçık=اْلم 
Apaçık Kitab´a an-
dolsun ki. 

Apaçık kitaba 
andolsun ki; 

Düşün özünde apaçık 
olan ve hakikati bütün 
açıklığıyla ortaya se-
ren bu ilahi fermanı! 

43. 
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ع ْلن اه ِ    biz=إِنَا,,     bir,,Kur’an=ق ْرآنًا    onu,,yaptık=ج 

بِيًّا     umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    Arapça=ع ر 

 düşünüp,,anlarsınız=ت ْعِقل ونِ 

Düşünüp anlama-
nız için onu Arap-
ça bir Kur´an yap-
tık. 

Düşünüp anla-
yasınız diye ger-
çekten Biz, onu 
arabça bir 
Kur´an kılmışız-
dır 

Onu, düşünüp kavra-
yabilmeniz için Arap-
ça bir hitabe yaptık. 

43. 
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إِنَه ِ..     ana=أ م ِِ    içindedir=فِي    gerçekten..O=و 

    katımızda..bulunan=ل د ْين ا    Kitap=اْلِكت ابِِ

ِكيمِ     yücedir=ل ع ِليِ   hikmetlidir=ح 

O, katımızda bulu-
nan ana kitabda-
dır. Şanı yücedir, 
hikmetle doludur. 

O nezdimizdeki 
ana kitabdadır. 
Şanı yücedir, 
hikmet doludur. 

Ve o, katımızda bulu-
nan bütün vahiylerin 
kaynağında(n çık-
mış)tır; o, gerçekten 
yücedir, hikmet dolu-
dur. 

43. 
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,, ْنك مِ     ?bırakalım,,mı=أ ف ن ْضِربِ      sizi=ع 

ْكرِ  ْفًحا    uyarmaktan=الذ ِ     diye=أ نِْ    vazgeçip=ص 

    bir,,kavim=ق ْوًما    oldunuz=ك ْنت مِْ

ْسِرفِينِ   aşırı,,giden=م 

Siz, haddi aşan 
kimseler oldunuz 
diye, sizi Kur´an´la 
uyarmaktan vaz mı 
geçelim? 

Haddi aşan bir 
kavimsiniz diye, 
sizi o Kur´an´la 
uyarmaktan vaz 
mı geçelim? 

(Siz ey hakikati inkar 
edenler!) Kendi kişili-
ğinizi harcayan insan-
lar olduğunuzu göre 
göre bu hatırlatma ve 
uyarıyı sizden tama-
men geri mi çekelim? 

43. 
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ك مِْ.. ْلن ا    nice=و      biz..gönderdik=أ ْرس 

ن بِي  ِ..ِمنِْ =peygamber    فِي=içinde    

 önce..gelenler=اْْل َوِلينِ 

Biz, sizden önce 
gelenlere nice 
peygamberler 
gönderdik. 

Daha öncekilere 
nice peygamber-
ler göndermiştik. 

Eski zamanların hal-
kına ne kadar da çok 
peygamber gönder-
dik! 

43. 
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,, ا م  أْتِيِهمِْي ِ,,و  =onlara,,gelmezdi    

ن بِي  ِ,,ِمنِْ =hiçbir,,peygamber    َِك ان وا,,إِل =etmedikleri    

 alay=ي ْست ْهِزئ ونِ     onunla=بِهِِ

Onlar, kendilerine 
gelen her pey-
gamberi mutlaka 
alaya alırlardı. 

Kendilerine bir 
peygamber gel-
meyedursun 
mutlaka onunla 
alay ederlerdi. 

Ama onlara hiçbir 
peygamber gelmedi 
ki o'nunla alay etmiş 
olmasınlar; 

43. 
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    daha..güçlü..olanı=أ ش دَِ    biz..de..helak..ettik=ف أ ْهل ْكن ا..

مِْ     yakalayarak=ب ْطًشا    bunlardan=ِمْنه 

ىَِٰ ض  م  ث لِ     ve..geçti=و      örneği=م 

نِ اْْل َوِلي =öncekilerin 

Bizde bunlardan 
daha güçlü oları o 
kavimleri helak et-
tik. Öncekilere dair 
nice misaller geç-
miştir. 

Biz, bunlardan 
daha güçlü olan-
ları helak ettik. 
Öncekilerin mi-
sali geçti. 

(sonunda) şimdikiler-
den daha kudretli (ol-
dukları halde) onları 
silip yok ettik ve o es-
ki toplumlar geçmiş-
ten bir iz, bir hatıra 
oldular. 

43. 
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,, ل ئِنِْ أ ْلت ه مِْ,,و  س  =andolsun,,onlara,,sorsan    ِْن     ?kim=م 

ل قِ  اتِِ    yarattı=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ      elbette,,diyecekler,,ki=ل ي ق ول نَِ    ve,,yeri=و 

ل ق هِ  نَِخ  =onları,,yarattı     ِاْلع ِزيز=çok,,üstün    

 çok,,bilen=اْلع ِليمِ 

Andolsun onlara: 
«Gökleri ve yeri 
kim yarattı?» diye 
sorsan elbette 
«Onları, çok üstün, 
çok bilen Allah ya-
rattı» diyeceklerdir. 

Andolsun ki; on-
lara: Gökleri ve 
yeri kim yarattı? 
diye sorsan, 
muhakkak: On-
ları Aziz, Alim 
yaratmıştır, di-
yeceklerdir. 

İşte böyle, şayet on-
lara da Gökleri ve ye-
ri yaratan kimdir? di-
ye sorarsan hiç te-
reddüt etmeden Kud-
ret Sahibi Olan, Her 
Şeyi Bilen (Allah)tır. 
cevabını verecekler. 

43. 
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.. ع لِ ..الَِذي ج  =(O)..kılandır     ِل ك م=sizin..için    

ْهدًا    yeri=اْْل ْرضِ  ع لِ     beşik=م  ج      ve..yapandır=و 

ا    size=ل ك مِْ     yollar=س ب ًَلِ    orada=فِيه 

 hidayete..eresiniz=ت ْهت د ونِ     umulur..ki=ل ع لَك مِْ

O; size yeri beşik 
kılan ve doğru git-
meniz için yeryü-
zünde size yollar 
gösterendir. 

O ki; yeri, sizin 
için bir beşik 
kılmış, doğru gi-
desiniz diye ora-
da yollar var et-
miştir. 

Yeri sizin için bir be-
şik yapan ve üzerinde 
(geçiminizi kazanma) 
yolları var eden 
O'dur; umulur ki doğ-
ru yolu (seçer ve onu) 
izlersiniz. 

43. 
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,, الَِذي ن َزلِ ,,و  =ve,,indirendir     ِاءِِ,,ِمن الَسم  =gökten    

اءًِ     bir,,ölçü,,ile=بِق د رِ     su=م 

    onunla=بِهِِ    böylece,,canlandırdık=ف أ ْنش ْرن ا

ْيتًاِ     bir,,ülkeyi=ب ْلد ةًِ ِلكِ     ölü=م      işte,,öyle=ك ذ َٰ

ونِ  ج   siz,,de,,çıkarılacaksınız=ت ْخر 

Gökten bir ölçüye 
göre suyu indiren 
O´dur. Biz onunla 
kupkuru ölü bir 
memlekete hayat 
verdik. İşte böyle 
sizde tekrar dirilti-
leceksiniz. 

O ki; gökten bir 
ölçüye göre su 
indirmiştir. İşte 
Biz, onunla ölü 
bir memleketi di-
rilttik, siz de böy-
lece çıkarılacak-
sınız. 

O'dur gökten gerekli 
miktarda suyu tekrar 
tekrar indiren; işte, 
Biz (nasıl) onunla ölü 
toprağa hayat veri-
yorsak, siz de böyle 
(öldükten sonra) ye-
niden sahneye çıkarı-
lacaksınız. 

43. 
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.. الَِذي ل قِ ..و  خ  =O..yaratandır     ِاج     çiftleri=اْْل ْزو 

ا ع لِ     bütün=ك لَه  ج      size=ل ك مِْ    ve..var..edendir=و 

اْلف ْلكِِ..ِمنِ  =gemiler    ِِاْْل ْنع ام     ve..hayvanlar=و 

ا ت ْرك ب ونِ ..م  =bineceğiniz 

Bütün çiftleri Allah 
yarattı, size bine-
ceğiniz gemiler ve 
hayvanlar var etti. 

Ve O ki; bütün 
çiftleri yaratmış-
tır. Sizin için bi-
neceğiniz gemi-
ler ve davarlar 
var etmiştir. 

Ve O bütün karşıtları 
(da) yaratandır. O'dur 
bütün gemileri ve 
hayvanları binmeniz 
için sizin hizmetinize 
veren; 

43. 
13 

وا,,     binmeniz,,için=ِلت ْست و 

ظ ه وِرهِِ,,ع ل ىَِٰ =onların,,sırtlarına    َِث م=sonra    

وا ة ِ    anmanız,,için=ت ْذك ر      nimetini=نِْعم 

ب ِك مِْ ْيت مِْ    zaman=إِذ ا    Rabbinizin=ر      bindiğiniz=اْست و 

ل ْيهِِ ت ق ول وا    onlara=ع      ve,,(şöyle),,demeniz,,için=و 

انِ      şanı,,yücedir=س ْبح 

س َخرِ ,,الَِذي =hizmetimize,,verenin    ل ن ا=bizim    

ذ ا ا    bunu=ه َٰ م  ك نَا,,و  =yoksa,,biz,,değildik    ِ ل ه=bunu    

ْقِرنِينِ   yanaştıracak,,(hizmetimize)=م 

Böylece onların 
sırtına binip, üzer-
lerine yerleşince, 
Rabbinizin nimetini 
anarak «Bunu bi-
zim hizmetimize 
veren Allah´ın şanı 
yücedir, yoksa biz 
bunlara güç yeti-
remezdik» deme-
niz içindir. 

Ta ki bunların 
üzerine oturun-
ca, Rabbınızın 
nimetini anarak: 
Bunları bize mü-
sahhar kılan ne 
yücedir, yoksa 
biz bunlara güç 
yetiremezdik, di-
yesiniz. 

böyle yapar ki onlara 
hükmedesiniz ve ne 
zaman onlardan ya-
rarlanırsanız Rabbi-
nizin nimetlerini hatır-
layıp (Bütün) bunları 
bizim hizmetimize ve-
ren O ne yücedir, 
çünkü (O olmasaydı) 
biz bunu elde ede-
mezdik; 

43. 
14 

إِنَا.. ب ِن ا..إِل ىَِٰ    biz..elbette=و  ر  =Rabbimize    

ْنق ِلب ونِ   döneceğiz=ل م 

Biz şüphesiz Rab-
bimize döneceğiz 
deyin. 

Ve biz, şüphesiz 
Rabbımıza dö-
neceğiz. 

o halde biz mutlaka 
O'na döneceğiz! di-
yesiniz. 

43. 
15 

ع ل وا,, ج      O’na=ل ه ِ    tasarladılar=و 

ِعب اِدهِِ,,ِمنِْ =kullarından     ِْزًءا     bir,,parça=ج 

ْنسِ     gerçekten=إِنَِ انِ اْْلِ =insan    

بِينِ     bir,,nankördür=ل ك ف ورِ   apaçık=م 

Böyle iken kafirler 
Allah´a çocuk is-
nad ettiler. İnsan 
gerçekten apaçık 
nankördür, gerçeği 
inkar eder. 

Ama onlar; kulla-
rından bir kısmı-
nı, O´nun bir 
parçası saydılar. 
İnsan, gerçekten 
apaçık bir nan-
kördür. 

Ama hala O'na bir 
çocuk yakıştırırlar, 
üstelik yarattıkların-
dan birini! Belli ki, 
(böyle düşünen) in-
san şükretmeyi terk 
etmiş bir nankördür! 

43. 
16 

.. ذ ِ..أ مِِ اتَخ  =yoksa..kendisine..mi..aldı?    

ي ْخل قِ ..ِمَما =yarattıklarından     ِب ن ات=kızları    

أ ْصف اك مِْ  oğulları=بِاْلب نِينِ     ve..size..seçti=و 

Demek Allah, ya-
rattıkları arasından 
kızları kendisine 
alıp da oğulları si-
ze verdi öyle mi? 

Yoksa; Allah, ya-
rattıkları arasın-
dan kızları ken-
disine alıp oğul-
ları size mi ayır-
dı? 

Yoksa, (düşünüyor 
musunuz ki) O, yarat-
tıkları arasından kız 
çocukları kendisi için 
seçti ve size erkek 
çocukları bıraktı? 

43. 
17 

,, إِذ ا رِ ,,و  ب ش ِ =müjdelense    ِْد ه م     onlardan,,birine=أ ح 

ا بِ ,,بِم  ر  ض  =anlattığı    ِِن     Rahman’a=ِللَرْحم َٰ

Fakat Rahman 
olan Allah´a isnad 
ettiği kız evlat 
kendilerinden biri-

Ama Rahman´a 
isnad edilen kız 
evladla onlardan 
birisi müjdele-

Nitekim onlardan biri-
ne, Rahman'a kolay-
ca isnad ettiği (çocu-
ğun doğumu) müjde-
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ث ًَلِ ه ِ    kesilir=ظ لَِ    benzer,,olarak=م  ْجه      yüzü=و 

دًّا ْسو  ه وِ     kapkara=م      ve,,o=و 

 öfkesinden,,yutkunup,,durur=ك ِظيمِ 

ne müjdelenince, o 
kimsenin yüzü 
simsiyah kesilir, 
öfkesinden yutku-
nup durur. 

nince; yüzü kap-
kara kesilir de 
öfkesinden yut-
kunur durur. 

lenirse, yüzü kararır 
ve içi öfkeyle dolar. 

43. 
18 

.. نِْ م  َشأ ِي ن ..أ و  =yetiştirileni..mi?    

اْلِحْلي ةِِ..فِي =süs..içinde     ِه و     ve=و 

امِِ..فِي اْلِخص  =mücadelede     ِغ ْير=olmayanı    

بِينِ   ..açık=م 

Demek süs içinde 
yetiştirilerek mü-
cadele gücü olma-
yanı mı Allah´a is-
nad ediyorsunuz? 

Yoksa süs içinde 
yetiştirilip de 
mücadelede 
açık olmayanı 
mı? 

Ne! (diye şaşkınlıkla 
sorar), (Bir kız sahibi 
mi oldum) (yalnız) 
süs için var olan bir 
kız? Bunun üzerine 
kendini belli belirsiz 
bir iç çatışmanın için-
de bulur. 

43. 
19 

ع ل وا,, ج  ئِك ة ِ    saydılar=و  َل      melekleri=اْلم 

ِعب اد ِ,,ه مِْ,,ينِ الَذِِ =kulları,,olan    

نِِ     dişi=إِن اثًاِ     Rahman’ın=الَرْحم َٰ

    ?şahid,,mi,,oldular=أ ش ِهد وا

ْمِ  ْلق ه  ت ْكت بِ     onların,,yaratılışlarına=خ      yazılacak=س 

مِْ اد ت ه      şahidlikleri=ش ه 

ي ْسأ ل ونِ   ve,,(bundan),,sorulacaklardır=و 

Onlar Rahman´ın 
kulları olan melek-
leri de dişi saydı-
lar. Acaba melek-
lerin yaratılışını mı 
gördüler? Onların 
bu şahidlikleri ya-
zılacak ve sorguya 
çekilecekler. 

Onlar; Rah-
man´ın kulları 
olan melekleri 
de dişi saydılar. 
Yaratılışlarını mı 
görmüşler. Onla-
rın şehadetleri 
yazılacak ve on-
lar sorguya çeki-
leceklerdir. 

Ve onlar meleklerin 
(de) -ki Rahman tara-
fından yaratılan var-
lıklardır- dişi oldukla-
rını iddia ederler, 
(yoksa) onların yara-
tılışını gördüler mi? 
Onların bu saçma id-
diası kaydedilecek ve 
böyleleri (Hesap Gü-
nü bundan dolayı) 
yargılanacaklar! 

43. 
20 

ق ال وا.. ش اءِ ..ل وِْ    ve..dediler..ki=و  =dileseydi    

نِ      Rahman=الَرْحم َٰ

ا ع ب ْدن اه ْمِ ..م  =biz..onlara..tapmazdık    ا     yoktur=م 

مِْ ِلكِ     onların=ل ه      bu..hususta=بِذ َٰ

ِعْلم ِ ..ِمنِْ =bir..bilgileri    ِْه مِْ..إِن =onlar    َِإِل=sadece    

ص ونِ   saçmalıyorlar=ي ْخر 

Ve derler ki: “Eğer 
Rahman dilemiş 
olsaydı biz onlara 
kulluk etmezdik.” 
Buna dair bir bilgi-
leri yoktur onların. 
Onlar sadece ve-
himde bulunuyor-
lar. 

Ve derler ki: 
Eğer Rahman 
dilemiş olsaydı; 
biz, onlara iba-
det etmezdik. 
Onların bu ko-
nuda bir bilgileri 
yoktur. Onlar, 
yalnız yalan söy-
leyip dururlar. 

Onlar hala: Rahman 
dilemiş ol(ma)saydı 
biz onlara asla tap-
mazdık! diyorlar. 
(Ama) onlar (Rah-
man'ın) böyle bir şey 
(istediği) hakkında 
bilgi sahibi değiller. 
Onlar sadece zanne-
diyorlar. 

43. 
21 

,, آت ْين اه مِْ,,أ مِْ =yoksa,,onlara,,-mı,,vermişiz?    

ق ْبِلهِِ,,ِمنِْ    bir,,Kitap=ِكت ابًا =bundan,,önce    

مِْ ْست ْمِسك ونِ     ona=بِهِِ    onlar=ف ه   sarılıyorlar=م 

Yoksa bundan ön-
ce onlara bir kitab 
verdik de ona mı 
sarılıyorlar? 

Yoksa; daha ön-
ce onlara bir ki-
tab verdik de 
ona mı tutunu-
yorlar? 

Yoksa biz, bundan 
önce, kendilerine, ha-
la sıkı sıkıya sarıldık-
ları (aykırı) bir vahiy 
mi gönderdik? 

43. 
22 

    biz=إِنَا    dediler..ki=ق ال وا    hayır=ب لِْ..

ْدن ا ج  ن ا    bulduk=و      babalarımızı=آب اء 

إِنَا    bir..din=أ َمةِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ     biz..de=و 

آث اِرِهمِْ..ع ل ىَِٰ =onların..izlerinde    

ْهت د ونِ   gidiyoruz=م 

Hayır! Sadece 
«Biz babalarımızı 
bu din üzerinde 
bulduk, biz de on-
ların izinde gidiyo-
ruz» dediler. 

Hayır, dediler ki: 
Doğrusu biz, 
atalarımızı bir 
ümmet üzerinde 
bulduk ve biz de 
onların izlerin-
den gitmekteyiz. 

Hayır! Ama şöyle der-
ler: Biz atalarımızı 
(belli) bir inanç üze-
rinde bulduk ve an-
cak onların izinden 
giderek doğru yolu 
buluruz! 

43. 
23 

,,
ك ذ َِٰ ِلكِ و  =işte,,böyle    ا ْلن ا,,م  أ ْرس  =göndermedik    

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önce    

ق ْري ةِ ,,فِي =herhangi,,bir,,kente    ِْن ِذيرِ ,,ِمن =uyarıcı    

    diyenlerden=ق الِ     başkasını=إِلَِ

ف وه ا تْر      biz=إِنَا    oranın,,varlıklıları=م 

ْدن ا ج  ن ا    bulduk=و      babalarımızı=آب اء 

إِنَا    bir,,din=أ َمةِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ     ve,,biz,,de=و 

آث اِرِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =onların,,izlerine     ِْقت د ون  uyarız=م 

İşte böyle senden 
önce hangi mem-
lekete uyarıcı gön-
derdiysek, mutlaka 
oranın ileri gelen 
zenginleri: «Biz 
babalarımızı bir 
din üzerinde bul-
duk, biz de onların 
izlerine uyarız» 
dediler. 

Senden önce de 
hangi kasabaya 
bir uyarıcı gön-
derdiysek; o ka-
sabanın varlıklı-
ları sadece dedi-
ler ki: Doğrusu 
biz, babalarımızı 
bir ümmet üze-
rinde bulduk ve 
biz de onların iz-
lerine uymakta-
yız. 

İşte böyle: Biz, ne 
zaman, senden önce 
herhangi bir topluluğa 
bir uyarıcı gönderdiy-
sek, halkın keyif ve 
haz peşinde koşan 
kesimi daima şöyle 
dediler: Biz atalarımı-
zı bir inanç üzerinde 
bulduk, biz ancak on-
ların izinden gideriz! 

43. 
24 

.. ل وِْ    dedi=ق الِ  ِجئْت ك مِْ..أ و  =ben..size..getirsem..de..mi?    

    daha..doğrusunu=بِأ ْهد ىَِٰ

ْدت مِْ..ِمَما ج  و  =bulduğunuzdan    ِِل ْيه     üzerinde=ع 

ك ْمِ      dediler=ق ال وا    babalarınızı=آب اء 

ا    doğrusu..biz=إِنَا أ ْرِسْلت مِْ..بِم  =sizinle..gönderileni    

ونِ     onu=بِهِِ  inkâr..ediyoruz=ك افِر 

Ben size, babala-
rınızı üzerinde 
bulduğunuz dinden 
daha doğrusunu 
getirmiş olsam da 
yine babalarınızın 
yolunu mu tuta-
caksınız? deyince, 
dediler ki: «Doğru-
su biz seninle 
gönderileni inkar 
ediyoruz.» 

Şayet size atala-
rınızı üzerinde 
bulduğunuz 
şeyden daha 
doğrusunu ge-
tirmişsem; yine 
mi bana uymaz-
sınız? deyince, 
dediler ki: Doğ-
rusu sizin gön-
derildiğiniz şeyi, 
biz inkar ediyo-
ruz. 

(Bunun üzerine her 
peygamber) Nasıl? 
derdi, Atalarınızı ina-
nır bulduğunuzdan 
daha iyi bir kılavuz 
getirmiş olsam da 
mı? Berikiler, buna, 
Sizin mesajlarınızda 
bir doğruluk payı ol-
duğunu inkar ediyo-
ruz! diye cevap verir-
lerdi. 

43. 
25 

ْمِ     biz,,de,,öc,,aldık=ف اْنت ق ْمن ا,,     onlardan=ِمْنه 

    oldu=ك انِ     ?nasıl=ك ْيفِ     bak=ف اْنظ رِْ

ب ة ِع اقِِ =sonu     ِبِين ك ذ ِ  yalanlayanların=اْلم 

Biz de onlardan in-
tikam aldık. Bak, 
yalanlayanların 
sonu nasıl oldu? 

Biz de onlardan 
intikam aldık. 
Yalanlayanların 
sonunun nasıl 
olduğuna bir 
bak. 

Ama sonunda onlar-
dan intikamımızı al-
dık; işte bakın hakika-
ti yalanlayanların so-
nu ne oldu! 

43. 
26 

إِذِْ.. اِهيمِ     demişti..ki=ق الِ     bir..zaman=و      İbrahim=إِْبر 

ق ْوِمهِِ    babasına=ِْل بِيهِِ     ve..kavmine=و 

اءِ     şüphesiz..ben=إِنَنِي     uzağım=ب ر 

ت ْعب د ونِ ..ِمَما =sizin..taptıklarınızdan 

Bir zaman İbrahim 
babasına ve kav-
mine demişti ki; 
«Ben sizin taptıkla-
rınızdan uzağım.» 

Hani İbrahim; 
babasına ve 
kavmine demişti 
ki: Şüphesiz 
ben, sizin taptı-
ğınız şeylerden 
uzağım. 

İbrahim, babasına ve 
halkına seslen-
di(ğinde bu gerçeği 
dikkate almıştı:) Sizin 
taptıklarınıza tapmak 
benden uzak olsun! 

43. 
27 

نِي,,الَِذي    yalnızca=إِلَِ,, ف ط ر  =beni,,yaratana    

    çünkü,,O=ف إِنَه ِ

ي ْهِدينِِ  bana,,doğru,,yolu,,gösterecektir=س 

Ben yalnız beni 
yaratana taparım. 
Çünkü O, bana 
doğru yolu göste-
recektir. 

Beni yaratan 
müstesna. Şüp-
hesiz ki O; beni 
hidayete ilete-
cektir. 

Hiç kimse(ye tap-
mam), beni var etmiş 
olan hariç, beni doğru 
yola ileten O'dur! 

43. 
28 

ا.. ع ل ه  ج  ةًِ    ve..onu..yaptı=و      bir..söz=ك ِلم 

ع ِقبِهِِ..فِي    kalıcı=ب اقِي ةًِ =sonrakiler..içinde    

مِْ  dönerler=ي ْرِجع ونِ     umulur..ki=ل ع لَه 

ve bu tevhid sözü-
nün ardından kalı-
cı bir söz yaptı ki, 
insanlar Allah´a 
dönsünler. 

Ve onu; belki 
dönerler diye ar-
dından gelenler 
için kalıcı bir ke-
lime kıldı. 

Ve bunu, daha sonra 
gelenler arasında ya-
şamaya devam eden 
bir söz olarak söyledi 
ki onlar (daima) o 
(sözü hatırlayıp ona) 
dönsünler. 

43. 
29 

تَْعتِ     doğrusu=ب لِْ,, ءِِ    yaşattım=م  ل  ؤ      bunları=ه َٰ

ه مِْ آب اء  تَىَِٰ    ve,,babalarını=و      dek=ح 

ه مِ  اء  قُِّ    kendilerine,,gelinceye=ج      gerçek,,söz=اْلح 

س ولِ  ر  بِينِ     ve,,elçi=و   açıklayan=م 

Doğrusu bunları 
da, babalarını da 
kendilerine hak ve 
hakikatı açıklayan 
bir peygamber ge-
linceye kadar ge-
çindirdim. 

Hayır. Ben, onla-
rı da, atalarını 
da hakkı açıkla-
yan bir peygam-
ber gelene kadar 
geçindirdim. 

Şimdi, (İbrahim'den 
sonra yaşamış olan-
lara gelince,) onlara -
ve atalarına- her şeyi 
apaçık ortaya seren 
bir elçi aracılığıyla 
hakikati gönderinceye 
kadar istedikleri gibi 
yaşamalarına izin 
verdim: 

43. 
30 

.. ل َما ه مِ ..و  اء  ج  =fakat..onlara..gelince    ُِّق     gerçek=اْلح 

ل واق ا =dediler    ذ ا     büyüdür=ِسْحرِ     bu=ه َٰ

إِنَا ونِ     onu=بِهِِ    ve..biz=و   tanımayız=ك افِر 

Fakat kendilerine 
hak gelince: «Bu 
büyüdür biz onu 
tanımayız.» dedi-
ler. 

Hak kendilerine 
geldiğinde ise: 
Bu bir büyüdür. 
Doğrusu biz, 
onu inkar ediyo-
ruz, dediler. 

ama şimdi hakikat 
onlara ulaşınca, Bü-
tün bunlar sadece 
büyüleyici laflardır ve 
biz onlarda bir doğru-
luk payı olduğuna 
inanmıyoruz! derler. 

43. 
31 

ق ال وا,,     ve,,dediler,,ki=و 

لِ ,,ل ْولِ  ن ز ِ =indirilmeli,,değil,,miydi?    ذ ا     bu=ه َٰ

لِ ,,ع ل ىَِٰ    Kur’an=اْلق ْرآنِ  ج  ر  =bir,,adama    

اْلق ْري ت ْينِِ,,ِمنِ  =iki,,kentten     ِع ِظيم=büyük 

Ve dediler ki: «Bu 
Kur´an iki şehrin 
birinden bir büyük 
adama indirilmeli 
değil miydi?» 

Ve dediler ki: Bu 
Kur´an, o iki ka-
sabanın birinden 
büyük bir adama 
indirilmeli değil 
miydi? 

Ve yine şöyle derler: 
Bu Kuran, neden iki 
şehrin ileri gelenleri-
ne inmiş değil? 

43. 
32 

ونِ     ?onlar..mı=أ ه مِْ..     bölüştürüyorlar=ي ْقِسم 

تِ  ْحم  ب ِك ِ     rahmetini=ر      biz=ن ْحنِ     Rabbinin=ر 

Rabbinin rahmetini 
onlar mı paylaştırı-
yorlar? Dünya ha-
yatında onların 

Yoksa Rabbının 
rahmetini onlar 
mı paylaştırıyor-
lar? Dünya ha-

Rabbinin rahmetini 
yoksa onlar mı bölüş-
türüyorlar? (Hayır, 
nasıl ki) bu dünyada 
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    aralarında=ب ْين ه مِْ    taksim..ettik=ق س ْمن ا

مِْ ت ه  ِعيش      onların..geçimliklerini=م 

ي اةِِ..فِي اْلح  =hayatında     ِالدُّْني ا=dünya    

ف ْعن ا ر  مِْ    ve..üstün..kıldık=و  ه      onlardan..kimini=ب ْعض 

ِ    üzerine=ف ْوقِ      ötekiler=ب ْعض 

اتِ  ج      edinmeleri..için=ِلي تَِخذ ِ    derecelerle=د ر 

مِْ ه      diğerine=ب ْعًضا    biri=ب ْعض 

تِ     hizmetçi,..çalışan=س ْخِريًّاِ  ْحم  ر      rahmeti=و 

ب ِكِ  ْيرِ     Rabbinin=ر      daha..hayırlıdır=خ 

ع ونِ ..ِمَما ي ْجم  =onların..toplayıp..yığdıklarından 

geçimliliklerini Biz 
taksim ettik; birbir-
lerine iş gördürme-
leri için kimini öte-
kine derecelerle 
üstün kıldık. Rab-
binin rahmeti, on-
ların toplayıp yığ-
dıklarından daha 
hayırlıdır. 

yatında onların 
geçimlerini ara-
larında Biz pay-
laştırdık. Birbirle-
rine iş gördüre-
bilmeleri için ki-
mini kimine de-
recelerle üstün 
kıldık. Rabbının 
rahmeti, onların 
biriktirdikleri şey-
lerden daha ha-
yırlıdır. 

geçim araçlarını onlar 
arasında bölüştüren 
ve onların bazısını 
başkalarına yardım 
etmeleri için diğerle-
rinin üstüne çıkaran 
Biziz; (aynı şekilde, 
dilediğimize manevi 
bağışlarda bulunan 
da Biziz): Rabbinin 
bu rahmeti, onların 
yığabilecekleri bütün 
(dünyevi servet-
ler)den daha hayırlı-
dır. 
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,, ل ْولِ  ي ك ونِ ,,أ نِْ    olmasaydı,,(sözkonusu)=و  =olması    

اِحد ةًِ    ümmet=أ َمةًِ    insanların=النَاسِ      bir,,tek=و 

ع ْلن ا نِْ    yapardık=ل ج  ي ْكف رِ ,,ِلم  =inkâr,,edenlerin    

نِِبِالَرْحم َِٰ =Rahman’ı    ِِْلب ي وتِِهم=evlerine    

فَِضةِ ,,ِمنِْ    tavanlar=س ق فًا =gümüşten    

ع اِرجِ  م  ا    ve,,merdivenler=و  ل ْيه      üzerine=ع 

ونِ   binip,,çıkacakları=ي ْظه ر 

İnsanlar küfürde 
birleşen bir tek 
ümmet olmayacak 
olsaydı, Rahman´ı 
inkar edenlerin ev-
lerinin tavanları ve 
üzerine binip çıka-
cakları merdivenle-
ri gümüşten ya-
pardık. 

Şayet insanlar, 
tek bir ümmet 
haline gelmeye-
cek olsaydı; 
Rahman´ı inkar 
edenlerin evleri-
nin tavanlarını 
ve üzerinde yük-
seldikleri merdi-
venleri gümüş-
ten yapardık. 

Eğer (sınırsız zengin-
liklerin önlerine seril-
mesiyle) bütün insan-
lar tek bir (şeytani) 
toplum haline gelmi-
yecek olsaydı, (şimdi) 
Rahman'ı inkar eden-
lerin evlerini gümüş-
ten çatılar ve tırma-
nacakları (gümüşten) 
merdivenler ile dona-
tırdık; 
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ِلب ي وتِِهمِْ.. ابًا    ve..evlerine=و      kapılar=أ ْبو 

ًرا س ر  ا    ve..koltuklar=و  ل ْيه      üzerine=ع 

 yaslanacakları=ي تَِكئ ونِ 

Evlerinin kapılarını 
ve üzerlerine yas-
lanacakları koltuk-
ları da hep gümüş-
ten yapardık. 

Evlerinin kapıla-
rını ve üzerlerine 
yaslanacakları 
kerevetleri de, 

ve evlerine (gümüş) 
kapılar, üzerinde ya-
tıp uzanacakları (gü-
müş) yataklar, 
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,,
فًاِ  ْخر  ز  إِنِْ    ve,,(nice),,süsler=و  ك لُِّ,,و  =bütün    

ِلكِ      sadece=ل َما    bunlar=ذ َٰ

ت اع ِ ي اةِِ    geçici,,menfaatleridir=م      hayatının=اْلح 

ة ِ    dünya=الدُّْني اِ  اْْلِخر      katında=ِعْند ِ    ahiret,,ise=و 

ب ِكِ  تَِقينِ     Rabbinin=ر   muttakiler,,içindir=ِلْلم 

ve nice süsler ve-
rirdik. Bütün bunlar 
sadece dünya ha-
yatının geçici ma-
lından ibarettir. 
Ahiret nimeti ise, 
Rabbinin katında, 
Allah´ın azabından 
sakınıp rahmetine 
sığınanlara mah-
sustur. 

Altına boğardık. 
Bunların hepsi 
sadece dünya 
hayatının geçim-
liğidir. Ahiret ise; 
Rabbının katın-
da müttakiler 
içindir. 

ve (sınırsız ölçüde) 
altın? Ama bunların 
tümü, bu dünya haya-
tının (gelip geçici) 
zevklerinden başka 
bir şey değildir; hal-
buki Allah'a karşı so-
rumluluk duyanları 
öteki dünya(da) Rab-
leri katında (mutluluk) 
bekler. 
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نِْ.. م      karşı=ع نِْ    kör..olursa=ي ْعشِ     kim=و 

نِِ    zikrine=ِذْكرِِ     Rahman’ın=الَرْحم َٰ

اش ْيط انًِ    ona=ل ه ِ    sardırırız=ن ق ي ِضِْ =bir..şeytanı    

وِ   arkadaşı..olur=ق ِرينِ     onun=ل ه ِ    artık..o=ف ه 

Kim Rahman´ın 
Kur´an´ından yüz 
çevirirse ona, bir 
şeytanı arkadaş 
veririz ve o şeytan 
artık onun ayrıl-
maz dostudur. 

Kim, Rahman´ın 
zikrinigörmezlik-
ten gelirse; Biz, 
ona şeytanı mu-
sallat ederiz. 

Rahman'ın uyarısını 
görmezden gelmeyi 
tercih eden kimseye 
gelince, Biz onun içi-
ne öteki kişiliğini oluş-
turmak üzere (kalıcı) 
bir şeytani dürtü yer-
leştiririz. 
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مِْ,, إِنَه      onlar=و 

دُّون ه مِْ     onları,,engelledikleri,,halde=ل ي ص 

الَسبِيلِِ,,ع نِِ =yoldan     ِي ْحس ب ون     sanırlar=و 

مِْ ْهت د ونِ     bunlar=أ نَه   doğru,,yolda,,olduklarını=م 

O şeytanlar bunları 
doğru yoldan çı-
kardıkları halde 
bunlar doğru yolda 
olduklarını sanır-
lar. 

Şüphesiz ki on-
lar da bunları 
yoldan çıkarırlar. 
Bunlar ise doğru 
yolda olduklarını 
sanırlar. 

Bu (şeytani dürtüler) 
böylelerini (hakikat) 
yolundan alıkoyar ve 
bunlar kendilerinin 
doğru yolda oldukla-
rını sanırlar! 
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.. تَىَِٰ ن ا    zaman=إِذ ا    nihayet=ح  اء      bize..geldiği=ج 

ل ْيتِ ..ي ا    der..ki=ق الِ  =keşke..olsaydı    ب ْينِي=benimle    

ب ْين كِ      kadar..uzaklık=ب ْعد ِ    senin..aranda=و 

ْشِرق ْينِِ     meğer..ne..kötü=ف بِئْسِ     iki..doğu=اْلم 

 arkadaş(mışsın)=اْلق ِرينِ 

O şeytanın dostu 
bize geldiği zaman 
arkadaşına: «Keş-
ke benimle senin 
aranda doğu ile 
batı arası kadar 
uzaklık olsaydı» 
der. Meğer ne kötü 
arkadaşmış. 

Nihayet Bize ge-
lince der ki: 
Keşki benimle 
senin aranda 
Doğu ile Batı 
arasındaki kadar 
uzaklık olsaydı. 
Sen, ne kötü ar-
kadaş imişsin. 

Ama sonunda (bu 
şekilde günaha bat-
mış olan) kişi, (Hesap 
Günü) önümüze gel-
diği zaman, (öteki ki-
şiliğine,) Keşke be-
nimle senin aranda 
doğu ile batı kadar bir 
mesafe olsaydı! diye-
cektir; şu öteki kişilik 
ne kadar da kötüy-
müş! 
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,, ل نِْ ي ْنف ع ك مِ ,,و  =size,,bir,,yarar,,sağlamaz    

ل ْمت مِْ    çünkü=إِذِْ    bugün=اْلي ْومِ      zulmettiniz=ظ 

اْلع ذ ابِِ,,فِي    siz=أ نَك مِْ =azabda    

ْشت ِرك ونِ   ortaksınız=م 

İkiniz de zalim ol-
duğunuz için bu-
gün pişman olma-
nız size hiçbir fay-
da vermeyecektir. 
Çünkü siz azapta 
ortaksınız. 

Zulmettiğiniz 
için, bugün piş-
manlığın hiç bir 
faydası yoktur. 
Muhakkak ki 
azabda ortaksı-
nız. 

O Gün bu(nu öğren-
meniz) size bir fayda 
sağlamaz, çünkü siz 
(birlikte) günah işle-
diniz, şimdi (de) aza-
bınızı birbirinizle pay-
laşın. 
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..     işittireceksin=ت ْسِمعِ     ?sen..mi=أ ف أ ْنتِ 

مَِ     yola..ileteceksin=ت ْهِدي    yahut=أ وِْ    sağıra=الصُّ

نِْ    körü=اْلع ْميِ  م      olan=ك انِ     ve..kimseyi=و 

لِ ..فِي َل  ض  =sapıklıkta     ِبِين  apaçık=م 

Ey Muhammed! 
Sen mi sağırlara 
işittireceksin, yahut 
kör ve apaçık sa-
pıklıkta olanı doğru 
yola ileteceksin? 

Sen mi duyura-
caksın o sağırla-
ra? Körleri ve 
apaçık sapıklıkta 
olanları sen mi 
hidayete erişti-
receksin? 

Sen (ey Muhammed) 
sağıra işittirebilir mi-
sin, yahut köre doğru 
yolu gösterebilir mi-
sin, ya da sapkınlığa 
gömülmüş olana? 

43. 
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    seni=بِكِ     biz,,alıp,,götürsek=ن ْذه ب نَِ    bile=ف إَِما,,

مِْ    muhakkak,,biz=ف إِنَا     onlardan=ِمْنه 

ونِ  ْنت ِقم   öc,,alırız=م 

Eğer biz seni alıp 
götürürsek (vefat 
ettirirsek) onlardan 
intikam alacağız. 

Seni onlardan 
uzaklaştırsak da; 
muhakkak ki Biz, 
onlardan intikam 
alırız. 

Biz (mesajın hakim 
duruma geçmeden 
önce) seni (onların) 
elinden alsak da (al-
masak da) mutlaka 
onlardan öcümüzü 
alırız. 

43. 
42 

    sana..gösteririz=ن ِري نَكِ     yahut=أ وِْ..

ع دْن اه مِْ..الَِذي و  =onları..uyardığımız..şeyi    

ل ْيِهمِْ    şüphesiz..bizim=ف إِنَا     onlara=ع 

ونِ  ْقت ِدر   gücümüz..yeter=م 

Yahut onları tehdit 
ettiğimiz şeyi sana 
gösteririz. Bizim 
onlara gücümüz 
yeter. 

Yahut da onlara 
vaadettiğimizi 
sana gösteririz. 
Çünkü Biz, onla-
ra karşı gücü ye-
tenleriz. 

ve onlara vaad etti-
ğimiz şeyi yerine ge-
tirdiğimizi (bu dünya-
da) sana göstersek 
de (göstermesek de) 
onlar üzerinde kesin 
bir otoriteye sahibiz! 
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    sen,,sımsıkı,,sarıl=ف اْست ْمِسكِْ,,

وِحيِ ,,بِالَِذي
أ  =vahyedilene     ِ إِل ْيك=sana    

اطِ ِصرِ     üzerindesin=ع ل ىَِٰ    çünkü,,sen=إِنَكِ  =yol    

ْست ِقيمِ   doğru=م 

Sen, sana vahye-
dilene sımsıkı sa-
rıl. Zira sen, dos-
doğru yoldasın. 

Sen; sana vah-
yolunana sarıl. 
Muhakkak ki 
sen, dosdoğru 
bir yol üzerinde-
sin. 

Öyleyse sana vahye-
dilmiş olan her şeye 
sımsıkı sarıl; çünkü 
sen dosdoğru bir yol-
dasın; 
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إِنَه ِ..     bir..Zikir’dir=ل ِذْكرِ     şüphesiz..O..(Kur’an)=و 

ِلق ْوِمك ِ     sana=ل كِ      ve..kavmine=و 

س ْوفِ   sorulacaksınız=ت ْسأ ل ونِ     ve..yakında=و 

Doğrusu bu Kur´an 
sana ve ümmetine 
bir öğüttür, ondan 
sorumlu tutulacak-
sınız. 

Doğrusu bu; sa-
na ve kavmine 
bir öğüttür. On-
dan sorguya çe-
kileceksiniz. 

ve bu (vahiy) şüphe-
siz senin ve halkın 
için bir şeref ve itibar 
(kaynağı) olacaktır 
ama zamanı gelince 
hepiniz (ona karşı tu-
tumunuzdan dolayı) 
hesaba çekileceksi-
niz. 
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اْسأ لِْ,, نِْ    ve,,sor=و  ْلن ا,,م  أ ْرس  =gönderdiğimiz    

ق ْبِلكِ ,,ِمنِْ =senden,,önce    

س ِلن ا,,ِمنِْ ر  =elçilerimizden    ع ْلن ا     ?yapmış,,mıyız=أ ج 

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِن     Rahman’dan=الَرْحم َٰ

ةًِ  tapılacak=ي ْعب د ونِ     tanrılar=آِله 

Senden önce gön-
derdiğimiz pey-
gamberlere sor. 
Biz Rahman olan 
Allah´tan başka 
tapılacak tanrılar 
mı yapmışız? 

Senden önce 
gönderdiğimiz 
peygamberleri-
mize sor: Biz, 
Rahman´dan 
başka ibadet 
edecek tanrılar 
kılmış mıyız? 

(Bırak başkasını da,) 
senden önce gönder-
diğimiz elçilerimize 
sor, Rahman'dan 
başka tanrılara tapıl-
masına hiç izin ver-
miş miyiz? 

43. 
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ل ق دِْ.. ْلن ا    andolsun=و      biz..gönderdik=أ ْرس 

وس ىَِٰ     ayetlerimizle=بِآي اتِن ا    Musa’yı=م 

Andolsun biz Mu-
sa´yı da ayetleri-
mizle Firavun´a ve 
ileri gelen adamla-
rına gönderdik: 

Andolsun ki; Biz, 
Musa´yı da ayet-
lerimizle Fira-
vun´a ve erkanı-
na göndermiştik. 

İşte bu şekilde Mu-
sa'yı mesajlarımızla 
Firavun'a ve ileri ge-
len adamlarına gön-
derdik: Musa onlara, 
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فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ =Fir’avn’a    

ل ئِهِِ م      dedi=ف ق الِ     ve..ileri..gelen..adamlarına=و 

ن ِيإِِ =ben     ِس ول ب ِِ    elçisiyim=ر      Rabbinin=ر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

«Ben alemlerin 
Rabbinin elçisi-
yim» demişti. 

Ve demişti ki: 
Şüphesiz ben, 
alemlerin Rab-
bının elçisiyim. 

Bakın dedi, ben bü-
tün alemlerin Rabbi-
nin bir elçisiyim! 
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,, ه مِْ,,اف ل مَِ اء  ج  =onlara,,getirince    بِآي اتِن ا=ayetlerimizi    

ا    onlar=ه مِْ    hemen=إِذ ا     onlarla=ِمْنه 

ك ونِ   gülmeğe,,başladılar,,(alay,,edip)=ي ْضح 

Onlara ayetlerimizi 
getirince, birden 
bire onlarla alay 
etmeye koyuldular. 

Onlara ayetleri-
mizle varınca, 
onlar bunlara 
gülüvermişlerdi. 

Ama önlerine (muci-
zevi) işaretlerimizi ge-
tirince, hemen onları 
alaya aldılar, 
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.. ا م  ن ِريِهمِْ..و  =onlara..göstermeyiz    

آي ةِ ..ِمنِْ =bir..mucize..mutlaka    َِإِل=başkasını    

    daha..büyüktür=أ ْكب رِ     ki..o=ِهيِ 

اِ ..ِمنِْ أ ْختِه  =kardeşinden..(ötekinden)    

ْذن اه مِْ أ خ      onları..yakaladık=و 

مِْ    azab(lar)..ile=بِاْلع ذ ابِِ     umulur..ki=ل ع لَه 

 dönerler=ي ْرِجع ونِ 

Onlara biri diğerin-
den daha büyük 
olmayan hiçbir 
ayet göstermedik. 
Doğru yola dön-
meleri için azaba 
uğrattık. 

Onlara biri diğe-
rinden daha bü-
yük olmayan hiç 
bir ayet göster-
medik. Doğru 
yola dönmeleri 
için onları azaba 
uğrattık. 

halbuki kendilerine 
gösterdiğimiz her işa-
ret, öncekinden daha 
etkileyici idi ve (her 
defasında) onları bel-
ki (Bize) dönerler diye 
azaba çarptırdık. 
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ق ال وا,, أ يُّه ِ,,ي ا    dediler,,ki=و  =ey     ِالَساِحر=büyücü    

بَكِ     bizim,,için=ل ن ا    dua,,et=اْدعِ      Rabbine=ر 

ا ع ِهد ِ,,بِم  =söz,,hürmetine     ِِعْند ك=sana,,verdiği    

ْهت د ونِ     artık,,biz=إِنَن ا  yola,,geleceğiz=ل م 

Azabı görünce: 
«Ey büyücü, bizim 
için Rabb´ine dua 
et, sende bulunan 
ahdi hürmetine bizi 
bağışlamasını dile, 
artık yola gelece-
ğiz» dediler. 

Ve dediler ki: Ey 
sihirbaz; sana 
verdiği ahde gö-
re Rabbına bi-
zim için dua et. 
Muhakkak biz, 
hidayete erişti-
rilmiş olacağız. 

Ve (her defasında,) 
Ey büyücü! diye fer-
yad ettiler, Seninle 
yaptığı (peygamber-
lik) sözleşmesinin ha-
tırına bizim için Rab-
bine yalvar, biz artık 
kesinlikle doğru yola 
döneceğiz! 
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.. ْفن ا..ف ل َما ك ش  =fakat..biz..kaldırınca     ِم ْنه      onlardan=ع 

    onlar=ه مِْ    hemen=إِذ ا    azabı=اْلع ذ ابِ 

 sözlerinden..dönüyorlar=ي ْنك ث ونِ 

Fakat biz onlardan 
azabı kaldırınca 
sözlerinden dön-
meye başladılar. 

Azabı üzerlerin-
den kaldırınca, 
hemen sözlerin-
den caydılar. 

Ama azaptan kurtarır 
kurtarmaz, bir bakar-
sın ki hemen sözle-
rinden dönüvermişler! 
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,, ن اد ىَِٰ     içinde=فِي    Fir’avn=فِْرع ْونِ     seslendi=و 

ق ْومِِ,,ي ا    dedi,,ki=ق الِ     kavminin=ق ْوِمهِِ =ey,,kavmim    

ْلكِ     benim=ِلي    ?değil,,mi=أ ل ْيسِ      mülkü=م 

ِذهِِ    Mısır=ِمْصرِ  ه َٰ ارِ     ve,,şu=و      ırmaklar=اْْل ْنه 

ت ْحتِيِ ,,ِمنِْ    akıp,,giden=ت ْجِري =altımdan    

ِ ونِ ,,أ ف َل  ت ْبِصر  =görmüyor,,musunuz? 

Firavun kavmine 
şöyle seslenip dedi 
ki: «Ey kavmim, 
Mısır mülkü ve şu 
altından akıp giden 
ırmaklar benim 
değil mi? Görmü-
yor musunuz? 

Firavun, kavmi-
ne seslendi ve 
dedi ki: Ey kav-
mim; Mısır mül-
kü ve altımdan 
akan şu ırmaklar 
benim değil mi? 
Hala görmüyor 
musunuz? 

Ve Firavun, halkına 
bir çağrıda bulunarak 
Ey kavmim! dedi, Mı-
sır'ın hakimiyeti bana 
ait değil mi? Bütün bu 
nehirler benim ayak-
larımın altında akmı-
yor mu? (Sizin en bü-
yük efendiniz oldu-
ğumu) görmüyor mu-
sunuz? 
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ْيرِ     ben=أ ن ا    ?yahut..değil..miyim=أ مِْ..     daha..iyi=خ 

ذ ا..ِمنِْ ه َٰ =şundan    ه وِ ..الَِذي =ki..o    

ِهينِ  لِ     aşağılıktır=م      ve..olmayandır=و 

 söz..anlatacak..durumda=ي بِينِ     nerdeyse=ي ك اد ِ

Yoksa ben, kendisi 
zayıf ve neredeyse 
söz anlatamaya-
cak durumda bu-
lunan şu adamdan 
daha hayırlı değil 
miyim? 

Ben, açıkça söy-
leyemeyecek 
derecede zavallı 
olan şu adam-
dan daha hayırlı 
değil miyim? 

Ben, ne demek iste-
diğini bile anlatama-
yan şu zavallı adam-
dan daha iyi değil mi-
yim? 

43. 
53 

,, ْلِقيِ ,,ف ل ْولِ 
أ  =atılmalı,,değil,,miydi?    ِِل ْيه     üzerine=ع 

ة ِ ذ ه بِ ,,ِمنِْ    bilezikler=أ ْسِور  =altın    ِْأ و=yahut    

اءِ  ع ه ِ    gelmeli,,(değil,,miydi?)=ج      yanında=م 

ئِك ة ِ َل  ْقت ِرنِينِ     melekler=اْلم   yakın=م 

Ona altın bilezikler 
verilmeli, yahud 
yanında kendisiyle 
beraber yardımcı 
melekler gelmeli 
değil miydi? 

Ona altın bilezik-
ler verilmeli veya 
beraberinde 
kendisine yar-
dım edecek me-
lekler gelmeli 
değil miydi? 

Sonra, neden ona hiç 
altın bilezikler veril-
memiş ve neden 
onunla birlikte bir me-
lek gelmiş değil? 

43. 
54 

فَِ.. ه ِ    küçümsedi=ف اْست خ      kavmini=ق ْوم 

    onlar..da..ona..boyun..eğdiler=ف أ ط اع وه ِ 

مِْ     bir..kavim=ق ْوًما    idiler=ك ان وا    çünkü..onlar=إِنَه 

 yoldan..çıkmış=ف اِسِقينِ 

İşte Firavun bu şe-
kilde kavmini kü-
çümsedi. Onlar da 
ona boyun eğdiler. 
Çünkü onlar yol-
dan çıkmış bir ka-
vimdi. 

Firavun, kavmini 
küçümsedi, ama 
onlar yine de 
kendisine itaat 
ettiler. Çünkü 
onlar, fasık olan 
bir kavim idi. 

Firavun, böylece hal-
kını ahmaklaştırdı ve 
onlar da sonunda bo-
yun eğdiler, çünkü 
onlar aldatılmış, ayar-
tılmış bir halktı! 

43. 
55 

,, آس ف ون ا,,ف ل َما =onlar,,bizi,,kızdırınca    

مِْ    biz,,de,,öc,,aldık=اْنت ق ْمن ا     onlardan=ِمْنه 

قِْ ن اه مِْف أ ْغر  =ve,,onları,,boğduk     ِِعين  hepsini=أ ْجم 

Bizi öfkelendirince 
onlardan intikam 
aldık, böyle hepsi-
ni suda boğduk. 

Bizi öfkelendirin-
ce; onlardan in-
tikam aldık ve 
hepsini suda 
boğduk. 

Ama Bize meydan 
okumaya devam 
edince onlara misil-
lemede bulunduk ve 
hepsini suda boğduk. 

43. 
56 

ع ْلن اه مِْ.. ل فًا    onları..yaptık=ف ج      geçmiş..ataları=س 

ث ًَلِ م   sonradan..gelenlerin=ِلْْلِخِرينِ     ve..örneği=و 

Böylece onları, 
sonrakiler için hem 
bir örnek, hem de 
bir ibret yaptık. 

Ve onları, son-
radan gelecekle-
re bir geçmiş ve 
örnek kıldık. 

onları geçmişten ka-
lan bir hatıra ve son-
rakiler için bir ibret 
örneği kıldık. 

43. 
57 

,, ل َما ِربِ ,,و  ض  =anlatılınca     ِاْبن=oğlu    

ْري مِ  ث ًَلِ    Meryem=م      hemen=إِذ ا    bir,,misal,,olarak=م 

كِ      ondan,,ötürü=ِمْنه ِ    kavmin=ق ْوم 

 yaygarayı,,bastılar=ي ِصدُّونِ 

Meryemoğlu İsa, 
bir misal olarak an-
latılınca hemen 
kavmin yaygarayı 
bastı. 

Meryem´in oğlu 
misal olarak ve-
rilince; senin 
kavmin hemen 
bağrıştı. 

Şimdi, ne zaman 
Meryem'in oğlu(nun 
tabiatı) örnek olarak 
ortaya getirilse, (ey 
Muhammed,) senin 
kavmin bu yüzden 
yaygarayı basar; 

43. 
58 

ق ال وا.. ت ن ا    dediler=و      ?bizim..tanrılarımız..mı=أ آِله 

ْيرِ      ?o..mu=ه و  ِ    yoksa=أ مِْ    hayırlı=خ 

ا ب وه ِ..م  ر  ض  =bunu..misal..vermediler     ِل ك=sana    

د ًلِ     başka..bir..sebeple=إِلَِ     tartışmadan=ج 

    bir..toplumdur=ق ْومِ     onlar=ه مِْ    doğrusu=ب لِْ

ونِ  ِصم   kavgacı=خ 

Bizim tanrılarımız 
mı hayırlı yoksa o 
mu? dediler. Bunu 
sana ancak tartış-
mak için söylediler. 
Öyle ya onlar, 
kavgacı bir top-
lumdur. 

Ve: Bizim tanrı-
larımız mı, yok-
sa o mu daha 
iyidir? dediler. 
Sana böyle de-
meleri, sadece 
tartışmaya gi-
rişmek içindir. 
Hayır, onlar 
kavgacı bir ka-
vimdir. 

ve Hangisi daha iyi, 
bizim ilahlarımız mı 
yoksa o mu? derler. 
(Ama) onlar bu mu-
kayeseyi, yalnızca, 
sırf muhalefet olsun 
diye senin önüne ge-
tirirler. Evet, onlar 
kavgacı/tartışmacı bir 
toplumdur! 

43. 
59 

,, ه وِ ,,إِنِْ =O    َِإِل=sadece    ِ ْبد     bir,,kuldur=ع 

ل ْيهِِ    nimet,,verdiğimiz=أ ْنع ْمن ا     kendisine=ع 

ع ْلن اه ِ ج  ث ًَلِ    ve,,kıldığımız=و      örnek=م 

ائِيلِ     oğullarına=ِلب نِي  İsrail=إِْسر 

O, sadece kendi-
sine nimet verdi-
ğimiz ve İsrailoğul-
larına örnek kıldı-
ğımız bir kuldur. 

O; kendisine ni-
met verdiğimiz 
ve İsrailoğulları-
na örnek kıldı-
ğımız bir kuldur. 

(İsa'ya gelince,) o sa-
dece (bir insandır) 
kendisini (peygam-
berlikle) onurlandırdı-
ğımız ve İsrailoğulları 
için örnek kıldığımız 
bir kul(umuz). 

43. 
60 

ل وِْ.. ع ْلن ا    dileseydik=ن ش اءِ     eğer=و      yapardık=ل ج 

ئِك ةًِ    sizden=ِمْنك مِْ َل      melekler=م 

اْْل ْرِضِ..فِي =şu..dünyada    

 yerinize..geçen=ي ْخل ف ونِ 

Eğer biz dilesey-
dik, sizin yerinize, 
yeryüzünde melek-
ler yaratırdık da 
sonra yerinize ge-
çerlerdi. 

Şayet dileseydik; 
sizden, yeryü-
zünde sizin yeri-
nizi tutacak me-
lekler var eder-
dik. 

Ve eğer isteseydik, 
(siz ey meleklere ta-
panlar,) sizi yeryü-
zünde birbiri ardından 
gelen melekler ya-
pardık! 

43. 
61 

إِنَه ِ,,     kıyametin=ِللَساع ةِِ    ilmidir=ل ِعْلمِ     O=و 

ِ نَِ,,ف َل  ت ْمت ر  =hiç,,şüphe,,etmeyin    ا     ondan=بِه 

اتَبِع وِنِ  ذ ا    ve,,bana,,uyun=و      budur=ه َٰ

اطِ  ْست ِقيمِ     yol=ِصر   doğru=م 

O kıyametin kopa-
cağını gösterir bir 
ilimdir. O saatin 
geleceğinden hiç 
şüphe etmeyin, 
bana uyun. Doğru 
yol budur. 

Şüphesiz ki o, 
saatın bilgisidir. 
O´ndan hiç şüp-
he etmeyin ve 
Bana tabi olun. 
İşte doğru yol. 

Bakın, bu (ilahi ke-
lam) Son Saati(n ge-
leceğini) bildiren bir 
araçtır; o halde (Son 
Saat) hakkında hiçbir 
şüpheye kapılmayın 
ve Bana uyun; dos-
doğru yol (yalnız) bu-
dur. 

43. 
62 

.. لِ  دَنَك مِ ..و  ي ص  =sizi..(bundan)..alıkoymasın    

    sizin..için=ل ك مِْ    çünkü..o=إِنَه ِ    şeytan=الَشْيط ان ِ 

Şeytan sizi bundan 
alıkoymasın. Çün-
kü o, sizin için açık 
bir düşmandır. 

Sakın şeytan sizi 
çevirmesin. 
Şüphesiz ki o, 
size apaçık bir 

Şeytan'ın sizi (bu yol-
dan) çevirmesine izin 
vermeyin; çünkü o, 
sizin apaçık düşma-
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بِِ    bir..düşmandır=ع د وِ  ينِ م  =açık 
düşmandır. nınızdır! 

43. 
63 

,, اءِ ,,ل َماوِ  ج  =gelince    َِِٰعيس ى=Îsa    

    elbette=ق دِْ    dedi,,ki=ق الِ     açık,,kanıtlarla=بِاْلب ي ِن اتِِ

ةِِ    ben,,size,,geldim=ِجئْت ك مِْ     hikmet,,ile=بِاْلِحْكم 

ِْل ب ي ِنِ      size=ل ك مِْ    ve,,açıklamak,,için,,(geldim)=و 

    bir,,kısmını=ب ْعضِ 

ت ْخت ِلف ونِ ,,الَِذي =ayrılığa,,düştüğünüz,,şeylerden    

    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=ف اتَق وا    onda=فِيِهِ 

أ ِطيع ونِِ  ve,,bana,,itaat,,edin=و 

İsa açık delilleri 
getirdiği zaman 
dedi ki: «Size hik-
metle ve ayrılığa 
düştüğünüz şeyle-
rin bir kısmını açık-
lamak üzere gel-
dim. Allah´a karşı 
gelmekten sakının, 
bana itaat edin.» 

İsa huccetlerle 
gelince; demişti 
ki: Size hikmetle 
ve ihtilafa düştü-
ğünüz şeylerin 
bir kısmını açık-
lamak için gel-
dim. Öyleyse Al-
lah´tan korkun 
ve bana itaat 
edin. 

İsa, (kendi halkına) 
hakikatin bütün kanıt-
ları ile geldiği zaman, 
Ben dedi, size hikmet 
ile ve üzerinde ayrılı-
ğa düştüğünüz şeyle-
rin bir kısmını açıklı-
ğa kavuşturmak üze-
re geldim. O halde, 
Allah'a karşı sorumlu-
luğunuzun bilincine 
varın ve bana tabi 
olun! 

43. 
64 

    O’dur=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..

ب ِي بُّك مِْ    benim..Rabbim=ر  ر      ve..sizin..Rabbiniz=و 

ذ ا    O’na..tapın=ف اْعب د وه ِ  اطِ     budur=ه َٰ     yol=ِصر 

ْست ِقيمِ   doğru=م 

Çünkü Allah benim 
de Rabbim, sizin 
de Rabbinizdir. 
O´na ibadet edin. 
İşte bu, doğru bir 
yoldur. 

Muhakkak ki Al-
lah, benim de 
Rabbımdır, sizin 
de Rabbınızdır. 
Öyleyse O´ na 
ibadet edin. İşte 
doğru yol. 

Allah, şüphesiz be-
nim de Rabbim, sizin 
de Rabbinizdir; öy-
leyse (yalnızca) O'na 
kulluk edin; doğru yol 
(sadece) budur! 

43. 
65 

,,     birbirleriyle,,ihtilafa,,düşmüşlerdir=ف اْخت ل فِ 

ابِ  ب ْينِِهْمِ ,,ِمنِْ    gruplar=اْْل ْحز  =aralarından,,çıkan    

ْيلِ  وا,,ِللَِذينِ     vay,,haline=ف و  ظ ل م  =zulmedenlerin    

ع ذ ابِِ,,ِمنِْ =azabından     ِي ْوم=bir,,günün     ِأ ِليم=acı 

Ama aralarından 
çıkan gruplar, bir-
biriyle ihtilafa düş-
tüler. Acı bir günün 
azabı karşısında 
vay o zulmedenle-
rin haline! 

Ama aralarında 
hizibler birbirle-
riyle ihtilafa düş-
tüler. Acıklı bir 
günün azabın-
dan vay o zul-
medenlerin hali-
ne. 

Fakat (İsa'dan sonra 
gelenler) arasından 
çıkan gruplar farklı 
görüşleri savunmaya 
başladılar. Vay haline 
o zulmedenlerin ve 
yazık o acı Gün'de 
(başlarına gelecek) 
azap için! 

43. 
66 

.. ونِ ..ه لِْ ي ْنظ ر  =onlar..-mi..bekliyorlar?    َِإِل=ille    

    saatin=الَساع ة ِ

ت أْتِي ه مِْ..أ نِْ =kendilerinin..başlarına..gelmesini    

ه مِْ    ansızın=ب ْغت ةًِ     onlar=و 

ونِ ..لِ  ي ْشع ر  =hiç..farkında..değillerken 

Onlar illa o saatin 
kendilerinin hiç 
farkında olmadık-
ları bir sırada, an-
sızın başlarına 
gelmesini mi bekli-
yorlar? 

Onlar, farkında 
değillerken ken-
dilerine ansızın 
o saatın gelme-
sini mi bekliyor-
lar? 

Onlar, (günaha bat-
mış olanlar) (oturup) 
Son Saat'i mi bekli-
yorlar; onun (yaklaş-
tığı) fark edilmeden 
başlarına ansızın 
gelmesini mi? 

43. 
67 

,, ئِذِ     dostlar=اْْل ِخََلءِ      o,,gün=ي ْوم 

مِْ ه  ِ,,ب ْعض  ِلب ْعض  =birbirine     ِع د و=düşmandır    

تَِقينِ     dışında=إِلَِ  muttakiler=اْلم 

O gün takva sahip-
leri dışında, dost 
olanlar birbirlerine 
düşman olurlar. 

O gün; müttaki-
lerin dışında, 
dostlar birbirleri-
ne düşman olur-
lar. 

O Gün, (eski) dostlar 
birbirlerine düşman 
olacaklar; Allah'a kar-
şı sorumluluk bilinci 
duyanlar dışında 
(hepsi). 

43. 
68 

.. ِعب ادِِ..ي ا =ey..kullarım     ِْوفِ ..ل خ  =korku..yoktur    

ل ْيك مِ      bugün=اْلي ْومِ     size=ع 

لِ  ن ونِ ..أ ْنت مِْ..و  ت ْحز  =ve..siz..üzülmeyeceksiniz 

Ey kullarım, bugün 
size korku yoktur 
ve siz üzülmeye-
ceksiniz. 

Ey kullarım; bu-
gün size korku 
yoktur. Ve siz, 
üzülecek de de-
ğilsiniz. 

(Ve Allah onlara,) Ey 
Benim kullarım! diye-
cek, Bugün ne kork-
manıza gerek var, ne 
de üzüleceksiniz! 

43. 
69 

,, ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edenler    بِآي اتِن ا=ayetlerimize    

ك ان وا ْسِلِمينِ     ve,,olanlar=و   Müslüman=م 

Onlar, ayetlerimize 
inanmış ve müs-
lüman olmuş kulla-
rımdı. 

Onlar ki; ayetle-
rimize iman et-
miş ve müslü-
man olmuşlardır. 

(Siz ey) mesajlarımı-
za iman etmiş ve 
kendilerini Bize teslim 
etmiş olanlar! 

43. 
70 

ل وا.. نَة ِ    haydi..girin=اْدخ      siz=أ ْنت مِْ    cennete=اْلج 

ك مِْ اج  أ ْزو      ve..eşleriniz=و 

ونِ   ağırlanıp..sevindirileceksiniz=ت ْحب ر 

Siz ve eşleriniz, 
ağırlanmış olarak 
cennete giriniz. 

Siz ve eşleriniz, 
ağırlanmış ola-
rak cennete gi-
rin. 

Siz ve eşleriniz, se-
vinç ve mutlulukla 
cennete girin! 

43. 
71 

,, ل ْيِهمِْ    dolaştırılır=ي ط افِ      onların,,önünde=ع 

افِ  ذ ه بِ ,,ِمنِْ    tepsiler=بِِصح  =altın    

اب ِ  أ ْكو  ا    ve,,kadehler=و  فِيه      orada,,vardır=و 

ا     canların,,çektiği=ت ْشت ِهيهِِ    her,,şey=م 

ت ل ذُِّ    nefislerinin=اْْل ْنف سِ      ve,,hoşlandığı=و 

أ ْنت مِْ    gözlerin=اْْل ْعي ن ِ  ا    ve,,siz=و      orada=فِيه 

اِلد ونِ   ebedi,,kalacaksınız=خ 

Onların önünde al-
tın tepsiler ve ka-
dehler dolaştırılır. 
Orada canların 
çektiği, gözlerin 
hoşlandığı herşey 
var. Ve siz, orada 
ebedi kalacaksı-
nız. 

Onlara altın ka-
dehler ve tepsi-
ler dolaştırılır. 
Canların istediği 
ve gözlerin hoş-
landığı her şey 
oradadır. Ve siz, 
orada ebediyyen 
kalacaksınız. 

(Orada) altın tepsiler 
ve kadehler ile karşı-
lanacaklar ve canla-
rının istediği ve hoş-
lanacağı her şeyi 
orada bulacaklar. Ve 
siz orada oturup ka-
lacaksınız (ey ina-
nanlar!) 

43. 
72 

.. تِْلكِ  نَة ِ    işte=و      cennet=اْلج 

وه ا..الَتِي أ وِرثْت م  =size..miras..verilen    ا     karşılık=بِم 

ل ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعم  =yaptıklarınıza 

İşte yaptıklarınıza 
karşılık size miras 
verilen cennet bu-
dur. 

İşte o cennet, iş-
lediklerinize kar-
şılık size miras 
kılındı. 

Geçmişte yaptıkları-
nız sayesinde hak 
edeceğiniz cennet iş-
te böyledir! 

43. 
73 

ا    sizin,,için,,var=ل ك مِْ,, ة ِ    orada=فِيه      meyva=ف اِكه 

ة ِ ا    çok=ك ثِير   yersiniz=ت أْك ل ونِ     onlardan=ِمْنه 

Orada sizin için bol 
bol meyveler var-
dır, onlardan yer-
siniz 

Orada sizin için 
meyveler vardır. 
Ve onlardan 
yersiniz. 

(bu yaptıklarınızın) 
meyvelerini bolca gö-
recek (ve) onları ta-
dacaksınız! 

43. 
74 

ْجِرِمينِ     şüphesiz=إِنَِ..     suçlular=اْلم 

ع ذ ابِِ..فِي =azabında     ِنَم ه      cehennem=ج 

اِلد ونِ   sürekli..kalacaklardır=خ 

Suçlular, cehen-
nem azabında 
ebedi kalacaklar-
dır. 

Muhakkak ki 
mücrimler; ebe-
diyyen kalacak-
ları cehennem 
azabındadırlar. 

(Ama) dikkat edin, 
günaha batmış olan-
lar cehennem azabı 
içinde kalacaklar: 

43. 
75 

,, ي ف تَرِ ,,لِ  =hiç,,hafifletilmeyecektir    

مِْ ه مِْ    kendilerinden=ع ْنه      ve,,onlar=و 

ْبِلس ونِ     onun,,içinde=فِيهِِ  umutsuzdurlar=م 

Kendilerinden 
azab hiç hafifle-
meyecektir. Onlar 
azab içinde ümit-
sizdirler. 

Azablarına ara 
verilmeyecek ve 
orada tamamen 
ümitsiz kalacak-
lardır. 

bu (azap), onlar için 
hiç hafifletilmeyecek 
ve orada çaresizlik, 
ümitsizlik içinde kay-
bolup gidecekler. 

43. 
76 

.. ا م  ل ْمن اه مِْ..و  ظ  =biz..onlara..zulmetmedik    

ِكنِْ ل َٰ     onlar..kendileri=ه مِ     idiler=ك ان وا    fakat=و 

 zalim=الَظاِلِمينِ 

Biz onlara zul-
metmedik; fakat 
onlar kendileri za-
lim idiler 

Biz onlara zul-
metmedik, ama 
onlar zalimlerin 
kendileridir. 

Onlara haksızlık ya-
pacak olan Biz deği-
liz, ama onlardır ken-
di kendilerine haksız-
lık yapanlar. 

43. 
77 

ن اد ْوا,, اِلكِ ,,ي ا    ve,,seslendiler=و  م  =ey,,Malik    

ل ْين ا    hüküm,,versin=ِلي ْقِضِ     bizim,,hakkımızda=ع 

بُّك ِ      siz=إِنَك مِْ    dedi=ق الِ     Rabbin=ر 

اِكث ونِ   kalacaksınız=م 

«Ey Malik! Rabbin 
bizim işimizi bitir-
sin!» diye seslenir-
ler. Malik de «Siz 
böyle kalacaksı-
nız» der. 

Ey nöbetçi; 
Rabbın hiç ol-
mazsa bizi ölü-
me mahkum et-
sin, diye çağırı-
şırlar. O da: Siz, 
böyle kalacaksı-
nız, der. 

Ve onlar: Ey (cehen-
nemi) idare eden 
(melek)! diye sesle-
necekler, Bırak Rab-
bin işimizi bitirsin! 
(Bunun üzerine) me-
lek, Siz artık (bu du-
rumda) kalacaksınız! 
diye cevap verecek. 

43. 
78 

    biz..size..getirdik=ِجئْن اك مِْ    andolsun=ل ق دِْ..

ق ِِ ِكنَِ    hakkı=بِاْلح  ل َٰ     fakat=و 

ك مِْ ق ِِ    sizin..çoğunuz=أ ْكث ر      haktan=ِلْلح 

 hoşlanmıyorsunuz=ك اِره ونِ 

Andolsun biz size 
hakkı getirdik; fa-
kat sizin çoğunuz 
haktan hoşlanmı-
yorsunuz. 

Andolsun ki; size 
hak ile geldik. 
Fakat çoğunuz 
hakkı hoş gör-
müyordunuz. 

(Siz ey günahkarlar!) 
Size hakikati ilettik, 
fakat çoğunuz ondan 
nefret ediyorsunuz. 

43. 
79 

,, وا,,أ مِْ م  أ ْبر  =yoksa,,-mi,,kararlaştırdılar?    أ ْمًرا=bir,,iş    

ونِ     biz,,de=ف إِنَا ْبِرم   kararlıyız=م 

Yoksa bir işe mi 
karar verdiler? 
Doğrusu Biz de 
kararlıyız. 

Yoksa bir işe mi 
karar verdiler? 
Doğrusu Biz de 
kararlıyız. 

Öyle mi? (Hakikatin) 
ne olması gerektiğine 
onlar, (o, hakikati in-
kar edenler) mi karar 
verecek? 

43. 
80 

.. ي ْحس ب ونِ ..أ مِْ =yoksa..-mu..sanıyorlar?    أ نَا=biz    

عِ ..لِ  ن ْسم  =işitmiyoruz    ِِْسَره م=onların..sırlarını    

اهِ  ن ْجو  ْمِ و  =ve..gizli..konuşmalarını    

Yoksa bizim, ken-
dilerinin sırlarını ve 
gizli konuşmalarını 
işitmediğimizi mi 
sanıyorlar? Aksine 
işitiriz ve yanların-

Yoksa kendileri-
nin sırlarını ve 
gizli konuşmala-
rını işitmiyoruz 
mu sanıyorlar? 
Hayır, öyle değil, 

Yoksa onlar, dışarı 
vurmadıkları düşün-
celerini ve gizli ko-
nuşmalarını duymaz 
mıyız sanırlar? Elbet-
te (Biz duyarız) ve 
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س ل ن ا    hayır..(işitiriz)=ب ل ىَِٰ ر      ve..elçilerimiz=و 

 yazarlar=ي ْكت ب ونِ     yanlarında..bulunan=ل د ْيِهمِْ

daki elçilerimiz 
yazmaktadırlar. 

yanlarındaki elçi-
lerimiz yazmak-
tadır. 

yanıbaşlarındaki se-
mavi güçlerimiz (bü-
tün o gizlediklerini) 
kaydederler. 

43. 
81 

    olsaydı=ك انِ     eğer=إِنِْ    de,,ki=ق لِْ,,

نِِ ل د ِ    Rahman’ın=ِللَرْحم َٰ     çocuğu=و 

بِِدينِ اْلع ا    ilki=أ َولِ     ben,,olurdum=ف أ ن ا =tapanların 

De ki: «Eğer Rah-
man´ın çocuğu ol-
saydı O´na tapan-
lardan ilki ben 
olurdum.» 

De ki: Eğer 
Rahman´ın ço-
cuğu olsaydı; o 
takdirde ben, 
kulluk edenlerin 
ilkiydim. 

De ki (ey Muham-
med): Eğer Rahman 
(gerçekten) bir erkek 
çocuk sahibi olsaydı, 
ben ona tapanların il-
ki olurdum! 

43. 
82 

.. انِ  ب ِِ    münezzehtir=س ْبح      Rabbi=ر 

اتِِ او  اْْل ْرِضِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

ب ِِ     Arş’ın=اْلع ْرِشِ    Rabbi=ر 

ي ِصف ونِ ..ع َما =onların..nitelendirmelerinden 

Göklerin ve yerin 
Rabbi, Arş´ın da 
Rabbi olan Allah 
onların uydurduk-
ları noksan sıfat-
lardan yücedir, 
münezzehtir. 

Göklerin ve yerin 
Rabbı, Arş´ın 
Rabbı onların 
tavsiflerinden 
münezzehtir. 

Göklerin ve yerin 
Rabbi -kudret ve 
egemenlik tahtının 
sahibi Rabb- onların 
isnad ettikleri her tür-
lü sıfattan kesinlikle 
münezzehtir! 

43. 
83 

وا    bırak,,onları=ف ذ ْره مِْ,, وض      dalsınlar=ي خ 

ي ْلع ب وا تَىَِٰ    ve,,oynasınlar=و      kadar=ح 

ق وا مِ     kavuşuncaya=ي َل  ه      günlerine=ي ْوم 

ي وع د ونِ ,,الَِذي =kendilerine,,vadedilen 

Bırak onları, kendi-
lerine söylenen 
günlerine kavu-
şuncaya kadar 
dalsın, oyalansın-
lar! 

Bırak onları, 
kendilerine vaa-
dedilen güne 
ulaşıncaya ka-
dar dalsınlar, 
oyalanıp dursun-
lar. 

Onları bırak da vaad 
edilen (Hesap) Günü 
ile karşılaşıncaya ka-
dar beyhude konuş-
malarla oyalansınlar 
ve (kelimelerle) oy-
nayıp dursunlar! 

43. 
84 

.. ه وِ  الَِذي..و  =O’dur..ki    اءِِ..فِي الَسم  =gökte    

ه ِ فِي    Tanrı’dır=إِل َٰ اْْل ْرِضِ..و  =ve..yerde    

ه ِ  ه وِ     Tanrı’dır=إِل َٰ ِكيمِ     ve..O=و      hakimdir=اْلح 

 bilendir=اْلع ِليمِ 

Gökteki ilah da, 
yerdeki ilah da 
O´dur. O, hakim-
dir, alimdir. 

Gökte de ilah, 
yerde de ilah 
O´dur. Ve O; 
Hakim´dir, 
Alim´dir. 

çünkü (o zaman an-
layacaklardır ki) gök-
te ve yerde Allah 
(yalnız) O'dur ve yal-
nız O'dur hikmet sa-
hibi olan, her şeyi bi-
len. 

43. 
85 

,, كِ  ت ب ار  ل ه ِ,,الَِذي    ne,,yücedir=و  =kendisine,,ait,,olan    

ْلكِ  اتِِ    mülkü=م  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ا    ve,,yerin=و  م      ve,,bulunan,,her,,şeyin=و 

ا ِعْند ه ِ    ikisi,,arasında=ب ْين ه م      O’nun,,yanındadır=و 

إِل ْيهِِ    saatin=الَساع ةِِ    bilgisi=ِعْلمِ      ve,,O’na=و 

ع ونِ ت ِ ْرج  =döndürüleceksiniz 

Göklerin, yerin ve 
ikisi arasında bu-
lunan herşeyin 
mülkü kendisine 
ait olan Allah yü-
cedir. Kıyametin 
ilmi de O´nun ya-
nındadır ve siz 
O´na döndürüle-
ceksiniz. 

Göklerin, yerin 
ve ikisi arasında 
bulunanların 
mülkü kendisine 
ait olan ne yü-
cedir. Kıyamet 
saatının bilgisi 
O´nun katındadır 
ve O´na döndü-
rüleceksiniz. 

Göklerin, yerin ve iki-
si arasındaki her şe-
yin mülkünün kendi-
sine ait olduğu, Son 
Saat bilgisinin Sahibi 
ve hepinizin O'na dö-
neceği (Allah)ın şanı 
ne yücedir! 

43. 
86 

.. لِ  ي ْمِلكِ ..و  =sahip..değillerdir    

ي ْدع ونِ ..الَِذينِ  =yalvardıkları..şeyler    

د ونِهِِ..ِمنِْ =O’ndan..başka    

    şefaat..(yetkisin)e=الَشف اع ة ِ

    ancak..bunun..dışındadır=إِلَِ

نِْ ش ِهد ِ..م  =şahidlik..edenler    ِِ ق     hakka=بِاْلح 

ه مِْ ونِ ..و  ي ْعل م  =bilerek 

Allah´tan başka 
tanrı diye yalvar-
dıkları şeyler, şe-
faat gücüne ve 
yetkisine sahip 
değillerdir. Ancak 
bilerek Hakka şa-
hidlik edenler bu-
nun dışındadır. 

O´ndan başka 
tapındıkları şey-
ler, şefaat ede-
mezler. Ancak 
hak ile şehadet 
edenler bunun 
dışındadır ve on-
lar bilirler. 

Bazılarının Allah'tan 
başka sığınıp yalvar-
dıkları bu (varlık)lar, 
(hayatlarında) hakika-
te şahitlik yapmış ve 
(Allah'ın tek ve ben-
zersiz olduğunun) 
farkına varmış olanlar 
dışında (Hesap Gü-
nü) hiç kimseye şe-
faat etme gücüne sa-
hip değiller. 

43. 
87 

ل ئِنِْ,, مِْ    andolsun=و  أ ْلت ه      onlara,,sorsan=س 

نِْ مِْ    ?kim=م  ل ق ه      onları,,yarattı=خ 

    ”Allah“=اّلَل ِ     elbette,,derler=ل ي ق ول نَِ

 çevriliyorlar=ي ْؤف ك ونِ     ?o,,halde,,nasıl=ف أ نَىَِٰ

Andolsun onlara 
«kendilerini kim 
yarattı?» diye sor-
san, elbette «Al-
lah» Derler. O hal-
de nasıl haktan 
çeviriliyorlar? 

Andolsun ki; on-
lara, kendilerini 
kimin yarattığını 
sorsan elbette; 
Allah, diyecek-
lerdir. O halde 
neye çevriliyor-
lar? 

Eğer onlara, (Al-
lah'tan başka varlıkla-
ra tapanlara,) kendi-
lerini kimin yarattığını 
sorsan hiç tereddüt-
süz Allah! derler. Pe-
ki, neden bu (apaçık 
gerçekten) sapıyorlar! 

43. 
88 

قِيِلهِِ..     ve..onun..demesi(ne..andolsun)=و 

ب ِِ..ي ا ر  =ya..Rab    َِإِن=şüphesiz    ِِء ل  ؤ      bunlar=ه َٰ

ي ْؤِمن ونِ ..لِ     bir..kavimdir=ق ْومِ  =inanmayan 

Resulullah´ın «Ya 
Rabbi! Bunlar 
inanmayan bir ka-
vimdir» demesini 
de Allah biliyor. 

Onun: Ey Rab-
bım, demesi 
hakkı için, mu-
hakkak ki bunlar 
inanmayan bir 
kavimdir. 

(Ama Allah gerçek 
müminleri hakkıyla bi-
lir) ve onun (ümitsiz) 
feryadı(nı): Ey Rab-
bim! Bunlar inanma-
yacak bir kavimdir! 

43. 
89 

    onlardan=ع ْنه مِْ    şimdi,,sen,,geç=ف اْصف حِْ,,

ق لِْ م ِ     ve,,de,,ki=و      yakında=ف س ْوفِ     ”selam“=س َل 

ونِ   bileceklerdir=ي ْعل م 

Ey Muhammed! 
Sen şimdilik onlar-
dan yüz çevir ve 
esenlik dile; yakın-
da bileceklerdir. 

Şimdilik sen, on-
lardan yüz çevir 
ve; selam, de. 
Yakında bilecek-
lerdir. 

Ama sen onlar(ın 
yaptıkların)a dayan 
ve de ki: Selam (ol-
sun size)! Çünkü on-
lar zamanı geldiğinde 
(hakikati) anlayacak-
lar. 

44. 
1 

 Ha..mim=حم..
Ha, Mim. Ha, Mim. Ha-Mim. 

44. 
2 

اْلِكت ابِِ,, بِينِِ    Kitaba,,andolsun,,ki=و   apaçık=اْلم 
Apaçık Kitab´a an-
dolsun ki, 

Apaçık kitaba 
andolsun ki; 

Düşün, özünde açık 
olan ve hakikati bütün 
açıklığıyla ortaya se-
ren bu ilahi kelamı! 

44. 
3 

ْلن اه ِ    biz=إِنَا..     onu..indirdik=أ ْنز 

ل ْيل ةِ ..فِي =bir..gecede    
ك ة ِ  ب ار      mübarek=م 

ك نَا..إِنَا =çünkü..biz     ِْنِذِرين  uyarıcıyız=م 

Biz onu mübarek 
bir gecede indirdik. 
Çünkü Biz, insan-
ları uyarmaktayız. 

Gerçekten Biz; 
onu, mübarek bir 
gecede indirdik. 
Doğrusu Biz, 
uyarıcı idik. 

Biz onu kutlu bir ge-
cede indirdik. Zaten 
Biz, (insanı) her za-
man uyarmaktayız. 

44. 
4 

ا,, قِ     onda,,(o,,gecede)=فِيه      her=ك لُِّ    ayırdedilir=ي ْفر 

ِكيمِ     emir=أ ْمرِ   hikmetli=ح 

Her hikmetli iş o 
mübarek gecede 
ayırd edilir. 

Ki onda her hik-
metli iş ayrılır. 

O (gece)de, bütün (iyi 
ve kötü) şeyler ara-
sındaki farklılık, hik-
metle ortaya konmuş-
tur, 

44. 
5 

ِعْنِدن اِ ..ِمنِْ    emir=أ ْمًرا.. =katımızdan..olan    

ك نَا..إِنَا =çünkü..biz     ِْرِسِلين  elçi..göndericiyiz=م 

Bu katımızdan ve-
rilen her emirdir. 
Çünkü Biz elçi 
göndericiyiz. 

Katımızdan bir 
emirle. Muhak-
kak ki Biz, pey-
gamber gönde-
renleriz. 

katımızdan bir emir 
gereği, çünkü biz 
(doğru yola ileten 
mesajlarımızı) her 
zaman göndermekte-
yiz, 

44. 
6 

ةًِ,, ْحم  ب ِك ِ ,,ِمنِْ    rahmet,,olarak=ر  ر  =Rabbinden    

    işitendir=الَسِميعِ     O=ه وِ     doğrusu,,O=إِنَه ِ

 bilendir=اْلع ِليمِ 

Bu Rabbinden bir 
rahmettir. Allah, 
işitendir, bilendir. 

Rabbından bir 
rahmet olarak. 
Gerçekten O; 
Semi, Alim ola-
nın kendisidir. 

Rabbinin (insana) 
rahmetini yerine ge-
tirmek için. Şüphesiz 
yalnız O, her şeyi işi-
ten, her şeyi bilendir: 

44. 
7 

ب ِِ.. اتِِ    Rabbidir=ر  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ا    ve..yerin=و  م      ve..bulunanların=و 

اِ  م      iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    ikisi..arasında=ب ْين ه 

وقِنِينِ   kesin..olarak..inanıyor=م 

Eğer kesin olarak 
inanıyorsanız bilin 
ki Allah, göklerin, 
yerin ve ikisi ara-
sında bulunanların 
Rabbidir. 

Göklerin, yerin 
ve ikisi arasında 
bulunanların 
Rabbından. Şa-
yet kesin olarak 
inanıyorsanız. 

göklerin ve yerin ve 
ikisi arasında bulunan 
her şeyin Rabbi, bu-
na bütün kalbinizle 
inanıp bağlanmışsa-
nız! 

44. 
8 

,, ه ِ    yoktur=لِ      O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

    yaşatır=ي ْحيِي
ي ِميت ِ      ve,,öldürür=و 

بُّك مِْ بُِّ    sizin,,de,,Rabbinizdir=ر  ر      ve,,Rabbidir=و 

 önceki=اْْل َوِلينِ     atalarınızın=آب ائِك مِ 

O´ndan başka ilah 
yoktur, yaşatır, öl-
dürür. Sizinde 
Rabbiniz, önceki 
atalarınızın da 
Rabbidir. 

Ondan başka 
ilah yoktur. Diril-
tir ve öldürür. Si-
zin de Rabbınız-
dır, sizden ön-
ceki atalarınızın 
da Rabbıdır. 

O'ndan başka ilah 
yoktur, hayat bağış-
layan ve ölüm veren 
O'dur: O sizin de 
Rabbinizdir, geçmiş 
atalarınızın da. 

44. 
9 

    şüphe=ش ك ِ     içinde=فِي    onlar=ه مِْ    ama=ب لِْ..

 oynuyorlar=ي ْلع ب ونِ 

Fakat onlar şüphe 
içinde eğlenip du-
ruyorlar. 

Hayır, onlar 
şüphe içinde oy-
nayıp dururlar. 

Evet, ama onlar, (bü-
tün kalpleriyle inanıp 
bağlanmaktan uzak 
olanlar), yalnızca 
kendi şüpheleriyle 
oyalanıp duruyorlar. 

44. 
10 

    getireceği=ت أْتِي    günü=ي ْومِ     gözetle=ف اْرت ِقبِْ,,

اءِ  انِ     göğün=الَسم  بِينِ     bir,,duman=بِد خ   açık=م 

Göğün gözle görü-
lür bir duman geti-
receği günü gözet-
le. 

Öyleyse sen 
gözle. Göğün 
açıkça bir du-
man çıkaracağı 
gün; 

Öyleyse, gökyüzünde 
(Son Saat'in yaklaştı-
ğını) haber veren bir 
duman tabakasının 
belireceği Gün'ü bek-
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le, 
44. 
11 

ذ ا    insanları=النَاس  ِ    sarar=ي ْغش ى..     bu=ه َٰ

 acı=أ ِليمِ     bir..azabdır=ع ذ ابِ 

Duman, insanları 
bürüyecektir. Bu, 
acı bir azabtır. 

İnsanları bürü-
yecektir. Bu; 
elim bir azabdır. 

bütün insanlığı sarıp 
kuşatan (ve günah-
karları) Bu azap ne 
acı! (diye feryad etti-
ren ve) 

44. 
12 

بَن ا,, نَا    kaldır=اْكِشفِْ    Rabbimiz=ر      bizden=ع 

    çünkü,,biz=إِنَا    azabı=اْلع ذ ابِ 

ْؤِمن ونِ   inanıyoruz=م 

«Rabbimiz, bizden 
azabı kaldır, çünkü 
biz artık inanıyo-
ruz» derler. 

Rabbımız; bu 
azabı bizden 
kaldır. Doğrusu 
biz, artık 
mü´minleriz. 

Ey Rabbimiz, bizi 
azaptan uzak tut, 
çünkü biz (artık Sa-
na) inanıyoruz! (de-
dirten). 

44. 
13 

.. مِ     ne..kadar..uzak=أ نَىَِٰ     onlar..için=ل ه 

ىَِٰ ْكر  ق دِْ    öğüt..almak=الذ ِ     oysa=و 

ه مِْ اء  س ولِ     kendilerine..gelmişti=ج      bir..elçi=ر 

بِينِ   apaçık=م 

Artık onlar nasıl 
düşünüp öğüt ala-
caklar? Öğüt alma 
zamanı geçti. Oy-
sa kendilerine ger-
çeği açıklayan bir 
elçi gelmişti. 

Nerede onlarda 
öğüt almak? 
Kendilerine ger-
çeği açıklayan 
bir peygamber 
gelmişti. 

(Ama) bu hatırlama 
(Son Saat'te) onlara 
ne fayda sağlar ki? 
Çünkü onlara daha 
önce hakikati apaçık 
ortaya koyan bir elçi 
gelmişti, 

44. 
14 

لَْوا    sonra=ث مَِ,,     ondan=ع ْنه ِ    yüz,,çevirdiler=ت و 

ق ال وا ع لَمِ     dediler=و      öğretilmiştir=م 

ْجن ونِ   cinlenmiştir=م 

Ondan yüz çevirdi-
ler «Bu, deli görü-
nümünde eğitilmiş 
biridir» dediler. 

Ondan yüz çe-
virmişler; belle-
tilmiş delinin biri, 
demişlerdi 

ama yüz çevirip uzak-
laşmışlar ve O (baş-
kalarınca) öğretilmiş 
biridir, bir delidir! de-
mişlerdi. 

44. 
15 

    azabı=اْلع ذ ابِِ    kaldırırız=ك اِشف و    biz=إِنَا..

ك مِْإِنَِ    birazcık=ق ِليًَلِ  =ama..siz    

 dönersiniz=ع ائِد ونِ 

Biz sizden azabı 
birazcık kaldıraca-
ğız, fakat siz yine 
inkara döneceksi-
niz. 

Biz, az bir süre 
için azabı kaldı-
racağız. Ama 
siz, eski halinize 
döneceksiniz. 

Biz (yine de) bu azabı 
kısa bir süre ertele-
yeceğiz, oysa siz 
(kendi saplantılarını-
za) yeniden döne-
ceksiniz; (ama) 

44. 
16 

,,     vuruşla=اْلب ْطش ة ِ    vururuz=ن ْبِطشِ     o,,gün=ي ْومِ 

ىَِٰ     zira,,biz=إِنَا    büyük=اْلك ْبر 

ونِ  ْنت ِقم   öc,,alıcıyız=م 

O gün büyük bir 
şiddetle çarparız; 
zira Biz öç alıcıyız! 

Onları çarptıkça 
çarpacağımız 
gün; şüphesiz 
intikam alırız. 

(bütün günahkarları) 
şiddetli bir hamle ile 
kuşatacağımız Gün, 
(sizden de) intikamı-
mızı mutlaka alaca-
ğız! 

44. 
17 

ل ق دِْ..     sınadık=ف ت نَا    andolsun=و 

مِْ     toplumunu=ق ْومِ     onlardan..önce=ق ْبل ه 

ه مِْ    Fir’avn=فِْرع ْونِ  اء  ج      onlara..geldi=و 

س ولِ   değerli=ك ِريمِ     bir..elçi=ر 

Andolsun, onlar-
dan önce Firavun 
toplumuna da im-
kanlar vererek sı-
namıştık. Onlara 
saygın bir pey-
gamber gelmişti. 

Andolsun ki; on-
lardan önce Fi-
ravun kavmini 
de denemiştik ve 
onlara kerim bir 
peygamber gel-
mişti. 

Biz onlardan (uzun 
zaman) önce Firavun 
halkını (aynı yolla) 
sınadık. Onlara soylu 
bir elçi gelmiş (ve) 

44. 
18 

,, أ دُّوا,,أ نِْ =teslim,,edin    َِإِل ي=bana    ِ ِعب اد=kullarını    

    sizin,,için=ل ك مِْ    çünkü,,ben=إِن ِي    Allah’ın=اّلَلِِ 

س ولِ   güvenilir=أ ِمينِ     bir,,elçiyim=ر 

Ey Allah´ın kulları! 
Bana gelin, doğru-
su ben size gönde-
rilmiş güvenilir bir 
elçiyim. 

Allah´ın kullarını 
bana teslim 
edin. Doğrusu 
ben, size gönde-
rilmiş emin bir 
peygamberim. 

Bana teslim olun, ey 
Allah'ın kulları! Ben 
size (gönderilen) bir 
elçiyim, güvene layık 
(bir elçi)! demişti. 

44. 
19 

.. أ نِْ ت ْعل وا..لِ ..و  =ve..ululanmayın    ع ل ى=karşı    

    size..getiriyorum=آتِيك مِْ    ben=إِن ِي    Allah’a=اّلَلِِ 

بِينِ     bir..delil=بِس ْلط انِ   apaçık=م 

Allah´a karşı bü-
yüklük taslamayın. 
Ben size apaçık bir 
delil getiriyorum. 

Allah´a karşı yü-
celik taslamayın. 
Doğrusu ben, si-
ze açık bir bur-
han getirdim. 

Ve Allah'a karşı bü-
yüklük taslamayın. 
Çünkü ben size 
(O'ndan) açık bir delil 
getiriyorum; 

44. 
20 

إِن ِي,,     sığındım=ع ْذتِ     ben=و 

ب ِي     benim,,Rabbim=بِر 

ب ِك مِْ ر      ve,,sizin,,Rabbiniz,,olana=و 

ونِِ,,أ نِْ م  ت ْرج  =beni,,taşla(yıp,,öldür)menizden 

Ben, beni taşlayıp 
öldürmenizden, 
benim de Rabbim 
sizin de Rabbiniz 
olan Allah´a sığın-
dım. 

Beni taşlama-
nızdan ötürü; 
benim de Rab-
bım, sizin de 
Rabbınız olana 
sığındım. 

ve bana yaptığınız 
bütün hakaretlerden 
Rabbime ve sizin de 
Rabbinize sığınıyo-
rum. 

44. 
21 

إِنِْ.. ت ْؤِمن وا..ل مِْ    eğer=و  =inanmadınızsa    ِلي=bana    

 benden..uzaklaşın=ف اْعت ِزل ونِِ

Eğer bana inan-
madınızsa bari yo-
lumdan çekilin. 

Eğer bana 
inanmazsanız; 
benden uzakla-
şıp gidin. 

Ve eğer bana inan-
mıyorsanız, (hiç ol-
mazsa) yolumdan 
çekilin! 

44. 
22 

بَه ِ    sonra,,dua,,etti=ف د ع ا,,     Rabbine=ر 

ءِِ    gerçekten=أ نَِ ل  ؤ      bir,,toplumdur=ق ْومِ     bunlar=ه َٰ

ونِ  ْجِرم   suç,,işleyen=م 

Sonra Musa: 
«Bunlar, suç işle-
yen bir toplum» di-
ye Rabbine dua et-
ti. 

Bunlar, suçlu bir 
kavimdir, diyerek 
Rabbına dua et-
ti. 

Ama sonra, (onların 
düşmanlığından bez-
diğinde,) Bunlar (ger-
çekten) günaha bat-
mış bir toplumdur! di-
ye Rabbine seslendi. 

44. 
23 

    kullarımı=بِِعب اِدي    o..halde..yürüt=ف أ ْسرِِ..

    çünkü=إِنَك مِْ    geceleyin=ل ْيًَلِ

تَب ع ونِ   takibedileceksiniz=م 

Allah da şöyle bu-
yurdu: «Kullarımı 
geceleyin yola çı-
kar; şüphesiz takip 
olunacaksınız.» 

Öyleyse kulları-
mı geceleyin yü-
rüt, siz muhak-
kak takip oluna-
caksınız. 

(Ve Allah,) Sen kulla-
rımla geceleyin ilerle 
dedi, çünkü mutlaka 
takip altında olacak-
sınız 

44. 
24 

كِِ,, اتْر  ْهًواِ     denizi=اْلب ْحرِ     ve,,bırak=و      açık=ر 

مِْ ْند ِ    çünkü,,onlar=إِنَه      bir,,ordudur=ج 

ق ونِ  ْغر   boğulacak=م 

Denizi yarıp top-
lumunu geçirdikten 
sonra olduğu gibi 
açık bırak. Çünkü 
onlar boğulacak bir 
ordudur. 

Denizi sakin iken 
geride bırak. 
Doğrusu onlar, 
suda boğulacak 
bir ordudur. 

ve denizi (seninle Fi-
ravun'un adamları 
arasında) öyle, oldu-
ğu gibi bırak, zaten 
onlar boğulmaya 
mahkum bir topluluk-
tur! dedi. 

44. 
25 

ك وا    nice..şeyler=ك مِْ..     onlar..geride..bıraktılar=ت ر 

نَاتِ ..ِمنِْ ج  =bahçeler     ِع ي ون  ve..çeşmeler=و 

Onlar geride nice 
şeyler bıraktılar; 
bahçeler, çeşme-
ler. 

Onlar, nice nice 
bağları, pınarları 
bırakmışlardı. 

(Onlar böylece yok 
oldular ve) arkaların-
da nice bahçeler bı-
raktılar, nice çeşme-
ler, 

44. 
26 

وع ِ,, ر  ز  ق امِ     ve,,ekinler=و  م      ve,,makamlar=و 

 güzel=ك ِريمِ 

Ekinler, güzel ma-
kamlar! 

Ekinleri, muhte-
şem konakları 
da. 

nice ekin tarlaları, ni-
ce güzel yurtlar, 

44. 
27 

.. ةِ  ن ْعم  ا..ك ان وا    ve..nice..nimetler=و  فِيه  =orada    

 zevkü..sefa..sürdükleri=ف اِكِهينِ 

Ve zevkü sefa sü-
recekleri nice ni-
metler! 

Zevk ve safa 
sürdükleri nimet-
leri de. 

ve hoşlandıkları nice 
rahatlıklar, kolaylıklar! 

44. 
28 

,,
ِلك ِ      işte,,böyle,,oldu=ك ذ َٰ

ثْن اه ا أ ْور      ve,,biz,,onları,,miras,,verdik=و 

ِرينِ     bir,,topluma=ق ْوًما  başka=آخ 

İşte böyle oldu ve 
biz onları başka bir 
topluma miras 
verdik. 

İşte böyle. Onla-
ra başka kavim-
leri mirasçı kıl-
dık. 

İşte böyle oldu. Ve 
(sonra) başka bir top-
lumu (onların geride 
bıraktıklarına) varis 
kıldık; 

44. 
29 

.. ا ب ك تِْ..ف م  =ağlamadı     ِل ْيِهم     onlara=ع 

اءِ  اْْل ْرضِ     gök=الَسم      ve..yer=و 

ا م  ك ان وا..و  =ve..olmadılar    

ْنظِ  ِرينِ م  =fırsat..verilenlerden 

Onlara gök ve yer 
ağlamadı ve kendi-
lerine mühlet de 
verilmedi. 

Gök ve yer onla-
rın helakine ağ-
lamadı. Ve on-
lar, mühlet veri-
lenler de olmadı. 

onlara ne gök ne de 
yer ağladı ve ne de 
bir mühlet verildi. 

44. 
30 

ل ق دِْ,,     biz,,kurtardık=ن َجْين ا    andolsun=و 

ائِيلِ     oğullarını=ب نِي     İsrail=إِْسر 

اْلع ذ ابِِ,,ِمنِ  =,,azabdan    ِِِهين  küçültücü=اْلم 

Andolsun biz, İs-
railoğullarını o kü-
çültücü azaptan 
kurtardık 

Andolsun ki; İs-
railoğullarını hor-
layıcı azabdan 
kurtardık, 

Biz gerçekten, İsrai-
loğulları'nı aşağılayıcı 
azaptan kurtardık, 

44. 
31 

.. فِْرع ْون ِ ..ِمنِْ =Fir’avn’dan    ِ إِنَه=çünkü..o     ِك ان=idi    

ْسِرفِينِ ..ِمنِ     ululanan=ع اِليًا اْلم  =sınırı..aşanlardan 

Yani Firavun´dan. 
Çünkü o haddi 
aşanlardan bir 
zorba idi. 

Firavun´dan. 
Doğrusu o, az-
gın bir zorba idi. 

Firavun(un onların 
başına sardığı 
azap)tan; zaten o, 
kendi kişiliklerini har-
cayıp duranların en 
başta gelenlerinden-
di; 

44. 
32 

ل ق دِِ,,     biz,,onları,,üstün,,kıldık=اْخت ْرن اه مِْ    andolsun=و 

ِعْلمِ ,,ع ل ىَِٰ =bir,,bilgiye,,göre    

Andolsun biz, İs-
railoğullarını, bir 
bilgiye göre alem-
lere üstün kıldık. 

Ve andolsun ki; 
Biz, onları bile 
bile alemler üze-
rinde seçkin kıl-
dık. 

ve Biz onları bilerek 
bütün diğer toplum-
lardan üstün kıldık, 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

اْلع ال ِمينِ ,,ع ل ى =alemlere 

44. 
33 

آت ْين اه مِْ.. اْْلي اتِِ..ِمنِ     ve..onlara..verdik=و  =ayetler    

ا ءِ     içinde=فِيهِِ    bulunan=م      bir..sınav=ب َل 

بِينِ   açık=م 

Onlara, içinde açık 
bir imtihan bulunan 
ayetler verdik. 

Onlara ayetler-
den öylelerini 
verdik ki; her bi-
rinde açıkça bir 
imtihan vardı. 

ve onlara açıkça bir 
sınavı haber veren 
(rahmetimizin) işaret-
ler(ini) verdik. 

44. 
34 

ءِِ    gerçekten=إِنَِ,, ل  ؤ      şunlar=ه َٰ

 diyorlar,,ki=ل ي ق ول ونِ 

Bu inkarcılar da 
diyorlar ki: 

Bunlar gerçek-
ten derler ki: 

(Şimdi) bakın, bu (in-
san)lar derler ki: 

44. 
35 

.. ِهيِ ..إِنِْ =o    َِإِل=ancak    ْوت ت ن ا     ölümümüzdür=م 

ا    ilk=اْْل ول ىَِٰ م  ن ْحنِ ..و  =biz..değiliz    

ْنش ِرينِ   diriltilecek=بِم 

Bir kez öleceğiz ve 
herşey bitecek. Biz 
dirilecek değiliz. 

O, ilk ölümü-
müzden başkası 
değildir. Ve biz, 
diriltilip kaldırıla-
caklar da değiliz. 

Bu (önümüzde bulu-
nan,) bizim ilk (ve 
tek) ölümümüzdür ve 
hayata yeniden dön-
dürülmeyeceğiz. 

44. 
36 

    eğer=إِنِْ    babalarımızı=بِآب ائِن ا    getirin=ف أْت وا,,

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğrulardan=ص 

Doğru söylüyorsa-
nız, babalarımızı 
getirin. 

Doğru sözlüler 
iseniz; bize ba-
balarımıza getir-
senize. 

O halde, eğer iddia-
nızda haklı iseniz ata-
larımızı (şahit olarak) 
getirin! 

44. 
37 

ْيرِ     onlar..mı=أ ه مِْ..     yoksa=أ مِْ    hayırlı=خ 

    ’Tubba=ت بَع ِ    kavmi=ق ْومِ 

الَِ ق ْبِلِهْمِ ..ِمنِْ..ِذينِ و  =ve..onlardan..öncekiler..mi?    

ْمِ  مِْ    biz..onları..helak..ettik=أ ْهل ْكن اه      çünkü..onlar=إِنَه 

ْجِرِمينِ ..ك ان وا م  =suç..işlemişlerdi 

Peki onlar mı ha-
yırlı, yoksa Tubba 
kavmi ve onlardan 
önce gelen kavim-
ler mi? Suç işledik-
leri için biz onların 
hepsini helak ettik. 

Bunlar mı daha 
hayırlı, yoksa 
Tübba kavmi ile 
onlardan evvel 
gelenler mi? Biz, 
onları helak et-
tik. Muhakkak ki 
onlar, mücrimler 
idiler. 

Yoksa onlar, (aynı) 
günahları işlediklerin-
den dolayı yok ettiği-
miz Tubbe' halkından 
ve onlardan önce ya-
şamış olanlardan da-
ha mı iyiydiler? 

44. 
38 

,, ا م  ل ْقن ا,,و  خ  =biz,,yaratmadık    ِِات او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ا    ve,,yeri=و  م      ve,,bulunanları=و 

ا ِعبِينِ     bunlar,,arasında=ب ْين ه م   eğlenmek,,için=ل 

Biz gökleri, yeri ve 
bunlar arasında 
bulunanları eğ-
lenmek için yarat-
madık! 

Biz; gökleri, yeri 
ve ikisinin ara-
sındakileri oyun 
ve oyalanma ol-
sun diye yarat-
madık. 

İşte (böyle:) Biz gök-
leri ve yeri ve ikisi 
arasında bulunan her 
şeyi sırf bir oyun ol-
sun diye yaratmadık. 

44. 
39 

.. ا ا..م  ل ْقن اه م  خ  =onları..yaratmadık    

ق ِِ    dışında..bir..sebeple=إِلَِ     hikmetli..bir..gaye=بِاْلح 

ِكنَِ ل َٰ ه مِْ    fakat=و      onların..çoğu=أ ْكث ر 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmiyorlar 

Onları sadece hak 
ilkesine dayalı ola-
rak yarattık. Fakat 
onların çoğu bilmi-
yorlar. 

Biz; onları, an-
cak hak ile ya-
rattık. Ne var ki 
onların çoğu, 
bilmezler. 

Bunların hiç birini 
(deruni bir) hakikatten 
yoksun yaratmış de-
ğiliz ama çoğu bunu 
anlamaz. 

44. 
40 

    hüküm=اْلف ْصلِِ    günü=ي ْومِ     şüphesiz=إِنَِ,,

مِِْميق ات هِ  =varacağı,,gündür     ِِعين  hepsinin=أ ْجم 

Hüküm günü, hep-
sinin buluşacağı 
gündür. 

Muhakkak ki 
ayırdetme günü, 
hepsinin bir ara-
da bulunacağı 
vakittir. 

Gerçek şu ki, (doğru 
ile yanlış arasında) 
Karar Günü, onların 
tümü için belirlenmiş 
olan bir gündür. 

44. 
41 

.. ي ْغنِي..لِ     o..gün=ي ْومِ  =savamaz    ْولًى     dost=م 

ْولًى..ع نِْ م  =dostundan    ْيئًا     bir..şey=ش 

لِ      onlar=ه مِْ    ve..olma=و 

ونِ  ر   yardım..edilenlerden=ي ْنص 

O gün, dostun 
dosta hiçbir fayda-
sı olmaz, yardım 
da görmezler. 

O gün; dostun 
dosta hiç bir 
yardımı olmaz, 
yardım da gör-
mezler. 

ki o Gün hiç kimsenin 
arkadaşına bir hayrı 
dokunmayacak ve hiç 
kimse bir yardım 
görmeyecektir, 

44. 
42 

نِْ    ancak,,hariçtir=إِلَِ,, ِحمِ     kimseler=م      acıdığı=ر 

    O=ه وِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    Allah’ın=اّلَل ِ 

 esirgeyendir=الَرِحيمِ     üstündür=اْلع ِزيزِ 

Yalnız Allah´ın 
merhamet ettiği 
bunun dışındadır. 
Şüphesiz Allah, 
üstündür, esirge-
yendir. 

Ancak Allah´ın 
merhamet ettiği 
müstesna. Mu-
hakkak ki O; 
Aziz, Rahim ola-
nın kendisidir. 

Allah'ın rahmetini ve 
şefkatini bağışladığı 
kimseler hariç. Yalnız 
O, kudret sahibidir, 
rahmet kaynağıdır. 

44. 
43 

تِ     şüphesiz=إِنَِ.. ر   Zakkum=الَزقُّومِِ    ağacı=ش ج 
Zakkum ağacı. Doğrusu zakkum 

ağacı; 
Gerçek şu ki, (öteki 
dünyada) ölümcül 
meyve ağacı 

44. 
44 

,,  günahkarların=اْْل ثِيمِِ    yemeğidir=ط ع امِ 
Günahkarların 
yemeğidir. 

Günahkarların 
yiyeceğidir. 

günahkarların gıdası 
olacaktır: 

44. 
45 

ْهلِِ..     kaynar=ي ْغِلي    pota..gibi=ك اْلم 

اْلب ط ونِِ..فِي =karınlarda 

Tıpkı erimiş ma-
denler gibi karınla-
rında kaynar. 

Erimiş maden 
gibidir. Karınla-
rında kaynar, 

tıpkı karın boşluğun-
da kaynayan sıvı kur-
şun gibi, 

44. 
46 

ِميمِِ    kaynaması,,gibi=ك غ ْليِِ,,  sıcak,,suyun=اْلح 
Sıcak suyun kay-
naması gibi. 

Suyun kayna-
ması gibi. 

tıpkı kabaran yakıcı 
ümitsizlik gibi. 

44. 
47 

ذ وه ِ..     sürükleyin=ف اْعتِل وه ِ    tutun..onu=خ 

اءِِ..إِل ىَِٰ س و  =ortasına    ِِِحيم  cehennemin=اْلج 

Tutun onu, cehen-
nemin ortasına sü-
rükleyin. 

Yakalayın onu, 
cehennemin or-
tasına sürükle-
yin. 

(Ve emir gelecektir:) 
Onu yakalayın (ey 
cehennem güçleri) ve 
yanan ateşin ortasına 
sürükleyin; 

44. 
48 

بُّوا    sonra=ث مَِ,,     üstüne=ف ْوقِ     dökün=ص 

أِْسهِِ ع ذ ابِِ,,ِمنِْ    başının=ر  =azabından    

ِميمِِ  kaynar,,su=اْلح 

Sonra başının üze-
rine kaynar su 
azabından dökün. 

Sonra azab ola-
rak başına kay-
nar su dökün. 

sonra başının üstüne 
yakıcı ümitsizliğin 
acısını boşaltın! 

44. 
49 

    kendince=أ ْنتِ     zira..sen=إِنَكِ     tad=ذ قِْ..

 şerefliydin=اْلك ِريمِ     üstündün=اْلع ِزيزِ 

Tad bakalım, hani 
şerefli olan, üstün 
olan yalnız sen-
din? 

Tad bakalım; 
hani güçlü olan, 
değerli olan yal-
nız sendin? 

Bunları tat ey (yeryü-
zünde) kendini böyle 
kudret sahibi, böyle 
üstün gören! 

44. 
50 

ذ ا    şüphesiz=إِنَِ,, ا    o=ه َٰ     şeydir=م 

    ondan=بِهِِ    olduğunuz=ك ْنت مِْ

ونِ   kuşkulanmış=ت ْمت ر 

İşte o kuşkulanıp 
durduğunuz şey 
budur! 

İşte bu; doğrusu 
şüphelenip dur-
duğunuz şeydir. 

İşte siz (hakikat in-
karcı)larının sorgula-
dığı şey budur! 

44. 
51 

تَِقينِ     şüphesiz=إِنَِ..     muttakiler=اْلم 

ق امِ ..فِي م  =bir..makamdadır     ِأ ِمين=güvenli 

Müttakiler ise gü-
venli bir makam-
dadır. 

Müttakiler ise; 
muhakkak ki 
emin bir ma-
kamdadırlar. 

(Buna karşılık,) Al-
lah'a karşı sorumluluk 
bilinci duyanlar, ken-
dilerini emniyet içinde 
bulacaklardır, 

44. 
52 

,, نَاتِ ,,فِي ج  =bahçelerde    

ع ي ونِ   ve,,çeşme,,başlarında=و 

Bahçelerde ve 
çeşme başlarında. 

Bahçelerde ve 
pınar başlarında. 

bahçeler ve pınarlar 
arasında, 

44. 
53 

..     giysiler..giyerler=ي ْلب س ونِ 

ِ..ِمنِْ س ْند س  =ince..ipekten    

قِ  إِْست ْبر      ve..parlak..atlastan=و 

ت ق ابِِلينِ   karşılıklı..otururlar=م 

İnce ipekten ve 
parlak atlastan 
giysiler giyerek 
karşılıklı otururlar. 

İnce ipekten ve 
parlak atlastan 
giyerler, karşılıklı 
otururlar. 

ipek ve altından giysi-
ler içinde birbirlerine 
(sevgiyle) yaklaşarak. 

44. 
54 

,, ِلكِ  َوْجن اه مِْ    ayrıca=ك ذ َٰ ز      onları,,evlendirmişizdir=و 

ورِ   iri,,gözlü=ِعينِ     hurilerle=بِح 

Ayrıca onları, iri 
gözlü hurilerle de 
evlendirmişizdir. 

İşte böyle. Onla-
rı iri siyah gözlü-
lerle evlendiririz. 

İşte böyle olacak. Ve 
Biz onları güzel gözlü 
saf ve temiz eşler ile 
birleştireceğiz. 

44. 
55 

.. ا    isterler=ي ْدع ونِ      her=بِك ل ِِ    orada=فِيه 

ةِ ف اكِِ ه  =meyveyi     ِآِمنِين=güven..içinde 

Orada, güven için-
de, her meyveyi is-
terler. 

Orada emniyet 
içerisinde her 
meyveyi isteye-
bilirler. 

Orada, (cennette,) 
güven içinde, (geçmiş 
fiillerinin) bütün mey-
velerini (meşru şekil-
de) isteyip tadabile-
cekler; 

44. 
56 

,, ي ذ وق ونِ ,,لِ  =tadmazlar    ا     orada=فِيه 

ْوتِ  ْوت ة ِ    başka=إِلَِ    ölüm=اْلم      ölümden=اْلم 

 ِ ق اه مِْ    ilk=اْْل ول ىَٰ و      ve,,onları,,korur=و 

Orada ilk ölümden 
başka ölüm tat-
mazlar, sürekli ya-
şarlar ve Allah on-
ları cehennem 
azabından koru-
muştur. 

Orada ilk ölüm-
den başka bir 
ölüm tatmazlar. 
Ve onları ce-
hennem azabın-
dan korumuştur. 

ve orada önceki 
ölümlerinden sonra 
(başka) bir ölüm tat-
mayacaklar. Böylece 
Allah, onları yakıcı 
ateşin azabından ko-
rumuş olacaktır. 
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ِحيمِِ    azabından=ع ذ ابِ   cehennem=اْلج 

44. 
57 

ب ِك ِ ..ِمنِْ    bir..lütuf..olarak=ف ْضًَلِ.. ر  =Rabbinden    

ِلكِ      başarı=اْلف ْوزِ     o=ه وِ     işte..budur=ذ َٰ

 büyük=اْلع ِظيمِ 

Cehennemden ko-
runmaları Rabbin-
den bir lütuftur. İş-
te büyük kurtuluş 
budur. 

Rabbından bir 
lutuf olarak. İşte 
bu, büyük kurtu-
luşun kendisidir. 

Rabbinizin bir lütfu bu 
ve en büyük zafer bu 
olacak! 

44. 
58 

ا,,     biz,,o’nu,,kolaylaştırdık=ي َسْرن اه ِ    kesinlikle=ف إِنَم 

مِْ    senin,,diline=بِِلس انِكِ      umulur,,ki=ل ع لَه 

ونِ   düşünüp,,öğüt,,alırlar=ي ت ذ َكر 

Biz o Kur´an´ı se-
nin dilinde indire-
rek kolaylaştırdık 
ki, düşünüp öğüt 
alsınlar. 

Biz; onu, öğüt 
alsınlar diye se-
nin dilinde indi-
rerek kolayca 
anlaşılmasını 
sağladık. 

Böylece (ey Pey-
gamber!) Biz bu (ilahi 
kelamı) senin kendi 
dilinde kolay anlaşılır 
kıldık ki, insanlar dü-
şünüp ondan ders 
alabilsinler. 

44. 
59 

مِْ    biraz..bekle=ف اْرت ِقبِْ..     onlar..da=إِنَه 

ْرت ِقب ونِ   beklemektedirler=م 

Öyleyse bekle, on-
lar da beklemekte-
dirler. 

Öyleyse bekle, 
onlar da bekle-
mektedirler. 

Öyleyse (geleceğin 
ne getireceğini) bek-
le! Unutma, onlar da 
bekliyorlar. 

45. 
1 

 Ha,,mim=حم,,
Ha, Mim. Ha, Mim. Ha-Mim. 

45. 
2 

..     Kitabın=اْلِكت ابِِ    indirilmesi=ت ْنِزيلِ 

    üstün=اْلع ِزيزِِ    Allah=اّلَلِِ    tarafındandır=ِمنِ 

ِكيمِِ  hüküm..ve..hikmet..sahibi=اْلح 

Kitab´ın indirilmesi, 
üstün iradeli ve her 
yaptığını bir hik-
mete göre yapan 
Allah´ın katından-
dır. 

Kitabın indiril-
mesi; Aziz, Ha-
kim Allah´tandır. 

Bu ilahi kelam, Kud-
ret ve Hikmet Sahibi 
olan Allah'tan gel-
mektedir. 

45. 
3 

اتِِ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ,, او  الَسم  =göklerde    

اْْل رِْ ِضِو  =ve,,yerde     ِي ات     ibretler,,vardır=ْل 

ْؤِمنِينِ   inananlar,,için=ِلْلم 

Göklerde ve yerde 
müminler için nice 
dersler vardır. 

Muhakkak ki 
göklerde ve yer-
de mü´minler 
için ayetler var-
dır. 

Bakın, göklerde ve 
yerde inan(mak is-
tey)enler için (ibret 
dolu) mesajlar vardır. 

45. 
4 

.. فِي ْلِقك مِْ..و  خ  =sizin..yaratılışınızda    

ا م  ي ب ثُِّ..و  =ve..yaymakta..olduğu    

د ابَةِ ..ِمنِْ =canlılarda     ِآي ات=ibretler..vardır    

 kesin..olarak..inanan=ي وقِن ونِ     kavimler..için=ِلق ْومِ 

Sizin yaratılmanız-
da ve canlıların 
yeryüzünde yayıl-
masında, kesin 
olarak inanan kim-
seler için ibretler 
vardır. 

Sizin yaratılma-
nızda ve yeryü-
züne yaydığı her 
canlıda yakinen 
inanan topluluk-
lar için ayetler 
vardır. 

Kendi yaratılışınızda 
ve O'nun (yeryüzüne) 
serpiştirdiği hayvan 
(tür)ler(in)de bütün 
kalpleriyle inananlar 
için mesajlar vardır. 

45. 
5 

فِِ,, اْختَِل      gecenin=اللَْيلِِ    değişmesinde=و 

ارِِ النَه      ve,,gündüzün=و 

ا م  لِ ,,و  أ ْنز  =ve,,indirmesinde    ِ اّلَل=Allah’ın    

اءِِ,,ِمنِ  الَسم  =gökten    ِِْرْزقِ ,,ِمن =rızık,,(sebebi)    

    yeri=اْْل ْرضِ     onunla=بِهِِ    ve,,diriltmesinde=ف أ ْحي ا

ا    sonra=ب ْعد ِ ْوتِه      ölümünden=م 

ت ْصِريفِِ ي احِِ    ve,,estirmesinde=و      rüzgârları=الر ِ

    bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ     ibretler,,vardır=آي اتِ 

 düşünen=ي ْعِقل ونِ 

Gecenin ve gün-
düzün birbiri ardı-
na gelmesinde, 
gökten, Allah´ın rı-
zık vermek için 
yağmur indirip, yeri 
onunla ölümünden 
sonra diriltmesin-
de, rüzgarı estir-
mesinde aklını kul-
lanan kimseler için 
dersler vardır. 

Gece ve gündü-
zün değişmesin-
de ve Allah´ın 
gökten indirmiş 
olduğu rızıkla 
ölümünden son-
ra yeri diriltme-
sinde, rüzgarları 
yönetmesinde 
akleden bir ka-
vim için ayetler 
vardır. 

Gece ile gündüzün 
birbirini izlemesinde 
ve Allah'ın göklerden 
indirip onunla cansız 
toprağa hayat verdiği 
rızık imkanlarında ve 
rüzgarların değişme-
sinde, (bütün bunlar-
da) akıllarını kullanan 
insanlar için mesajlar 
vardır. 

45. 
6 

..     Allah’ın=اّلَلِِ    ayetleridir=آي اتِ     işte..şunlar=تِْلكِ 

ل ْيكِ     onları..okuyoruz=ن تْل وه ا     sana=ع 

 ِِ ق  ِِ    gerçek..ile=بِاْلح  ِديثِ     hangi=ف بِأ ي      söze=ح 

    Allah’tan=اّلَلِِ    sonra=ب ْعد ِ

آي اتِهِِ     ve..O’nun..ayetlerinden=و 

 inanacaklar=ي ْؤِمن ونِ 

İşte bunlar Allah´ın 
ayetleridir. Bunları 
sana hak ilkesine 
göre okuyoruz. Al-
lah´tan ve O´nun 
ayetlerinden sonra 
hangi söze inana-
caklar 

İşte bunlar; Al-
lah´ın ayetleridir. 
Onları sana hak 
ile okuyoruz. Ar-
tık Allah´tan ve 
onun ayetlerin-
den sonra hangi 
söze inanırlar. 

Hakikati ortaya koyan 
Allah'ın bu mesajları-
nı sana aktarıyoruz. 
Eğer Allah'ın (bu ibret 
dolu) mesajlarına de-
ğilse başka hangi ha-
bere inanacaklar? 

45. 
7 

,, ْيلِ      yalancı=أ فَاكِ     her=ِلك ل ِِ    yuh,,olsun=و 

 günah,,yüklü,,kimseye=أ ثِيمِ 

Her yalancı, günah 
yüklü kimsenin vay 
haline. 

Yalancı, günah-
kar her kişinin 
vay haline. 

Vay haline kendi 
kendini aldatan gü-
nahkarın, 

45. 
8 

.. عِ      Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerinin=آي اتِِ    o..işitir=ي ْسم 

ل ْيهِِ    okunduğunu=ت تْل ىَِٰ     sonra=ث مَِ    kendisine=ع 

ْست ْكبًِرا    direnir=ي ِصرُِّ     büyüklük..taslar=م 

اِ ..ل مِْ    sanki=ك أ نِْ ْعه  ي ْسم  =hiç..onları..işitmemiş    

ْره ِ     bir..azab..ile=بِع ذ ابِ     onu..müjdele=ف ب ش ِ

 acı=أ ِليمِ 

Allah´ın ayetlerinin 
kendisine okundu-
ğunu işitir de sonra 
büyüklük taslaya-
rak sanki onları hiç 
işitmemiş gibi küf-
ründe direnir. Onu, 
acı bir azabla müj-
dele. 

Kendisine oku-
nan Allah´ın 
ayetlerini dinle-
yip de sonra on-
ları hiç duyma-
mış gibi büyük-
lük taslamakta 
direnir. Ona elim 
bir azabı müjde-
le. 

o ki, kendisine iletilen 
Allah'ın mesajlarını 
duyar ama sanki on-
ları duymamış gibi 
küstahça umursa-
mazlığında devam 
eder! Bu sebeple ona 
acıklı bir azabı haber 
ver! 

45. 
9 

إِذ ا,, ِلمِ     zaman=و      öğrendiği=ع 

آي اتِن ا,,ِمنِْ =bizim,,ayetlerimizden    ْيئًا     bir,,şey=ش 

ذ ه ا ًواِ     onu,,edinir=اتَخ      alay,,konusu=ه ز 

ئِكِ  مِْ    işte=أ ول َٰ     öyleleri,,için,,vardır=ل ه 

ِهينِ     bir,,azab=ع ذ ابِ   alçaltıcı=م 

Ayetlerimizden bir-
şey öğrendiği za-
man onunla alay 
eder. İşte böyleleri 
için alçaltıcı azab 
vardır. 

Ayetlerimizden 
bir şey öğrendi-
ğinde onu alaya 
alır. İşte onlara, 
horlayıcı bir 
azab vardır. 

Çünkü o, mesajları-
mızdan birinin farkına 
vardığında onu he-
men küçümseyip ala-
ya alır. Böylelerini al-
çaltıcı bir azap bek-
lemektedir. 

45. 
10 

.. ائِِهمِْ..ِمنِْ ر  و  =ötelerinden..de     ِ نَم ه      cehennem=ج 

لِ  ي ْغنِي..و  =bir..yarar..sağlamaz    ِْم     kendilerine=ع ْنه 

ا ك س ب وا..م  =kazandıkları    ْيئًا     şeyler=ش 

لِ  ا    ve..(sağlamaz)=و  ذ وا..م  اتَخ  =edindikleri    

د ونِِ..ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan     ِ أ ْوِلي اء=veliler    

مِْ ل ه      bir..azab=ع ذ ابِ     onlar..için..vardır=و 

 büyük=ع ِظيمِ 

Cehennem onların 
peşindedir. Ka-
zandıkları şeyler 
de, Allah´ı bırakıp 
edindikleri dostlar 
da onlara hiçbir 
fayda vermez. On-
lar için büyük bir 
azap vardır. 

Arkalarından da 
cehennem. Ka-
zandıkları şeyler 
de, Allah´tan 
başka edindikleri 
veliler de onlara 
bir fayda ver-
mez. Ve onlar 
için, büyük bir 
azab vardır. 

Cehennem önlerin-
dedir; ve ne (bu dün-
yada) kazanabilecek-
leri şeyler, ne de Al-
lah'ın yerine dost ve 
koruyucu edindikleri, 
onlara hiçbir fayda 
sağlamaz, çünkü on-
ları korkunç bir azap 
beklemektedir. 

45. 
11 

ذ ا,,     yol,,gösterici=ه دًىِ     işte,,budur=ه َٰ

وا واك ف ر  الَِذين ك ف ر      inkâr,,edenler=و 

ب ِِهمِْ    ayetlerini=بِآي اتِِ     Rablerinin=ر 

مِْ     bir,,azab=ع ذ ابِ     onlar,,için,,vardır=ل ه 

ِرْجزِ ,,ِمنِْ =çok,,çetin     ِأ ِليم=incitici 

İşte doğru yolu 
gösteren bu 
Kur´an´dır. Rabb-
lerinin ayetlerini 
tanımayanlar için 
çok kötü, acı bir 
azap vardır. 

Bu; hidayettir. 
Rabblarının 
ayetlerini inkar 
edenlere gelin-
ce; çetin ve elim 
bir azab vardır. 

(Allah'ın işaretlerine 
ve mesajlarına dik-
katlice kulak vermek; 
işte) rehberliğ(in an-
lamı) budur. Diğer ta-
raftan, Rablerinin 
mesajlarını inkara 
şartlanmış olanları, 
(yaptıkları) çirkinlikle-
rin bir karşılığı olarak 
acı bir azap bekle-
mektedir. 

45. 
12 

.. الَِذي..اّلَل ِ =Allah’tır..ki     ِس َخر=boyun..eğdirdi    

    akıp..gitsin..diye=ِلت ْجِريِ     denizi=اْلب ْحرِ     size=ل ك مِ 

    onun..içinde=فِيهِِ    gemiler=اْلف ْلكِ 

    buyruğuyla=بِأ ْمِرهِِ

ِلت ْبت غ وا     ve..payınızı..arayasınız..diye=و 

ف ْضِلهِِ..ِمنِْ =O’nun..lütfundan    ِْل ع لَك م     ve..umulur..ki=و 

ونِ   şükredersiniz=ت ْشك ر 

Allah emri gere-
ğince denizde 
yüzmek üzere ge-
mileri, lütfedip ver-
diği rızkı aramanız 
için denizi buyru-
ğunuz altına ver-
miştir. Belki artık 
şükredersiniz. 

Emri gereğince 
denizde yüzmek 
üzere gemileri 
ve lutfedip ver-
diği rızkı arama-
nız için denizi si-
ze boyun eğdi-
ren Allah´tır. 
Umulur ki şükre-
dersiniz. 

Denizi (kendi kanun-
ları doğrultusunda 
faydalanmanız için) 
sizin emrinize veren 
Allah'tır. Böylece ge-
miler O'nun emriyle 
denizin üstünde yü-
zebilsinler ve siz 
O'nun lütfundan (ihti-
yaç duyduğunuz şey-
leri) elde edebilesiniz 
ve şükredenlerden 
olasınız diye. 

45. 
,, س َخرِ      size=ل ك مِْ    ve,,boyun,,eğdirdi=و 

Gökte olanları, Göklerde olanla- O, göklerde ve yerde 
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ا 13 اتِِ,,فِي    bulunan,,şeyleri=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِضِ,,فِي    ve,,bulunan,,şeyleri=و  =yerde    

ِميعًا     hepsini=ج 
    elbette=إِنَِ    kendisinden=ِمْنه ِ 

ِلكِ ,,فِي ذ َٰ =bunda,,vardır     ِي ات     ibretler=ْل 

ونِ ي ت ف َكرِ     bir,,toplum,,için=ِلق ْومِ  =düşünen 

yerde olanları, 
hepsini sizin buy-
ruğunuz altına 
vermiştir. Doğrusu 
bunlarda, düşünen 
kimseler için ders-
ler vardır. 

rı, yerde olanları, 
hepsini size mu-
sahhar kılmıştır. 
Elbette ki düşü-
nen bir kavim 
için bunda ayet-
ler vardır. 

olan her şeyi, Ken-
dinden (bir bağış ola-
rak) emrinize vermiş-
tir: bunda düşünen bir 
topluluk için mesajlar 
vardır! 

45. 
14 

ن وا..ِللَِذينِ     söyle=ق لِْ.. آم  =inananlara    

وا     affetsinler=ي ْغِفر 

ونِ ..لِ ..ِللَِذينِ  ي ْرج  =ummayanları     ِأ يَام=günlerini    

    cezalandırması..için=ِلي ْجِزيِ     Allah’ın=اّلَلِِ

    bir..toplumu=ق ْوًما

ا ي ْكِسب ونِ ..ك ان وا..بِم  =yaptıklarıyla 

Müminlere de ki: 
Allah´ın, her mille-
tin yaptıklarının 
karşılığını vereceği 
günlerinin gelece-
ğine inanmayanları 
bağışlasınlar. 

İman edenlere 
söyle: Allah´ın 
günlerinin gele-
ceğini ummayan 
kimseleri bağış-
layıp geçsinler. 
Çünkü Allah, her 
kavmi yaptıkla-
rıyla cezalandı-
racaktır. 

İman etmiş olan her-
kese söyle: Allah'ın 
Günleri'nin geleceği-
ne inanmayanları af-
fetsinler, (çünkü) in-
sanlara hak ettikleri-
nin karşılığını vermek 
(yalnız) O'na özgü-
dür. 

45. 
15 

نِْ,, اِلًحا    yaparsa=ع ِملِ     kim=م      iyi,,bir,,iş=ص 

نِْ    yararı,,kendisinedir=ف ِلن ْفِسِهِ  م      ve,,kim=و 

اِ     kötülük,,yaparsa=أ س اءِ      zararı,,kendisinedir=ف ع ل ْيه 

ب ِك مِْ,,إِل ىَِٰ    sonunda=ث مَِ ر  =Rabbinize    

ع ونِ   döndürüleceksiniz=ت ْرج 

Kim iyi bir iş ya-
parsa faydası ken-
disinedir ve kim 
kötülük yaparsa 
zararı kendisinedir. 
Sonra Rabbinize 
döndürüleceksiniz. 

Her kim, salih 
amel işlerse; 
kendi lehinedir. 
Kim de kötülük 
yaparsa; aleyhi-
nedir. Sonra 
Rabbınıza dön-
dürüleceksiniz. 

Her kim doğru ve uy-
gun bir şey yaparsa 
kendi iyiliği için yap-
mış olur; kim de kötü-
lük işlerse kendi 
aleyhine işlemiş olur; 
ve sonunda hepiniz 
Rabbinize döndürüle-
ceksiniz. 

45. 
16 

ل ق دِْ..     oğullarına=ب نِي    biz..verdik=آت ْين ا    andolsun=و 

ائِيلِ      Kitap=اْلِكت ابِ     İsrail=إِْسر 

ْكمِ  اْلح      ve..hüküm..(hikmet..hükümranlık)=و 

النُّب َوة ِ     ve..peygamberlik=و 

ْقن اه مِْ ز  ر      ve..onları..besledik=و 

الَطي ِب اتِِ..ِمنِ  =güzel..rızıklarla    

ف َضْلن اه مِْ     ve..onları..üstün..kıldık=و 

اْلع ال ِمينِ ..ع ل ى =alemlere 

Andolsun ki biz İs-
railoğullarına kitab, 
hüküm ve pey-
gamberlik verdik; 
onları temiz şeyler-
le rızıklandırdık; 
onları dünyada üs-
tün kıldık. 

Andolsun ki; Biz, 
İsrailoğullarına 
kitabı, hükmü ve 
nübüvveti ver-
miştik. Onları 
temiz şeylerden 
rızıklandırmış ve 
dünyalara üstün 
kılmıştık. 

Doğrusu Biz, İsrailo-
ğulları'na (da) vahiy, 
hikmet ve peygam-
berlik verdik, onları 
hayatın güzel nimet-
leriyle rızıklandırdık 
ve onları (dönemleri-
nin) bütün diğer top-
luluklarına üstün kıl-
dık. 

45. 
17 

آت ْين اه مِْ,,     açık,,deliller=ب ي ِن اتِ     ve,,onlara,,verdik=و 

اْْل ْمِرِ ,,ِمنِ  =bu,,işde    

ا اْخت ل ف وا,,ف م  =onlar,,ayrılığa,,düşmediler    

ْعدِِب ِ,,ِمنِْ    sadece,,(şu,,sebeple,,düştüler)=إِلَِ =sonra    

ا ه مِ ,,م  اء  ج  =kendilerine,,geldikten     ِاْلِعْلم=bilgi    

ْمِ     çekememezlik,,yüzünden=ب ْغيًا     aralarındaki=ب ْين ه 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ     Rabbin=ر 

    onlar,,arasında=ب ْين ه مِْ    hüküm,,verecektir=ي ْقِضي

ةِِاْلِقي امِ     günü=ي ْومِ  =kıyamet    

ا ك ان وا,,فِيم  =şeylerde    ِِفِيه=onda    

 ayrılığa,,düştükleri=ي ْخت ِلف ونِ 

Din konusunda on-
lara açık deliller 
verdik. Onlar ken-
dilerine bilgi gel-
dikten sonra sade-
ce aralarındaki çe-
kememezlik yü-
zünden ayrılığa 
düştüler. Şüphe-
siz, Rabbin kıya-
met günü, ayrılığa 
düştükleri şeylerde 
onlar arasında hü-
küm verecektir. 

Ve onlara emir-
den burhanlar 
verdik. Ama on-
lar, kendilerine 
ilim geldikten 
sonra araların-
daki çekeme-
mezlikten dolayı 
ayrılığa düştüler. 
Elbette Rabbın; 
ayrılığa düştük-
leri şeyler hak-
kında kıyamet 
günü aralarında 
hüküm verecek-
tir. 

Ve onlara (imanın) 
amacı konusunda 
açık işaretler verdik; 
onlar, bütün bu bilgi-
lerin kendilerine tevdi 
edilmesinden sonra-
dır ki, aralarındaki 
kıskançlıktan dolayı 
farklı görüşlere sarıl-
dılar; (ama) ihtilafa 
düştükleri her konuda 
Kıyamet Günü Rab-
bin onlar arasında bir 
hüküm verecektir. 

45. 
18 

ع ْلن اكِ     sonra=ث مَِ..     seni..koyduk=ج 

ش ِريع ةِ ..ع ل ىَِٰ =bir..şeriate    

اْْل ْمرِِ..ِمنِ  =emrimizden    ا     sen..ona..uy=ف اتَبِْعه 

لِ  ت تَبِعِْ..و  =ve..uyma    ِْاءِ أ ه و  =keyiflerine    

ونِ ..لِ ..الَِذينِ  ي ْعل م  =bilmeyenlerin 

Sonra ey Muham-
med! Sana da in-
sanların uyacakları 
bir hayat sistemi 
(şeriat) verdik. Sen 
ona uy, bilmeyen-
lerin arzularına 
uyma. 

Sonra seni de 
emirden bir şe-
riat üzere kıldık. 
Öyleyse sen; 
ona uy, sakın 
bilmeyenlerin 
heveslerine uy-
ma. 

Ve son olarak (ey 
Muhammed,) seni 
(imanın) hedefini ger-
çekleştireceğin bir yo-
la koyduk. O halde bu 
(yolu) izle ve (hakika-
ti) bilmeyenlerin boş 
arzu ve heveslerine 
uyma. 

45. 
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مِْ,, واي ْغن ِ,,ل نِْ    çünkü,,onlar=إِنَه  =savamazlar    

اّلَلِِ,,ِمنِ     senden=ع ْنكِ  =Allah’tan    

ْيئًاِ  إِنَِ    hiçbir,,şeyi=ش      ve,,şüphesiz=و 

مِْ    zalimler=الَظاِلِمينِ  ه      bir,,kısmı=ب ْعض 

    diğerinin=ب ْعض  ِ    velisidirler=أ ْوِلي اءِ 

اّلَل ِ ِليُِّ    Allah,,ise=و      velisidir=و 

تَِقينِ   muttakilerin=اْلم 

Çünkü onlar, Al-
lah´tan gelecek 
hiçbir şeyi senden 
savamazlar. Zalim-
ler birbirlerinin 
dostlarıdır. Allah ta 
müttakilerin dostu-
dur. 

Muhakkak ki on-
lar; Allah´a karşı 
sana hiç bir fay-
da veremezler. 
Doğrusu zalimler 
birbirlerinin veli-
leridir. Allah da 
muttakilerin veli-
sidir. 

Bak, eğer Allah'ın 
iradesine karşı gelmiş 
olsaydın, onların sa-
na hiçbir faydası do-
kunmazdı, çünkü bu 
zalimler sadece bir-
birlerinin dostları ve 
koruyucularıdır; hal-
buki Allah, O'nun bi-
lincinde olan herkesin 
koruyucusudur. 

45. 
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ذ ا.. ائِرِ     bu..(Kur’an)=ه َٰ     kanıtlar(sunmakta)dır=ب ص 

ه دًى    insanlara=ِللنَاِسِ     yol..gösterici=و 

ة ِ ْحم  ر      kavimler..için=ِلق ْومِ     ve..rahmettir=و 

 kesin..olarak..inanan=ي وقِن ونِ 

Bu Kur´an, insan-
lara kurtuluş yolla-
rını gösteren kanıt-
lar sunmaktadır; 
kesin olarak ina-
nanlara kılavuz ve 
rahmettir. 

Bu; insanlar için 
açık belgeler, 
kesin olarak ina-
nan bir kavim 
için de hidayet 
ve rahmettir. 

(İşte) bu (vahiy,) in-
sanlık için bir kavra-
yış aracıdır; tereddüt-
süz bir inanca ve 
emniyete ulaşanlar 
için de bir rahmet ve 
hidayettir. 

45. 
21 

,, ِسبِ ,,أ مِْ ح  =yoksa,,-mı,,sandılar?    

وا,,الَِذينِ  ح  اْجت ر  =işleyen,,kimseler    

    kötülükleri=الَسي ِئ اتِِ

مِْ,,أ نِْ ن ْجع ل ه  =onları,,yapacağımızı    

ن وا,,ك الَِذينِ  آم  =inanan,,kimseler,,gibi    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,yapan=و      iyi,,ameller=الَصاِلح 

اءًِ ْحي اه مِْ    bir,,olacak,,(öyle,,mi?)=س و      yaşamaları=م 

ْمِ  ات ه  م  م      ne,,kötü=س اءِ     ve,,ölümleri=و 

ا ونِ ,,م  ي ْحك م  =hüküm,,veriyorlar 

Yoksa kötülükleri 
işleyen kimseler 
kendilerini inanıp 
iyi ameller işleyen-
lerle bir tutacağı-
mızı mı sandılar? 
Yaşamaları ve öl-
meleri bir olacak 
öyle mi? Ne kötü 
hüküm veriyorlar. 

Yoksa; kötülük-
leri kazananlar, 
ölümlerinde ve 
sağlıklarında 
kendilerini iman 
edip salih amel 
işleyen kimseler 
ile bir tutacağı-
mızı mı sandı-
lar? Ne kötü hü-
küm veriyorlar. 

Kötülük işleyenlere 
gelince: onlar kendi-
lerini hayatlarında ve 
ölümlerinde, iman 
edip doğru ve yararlı 
işler yapanlarla aynı 
yere koyacağımızı mı 
sanırlar? Onların yar-
gıları ne kadar da kö-
tü! 

45. 
22 

.. ل قِ  خ      Allah=اّلَل ِ    yaratmıştır=و 

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve..yeri=و 

ق ِِ ىَِٰ    gerçek..olarak=بِاْلح  ِلت ْجز      cezalandırılsın=و 

ِ    her=ك لُِّ ا    can=ن ْفس  ك س ب تِْ..بِم  =kazandığıyla    

ه مِْ ونِ ..لِ     ve..onlara=و  ي ْظل م  =haksızlık..edilmesin 

Allah, gökleri ve 
yeri hak ilkesine 
dayalı olarak ya-
rattı, ta ki herkes 
kazandığının kar-
şılığını görsün. 
Onlara haksızlık 
edilmez. 

Allah, gökleri ve 
yeri hak ile ya-
ratmıştır. Ta ki 
her nefis, zulme 
uğratılmaksızın 
kazancına göre 
karşılık görsün. 

Çünkü Allah, gökleri 
ve yeri (deruni bir) 
hakikate göre yarattı 
ve (bu sebeple diledi 
ki) her insan kazan-
dığının karşılığını 
görsün ve hiç kimse-
ye haksızlık yapılma-
sın. 

45. 
23 

,, أ ْيتِ  نِِ    ?gördün,,mü=أ ف ر  ذ ِ    kimseyi=م      edinen=اتَخ 

ه ِ ه 
اه ِ    tanrı=إِل َٰ لَه ِ    keyfini=ه و  أ ض      ve,,saptırdığı=و 

ِعْلمِ ,,ع ل ىَِٰ    Allah’ın=اّلَل ِ =bir,,bilgiye,,göre    

ت مِ  خ  س ْمِعهِِ,,ع ل ىَِٰ    ve,,mühürlediği=و  =kulağını    

ق ْلبِهِِ ع لِ     ve,,kalbini=و  ج      ve,,çektiği=و 

ِرهِِ    üstüne=ع ل ىَِٰ ةًِ    gözünün=ب ص      perde=ِغش او 

نِْ     ona,,doğru,,yolu,,gösterecek=ي ْهِديهِِ    ?şimdi,,kim=ف م 

Ey Muhammed! 
Heva ve hevesini 
tanrı edinen Al-
lah´ın bir bilgiye 
dayalı olarak şa-
şırttığı, kulağını ve 
kalbini mühürledi-
ği, gözünü perde-
lediği kimseyi gör-
dün mü? Onu Al-
lah´tan başka kim 
doğru yola erişti-
rebilir? Hala anla-
mıyor musunuz? 

Gördün mü, o 
kimseyi ki; heva 
ve hevesini ken-
disine tanrı 
edinmiş, bilgisi 
olduğu halde Al-
lah onu şaşırt-
mış, kulağını, 
kalbini mühür-
lemiş ve gözüne 
perde koymuş-
tur? Allah´tan 
sonra onu kim 
hidayete erişti-

Kendi arzu ve özlem-
lerini tanrı edinen ve 
(bunun üzerine) Al-
lah'ın, (zihninin hida-
yete kapalı olduğunu) 
bilerek saptırdığı, ku-
laklarını ve kalbini 
mühürlediği ve gözle-
rinin üzerine bir perde 
çektiği (insan)ı, hiç 
düşündün mü? Al-
lah(ın onu terk etme-
sin)den sonra kim 
ona doğru yolu göste-
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ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra     ِِاّلَل=Allah’tan    

ِ ونِ ,,أ ف َل  ت ذ َكر  =düşünmüyor,,musunuz? 

rebilir? Hala dü-
şünmeyecek mi-
siniz? 

rebilir? O halde, hiç 
düşünüp ders çıkar-
maz mısınız? 

45. 
24 

ق ال وا.. ا    dediler..ki=و  ِهيِ ..م  =yoktur    

لَِإِِ =başka..bir..şey    ي ات ن ا     hayatımızdan=ح 

وتِ     dünya=الدُّْني ا ن ْحي ا    ölürüz=ن م      ve..yaşarız=و 

ا م  ي ْهِلك ن ا..و  =bizi..helak..etmiyor    َِإِل=başkası    

ا    zamandan=الدَْهر ِ  م  ل ه مِْ..و  =fakat..onların..yoktur    

ِلكِ  ِعْلم ِ ..ِمنِْ    bu..hususta=بِذ َٰ =hiçbir..bilgileri    

ه مِْ..إِنِْ =onlar    َِإِل=sadece     ِي ظ نُّون=zannediyorlar 

«Hayat, ancak bu 
dünyadaki hayatı-
mızdır. Ölürüz ve 
yaşarız; bizi ancak 
zaman yok eder» 
derler. Onların bu 
hususta bir bilgisi 
yoktur; sadece 
böyle zannederler. 

Hayat; ancak bu 
dünyada yaşa-
dığımızdır. Ölü-
rüz ve yaşarız. 
Bizi ancak Dehr 
helak eder, dedi-
ler. Oysa onların 
bu konuda bilgi-
leri yoktur. Baş-
ka değil, onlar 
sadece zannedi-
yorlar. 

Onlar hala: Bu dün-
yadaki hayatımızdan 
başka bir şey yok! 
derler, Dünyaya gel-
diğimiz gibi ölürüz ve 
bizi ancak zaman yok 
eder. Fakat onların 
bu konuda hiçbir bil-
gileri yok, onlar sade-
ce zannederler. 

45. 
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إِذ ا,, ل ْيِهمِْ    okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=و      onlara=ع 

    açık,,açık=ب ي ِن اتِ     ayetlerimiz=آي ات ن ا

ا نِ ك ا,,م  =olmamıştır    ِْم َجت ه      bir,,delilleri=ح 

ق ال وا,,أ نِْ    başka=إِلَِ =demelerinden    ائْت وا=getirin    

    iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    babalarımızı=بِآب ائِن ا

اِدقِينِ   doğru=ص 

Ayetlerimiz onlara 
açık açık okundu-
ğu zaman delilleri 
yalnızca: «Doğru 
sözlü iseniz baba-
larımızı getirin ba-
kalım!» demek 
olur. 

Ayetlerimiz onla-
ra açıkça okun-
duğu zaman; 
doğru sözlüler 
iseniz, babala-
rımızı getirin ba-
kalım, demekten 
başka bir huc-
cetleri yoktur. 

Ve (böylece,) ne za-
man mesajlarımız bü-
tün açıklığıyla onlara 
tebliğ edildiyse tek 
cevapları şu olmuş-
tur: Atalarımızı (şahit 
olarak) getirin, eğer 
iddianızda haklı ise-
niz! 

45. 
26 

    sizi..yaşatıyor=ي ْحيِيك مِْ    Allah=اّلَل ِ    de..ki=ق لِِ..

    sonra=ث مَِ    sizi..öldürüyor=ي ِميت ك مِْ    sonra=ث مَِ

ع ك مِْ     sizi..toplayıp..getirecektir=ي ْجم 

ي ْومِِ..إِل ىَِٰ =gününe    ِِة     kıyamet=اْلِقي ام 

ْيبِ ..لِ  ر  =asla..şüphe..yoktur    ِِفِيه=bunda    

ِكنَِ ل َٰ     insanların=النَاِسِ    çoğu=أ ْكث رِ     ama=و 

ونِ ..لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

De ki: «Sizi Allah 
diriltir, sonra öldü-
rür, sonra sizi şüp-
he götürmeyen kı-
yamet gününde 
toplar. Fakat in-
sanların çoğu bil-
mezler.» 

De ki: Allah diril-
tir sizi sonra öl-
dürür, sonra 
hakkında hiç bir 
şüphe bulunma-
yan o kıyamet 
gününde toplar. 
Fakat insanların 
pek çoğu bil-
mezler. 

De ki: Size hayat ve-
ren ve sonra sizi öl-
düren, Allah'tır; ve 
sonunda O, hepinizi 
Kıyamet Günü bir 
araya toplayacaktır, 
ki o (Gün'ün gelip ça-
tacağı,) her türlü 
şüphenin üstündedir 
ama insanların çoğu 
bunu anlamaz. 

45. 
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,,ِِ ّلِلَ ْلكِ     Allah’ındır=و      mülkü=م 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve,,yerin=و 

ي ْومِ      saat=الَساع ة ِ    başladığı=ت ق ومِ     gün=و 

ئِذِ      hüsrana,,uğrayacaktır=ي ْخس رِ     işte,,o,,gün=ي ْوم 

ْبِطل ونِ   iptalciler=اْلم 

Göklerin ve yerin 
hükümranlığı Al-
lah´ındır. Kıyamet 
kopacağı gün, işte 
o gün batıl sözlere 
uymuş olanlar hüs-
randa kalırlar. 

Göklerin ve yerin 
mülkü Al-
lah´ındır. Kıya-
metin kopacağı 
gün; işte o gün, 
batıla saplanan-
lar hüsranda ka-
lırlar. 

Çünkü, göklerin ve 
yerin hakimiyeti Al-
lah'ındır ve Son 
Saat'in gelip çattığı 
gün o Gün, (hayatla-
rında anlayamadıkları 
her şeyi) geçersiz 
kılmaya çalışanlar zi-
yana uğrayacaklardır. 

45. 
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.. ىَِٰ ت ر      ümmeti=أ َمةِ     her=ك لَِ    görürsün=و 

اثِي ةًِ      ümmet=أ َمةِ     her=ك لُِّ    toplanmış=ج 

ا..إِل ىَِٰ    çağırılır=ت ْدع ىَِٰ ِكت ابِه  =kendi..Kitabına    

ْونِ     bugün=اْلي ْومِ      cezalandırılacaksınız=ت ْجز 

ا ل ونِ ..ك ْنت مِْ..م  ت ْعم  =yaptıklarınızla 

O gün her ümmeti 
Allah´ın huzurunda 
diz çökmüş olarak 
görürsün. Her 
ümmet kitabını al-
maya çağırılır: 
«Bugün size işle-
diğinizin karşılığı 
verilecektir.» 

Her ümmeti di-
züstü çökmüş 
görürsün. Her 
ümmet kendi ki-
tabına çağrılır. 
Bugün, size yap-
tıklarınızın karşı-
lığı verilecektir. 

Ve (o Gün) bütün in-
sanları (zillet içinde) 
diz çökmüş görürsün; 
herkes kendi sicili ile 
(yüzleşmeye) çağrılır: 
Bugün, yaptığınız her 
şeyin karşılığını gö-
receksiniz! 

45. 
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ذ ا,,     söylüyor=ي ْنِطقِ     Kitabımız=ِكت اب ن ا    işte=ه َٰ

ل ْيك مِْ ِِ     aleyhinize=ع  ق      gerçeği=بِاْلح 

ك نَا,,إِنَا =çünkü,,biz     ِن ْست ْنِسخ=yazıyorduk    

ا ل ونِ ,,ك ْنت مِْ,,م  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

İşte kitabımız 
aleyhinize konuşu-
yor, gerçeği söylü-
yor. Çünkü biz 
yaptıklarınızı yazı-
yorduk.. 

Bu kitablarımız 
sizin aleyhinize 
hak ile konuşu-
yor. Şüphesiz 
Biz, yaptıklarını-
zı bir bir kayde-
diyorduk. 

Bu bizim kayıtlarımız, 
sizinle ilgili her şeyi 
bütün gerçekliğiyle 
anlatır çünkü yaptığı-
nız her şeyi kayda 
geçirtmiştik! 

45. 
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ن وا..الَِذينِ     gelince=ف أ َما.. آم  =inananlara    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlara=و      iyi..işler=الَصاِلح 

مِْ مِْ    onları..sokar=ف ي ْدِخل ه  بُّه      Rableri=ر 

تِِهِ ..فِي ْحم  ر  =rahmetine    
ِلكِ ذ َِٰ =işte     ِه و=budur    

بِينِ     başarı=اْلف ْوزِ   apaçık=اْلم 

İnanıp iyi işler ya-
panlara gelince; 
Rabbleri onları 
rahmetinin kapsa-
mına alır. İşte 
apaçık kurtuluş 
budur. 

İman edip salih 
amel işlemiş 
olanlara gelince; 
Rabbları onları 
rahmetine girdi-
rir. Apaçık kurtu-
luş işte budur. 

İman edip doğru ve 
yararlı işler yapanlara 
gelince, Rableri onları 
rahmetine kabul ede-
cektir; işte bu (onla-
rın) bariz üstünlükleri 
olacaktır! 

45. 
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أ َما,, وا,,الَِذينِ     ama,,gelince=و  ك ف ر  =inkâr,,edenlere    

ك نِْت ِ,,أ ف ل مِْ =değil,,mi?    آي اتِي=ayetlerim    

ل ْيك مِْ    okunurdu=ت تْل ىَِٰ     size=ع 

    fakat,,siz,,büyüklük,,tasladınız=ف اْست ْكب ْرت مِْ

ك ْنت مِْ     bir,,toplum=ق ْوًما    ve,,oldunuz=و 

ْجِرِمينِ   suçlu=م 

Ancak kafirlere ge-
lince: «Ayetlerim 
size okunurdu, fa-
kat siz büyüklük 
tasladınız ve suçlu 
bir toplum oldunuz 
değil mi?» 

Küfredenlere ge-
lince; ayetlerimiz 
size okunmuş, 
siz de büyüklük 
taslayıp mücrim 
bir kavim olmuş-
tunuz, değil mi? 

Hakikati inkar edenle-
re ise (şöyle dene-
cek:) Mesajlarımız si-
ze iletilmedi mi? As-
lında (iletildi, ama) siz 
küstahça büyüklük 
tasladınız ve böylece 
günaha saplanmış bir 
toplum oldunuz 

45. 
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إِذ ا..     şüphesiz=إِنَِ    dendiği=قِيلِ     zaman=و 

ْعد ِ قِ     Allah’ın=اّلَلِِ    vaadi=و      gerçektir=ح 

الَساع ة ِ يِْ..لِ     ve..saatte=و  بِ ر  =şüphe..yoktur    

ا     demiştiniz=ق ْلت مِْ    onda=فِيه 

ا ن ْدِري..م  =bilmiyoruz    ا     Saat=الَساع ة ِ    nedir=م 

    sadece=إِلَِ    sanıyoruz=إِْنن ظ نُّن ظ نُِّ

نًّا ا    bir..kuruntu=ظ  م  ن ْحنِ ..و  =biz..değiliz    

ْست ْيِقنِينِ   inananlardan=بِم 

Allah’ın vaadi hak-
tır. Ve kıyamet gü-
nü şüphe götür-
mez denildiği za-
man siz demiştiniz 
ki: “Kıyametin ne 
olduğunu bilmiyo-
ruz. Ancak birta-
kım tahminlerde 
bulunuyoruz. Onun 
hakkında kesin bir 
bilgi elde etmiş 
değiliz.” 

Allah´ın vaadi 
haktır ve kıya-
met günü hak-
kında hiç şüphe 
yoktur, denildiği 
zaman; siz de-
miştiniz ki: Kı-
yamet nedir? 
bilmiyoruz, an-
cak bir takım 
tahminlerde bu-
lunuyoruz. Onun 
hakkında kesin 
bir bilgi elde et-
miş değiliz. 

Çünkü Bakın, Allah'ın 
vaadi her zaman ger-
çekleşir ve Son 
Saat(in gelişi) hak-
kında hiçbir şüphe 
olamaz denildiğinde 
siz şu cevabı verirdi-
niz: Son Saat'in ne 
olduğunu bilmiyoruz, 
onun boş bir zandan 
başka bir şey olma-
dığını düşünüyoruz 
ve (sonuçta) ona kani 
olmuş değiliz! 

45. 
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ب د ا,, مِْ    göründü=و  ي ِئ اتِ     onlara=ل ه      kötülükleri=س 

ا ع ِمل وا,,م  =yaptıklarının     ِاق ح      ve,,kuşattı=و 

ا    onları=بِِهمِْ ك ان وا,,م  =ve,,oldukları,,şey    ِِبِه=onunla    

 alay,,ettikleri=ي ْست ْهِزئ ونِ 

Yaptıklarının kötü-
lükleri onlara gö-
ründü ve alay edip 
durdukları şey on-
ları kuşattı. 

Onlara, yaptıkla-
rı işlerin kötülük-
leri belli oldu ve 
alaya aldıkları 
şeyler kendilerini 
kuşattı. 

(O Gün) yaptıkları kö-
tülükler onlara apaçık 
görünecek ve alay 
edip durdukları şey 
onları alt edecektir. 

45. 
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.. قِيلِ      bugün=اْلي ْومِ     ve..denildi=و 

ا    sizi..unuttuk=ن ْنس اك مِْ ن ِسيت مِْ..ك م  =unuttuğunuz..gibi    

ذ ا    gününüzle=ي ْوِمك مِْ    karşılaşmayı=ِلق اءِ      bu=ه َٰ

اك مِ  أْو  م      ateştir=النَارِ     ve..yeriniz=و 

ا م      hiçbir=ِمنِْ    sizin..için=ل ك مِْ    ve..yoktur=و 

 yardımcınız=ن اِصِرينِ 

Onlara denildi ki: 
«Siz bu günümüze 
kavuşacağınızı 
nasıl unutmuşsa-
nız, biz de bugün 
sizi unuttuk. Yeri-
niz ateştir, yardım-
cılarınız da yok-
tur.» 

Denilir ki: Siz, 
nasıl bugüne 
kavuşacağınızı 
unuttuysanız, 
Biz de sizi unut-
tuk. Barınağınız 
ateştir, yardımcı-
larınız da yoktur. 

Ve onlara Siz, denile-
cek, bu (hesap) gü-
nünün geleceğine al-
dırmadığınız gibi Biz 
de bu gün size aldır-
mayacağız; sonuçta 
varacağınız yer ateş-
tir ve size yardım 
edecek bir kimse de 
bulamayacaksınız; 

45. 
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ِلك مِْ,,     çünkü,,siz=بِأ نَك مِ     böyledir=ذ َٰ

ْذت مِْاتَِ خ  =edindiniz    ِِآي ات=ayetlerini    ِِاّلَل=Allah’ın    

ًوا غ َرتْك مِ     eğlence=ه ز      ve,,sizi,,aldattı=و 

ي اة ِ     artık,,bugün=ف اْلي ْومِ     dünya=الدُّْني اِ     hayatı=اْلح 

ونِ ,,لِ  ج  ي ْخر  =onlar,,çıkarılmazlar    

ا لِ     ondan,,(ateşten)=ِمْنه      onlar=ه مِْ    ve,,olmaz=و 

Bunun böyle ol-
masının sebebi 
“Sizin Allah’ın 
ayetlerini alaya 
almanız ve dünya 
hayatının sizi al-
datmış olmasıdır.” 
O gün oradan çı-
karılmayacaklar ve 
özür de aranma-
yacaktır onlardan. 

Bunun böyle ol-
masının sebebi; 
Allah´ın ayetleri-
ni alaya almanız 
ve dünya haya-
tının sizi aldat-
mış olmasıdır. 
İşte o gün; ora-
dan çıkarılma-
yacaklar ve 
özürleri de din-
lenmeyecektir. 

böyle olacaktır, çünkü 
siz Allah'ın mesajları-
nı küçümseyip alaya 
aldınız ve bu dünya 
hayatının sizi ayart-
masına izin verdiniz! 
Bundan dolayı o gün, 
onlar ne ateşten çıka-
rılacaklar, ne de bir 
değişiklik yapmaları-
na izin verilecek. 
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 mazeret,,istenenlerden=ي ْست ْعت ب ونِ 

45. 
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ْمد ِ    Allah’a..mahsustur=ف ِللَهِِ..     hamd=اْلح 

ب ِِ اتِِ    Rabbi=ر  او      göklerin=الَسم 

ب ِِ ر  ب ِِ    yerin=اْْل ْرِضِ    ve..Rabbi=و      Rabbi=ر 

 bütün..alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Hamd, göklerin 
Rabbi, yerin Rabbi 
ve bütün alemlerin 
Rabbi olan Allah´a 
mahsustur. 

Hamd; göklerin 
Rabbı, yerin 
Rabbı ve alem-
lerin Rabbı olan 
Allah´a mahsus-
tur. 

Hamd, göklerin Rabbi 
ve yerin Rabbine 
mahsustur, bütün 
alemlerin Rabbi olan 
Allah'a! 

45. 
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ل ه ِ,,     ululuk=اْلِكْبِري اءِ     yalnız,,O’na,,aittir=و 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِ اْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

ه وِ  ِكيمِ     azizdir=اْلع ِزيزِ     ve,,O=و   hakimdir=اْلح 

Göklerde yerde 
ululuk, yalnız O´na 
aittir. O, üstün ira-
delidir, her yaptı-
ğını bir hikmete 
göre yapar. 

Göklerde de, 
yerde de büyük-
lük O´nundur. 
O´dur Aziz, Ha-
kim. 

Göklerde ve yerde 
bütün azamet yalnız 
O'nundur; ve yalnız 
O, kudret ve hikmet 
sahibidir! 

46. 
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.. مح =Ha..mim 
Ha, Mim. Ha, Mim. Ha-Mim. 

46. 
2 

,,     Kitabın=اْلِكت ابِِ    indirilişi=ت ْنِزيلِ 

    aziz=اْلع ِزيزِِ    Allah=اّلَلِِ    tarafındandır=ِمنِ 

ِكيمِِ  hakim=اْلح 

Bu Kitab´ın indirili-
şi aziz, hakim olan 
Allah katındandır. 

Kitab´ın indiril-
mesi; Aziz, Ha-
kim Allah´tandır. 

Bu İlahi kelamın indi-
rilişi, Kudret ve Hik-
met Sahibi olan Al-
lah'tandır. 

46. 
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.. ا ل ْقن ا..م  خ  =biz..yaratmadık    ِِات او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ا    ve..yeri=و  م      ve..bulunanları=و 

ا     ancak..(yarattık)=إِلَِ    ikisi..arasında=ب ْين ه م 

ق ِِ لِ     gerçek..ile=بِاْلح  أ ج      ve..bir..süreye..göre=و 

ىِ  س مًّ الَِذينِ     belli=م  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

وا    şeyden=ع َما     uyarıldıkları=أ ْنِذر 

ْعِرض ونِ   yüz..çevirmektedirler=م 

Biz, gökleri, yeri ve 
ikisinin arasında 
bulunanları, ancak 
gerçek üzere ve 
belirli bir süre için 
yarattık; inkar 
edenler, uyarıldık-
ları şeylerden yüz 
çevirmektedirler. 

Biz; gköleri, yeri 
ve ikisinin ara-
sında bulunanla-
rı ancak hak 
üzere ve belirli 
bir süre için ya-
rattık. Küfreden-
ler ise korkutul-
dukları şeyler-
den yüz çevir-
mektedirler. 

Biz, gökleri, yeri ve 
onlar arasındaki her 
şeyi ancak (deruni 
bir) anlam ve amaç 
üzere ve (Bizim tara-
fımızdan) konulmuş 
bir süre için yarattık 
ama hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
kendilerine tebliğ edi-
len uyarıdan yüz çe-
virirler. 

46. 
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أ ْيت مِْ    de,,ki=ق لِْ,,     ?gördünüz,,mü=أ ر 

ا ت دْع ونِ ,,م  =yalvardıklarınızı    ِْد ونِِ,,ِمن =başka    

ونِي    Allah’tan=اّلَلِِ     bana,,gösterin=أ ر 

اذ ا ل ق وا,,م  خ  =onlar,,neyi,,yarattılar?    

اْْل ْرِضِ,,ِمنِ  =yerden    ِْأ م=yoksa,,-mı,,var?    

مِْ     bir,,ortaklığı=ِشْركِ     onların=ل ه 

اِتِ ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ائْت ونِي=bana,,getirin    

ق ْبلِِ,,ِمنِْ    bir,,Kitap=بِِكت ابِ  =önce    ذ ا     bundan=ه َٰ

ة ِ    yahut=أ وِْ ِعْلمِ ,,ِمنِْ    kalıntısı=أ ث ار  =bir,,bilgi    

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ  doğru=ص 

Ey Muhammed! 
De ki: «Allah´ı bı-
rakıp taptığınız 
şeyleri gördünüz 
mü? Bana göste-
rin, onlar yerden 
neyi yarattılar? 
Yoksa göklerin ya-
ratılışında onların 
bir ortağı mı var? 
Eğer doğru iseniz 
bundan önce inmiş 
olan bir kitap, ya-
hut bir bilgi kalıntı-
sını getirin.» 

De ki: Allah´tan 
başka taptığınız 
şeyleri gördünüz 
mü? Yeryüzün-
de ne yaratmış-
lardır gösteriniz 
bana? Yoksa 
onların ortakları 
göklerde midir? 
Eğer doğru söy-
leyenlerden ise-
niz; size indiril-
miş bir kitab ve-
ya size intikal 
etmiş bir bilgi ka-
lıntısı varsa, ge-
tirin bana. 

De ki: Siz, Allah'ı bı-
rakıp yalvardığınız 
şeylerin (gerçekten) 
ne olduklarını hiç dü-
şündünüz mü? Gös-
terin bana: bu (varlık-
lar veya güç)ler yer-
yüzünün hangi par-
çasında bir şey yarat-
tılar! Yoksa, onlar 
gök(lerin yaratılma-
sın)da pay sahibi mi-
dirler? (Eğer öyley-
se,) bundan önceki 
herhangi bir ilahi ke-
lamı, yahut (başka) 
bir bilgi kalıntısını ge-
tirin bana, eğer iddia-
nızda haklı iseniz! 

46. 
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نِْ.. م  لُِّ    ?kim..olabilir=و      daha..sapık=أ ض 

    yalvaran=ي ْدع و    kimseden=ِمَمنِْ

د ونِِ..ِمنِْ =bırakıp..da    ِِاّلَل=Allah’ı    ِْن     kimselere=م 

ي ْست ِجيبِ ..لِ  =cevap..veremeyecek    ِ ل ه=kendisine    

ةِِ    gününe=ي ْومِِ    kadar=إِل ىَِٰ     kıyamet=اْلِقي ام 

ه مِْ     oysa..onlar=و 

د ع ائِِهمِْ..ع نِْ =bunların..yalvardıklarından    

 habersizdirler=غ افِل ونِ 

Allah´ı bırakıp da 
kıyamet gününe 
kadar kendisine 
cevap veremeye-
cek şeylere yalva-
randan daha sapık 
kim olabilir? Oysa 
onlar, bunların yal-
vardıklarından ha-
bersizdirler. 

Allah´ı bırakıp 
da kıyamet gü-
nüne kadar ce-
vab veremeye-
cek şeylere dua 
edenden daha 
sapık kimdir. 
Halbuki bunlar, 
onların duaların-
dan habersizdir-
ler. 

Allah'ı bırakıp onlara 
ne şimdi, ne de Kı-
yamet Günü cevap 
veremeyecek olan ve 
kendilerine yalvarıldı-
ğının bile farkında 
olmayanlara yalvarıp 
yakarandan daha sa-
pık kim olabilir? 

46. 
6 

إِذ ا,, ِشرِ     zaman=و      toplandıkları=ح 

مِْ    olurlar=ك ان وا    insanlar=النَاسِ      onlara=ل ه 

ك ان وا    düşman=أ ْعد اءًِ     ve=و 

    onların,,kendilerine,,tapmalarını=بِِعب اد تِِهمِْ

 tanımazlar=ك افِِرينِ 

İnsanlar kıyamet 
günü toplatılınca, 
putları onlara 
düşman olurlar ve 
tapınmalarını inkar 
ederler. 

İnsanlar haşro-
lundukları za-
man; bunlar, on-
lara düşman ke-
silirler. Ve onla-
rın ibadetlerini 
inkar ederler. 

Bütün insanlar (yargı-
lanmak için) toplan-
dıkları zaman, (tapın-
dıkları güçler,) onlara 
(tapınanlara) düşman 
kesilecekler ve onla-
rın tapınmalarını şid-
detle reddedecekler! 

46. 
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إِذ ا.. ل ْيِهمِْ    okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=و      onlara=ع 

    dediler=ق الِ     açık..açık=ب ي ِن اتِ     ayetlerimiz=آي ات ن ا

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    ِِ ق     hakkı=ِلْلح 

ه مِْ..ل َما اء  ج  =kendilerine..gelen    ذ ا     bu=ه َٰ

بِينِ     bir..büyüdür=ِسْحرِ   apaçık=م 

Ayetlerimiz onlara 
açıkça okunduğu 
zaman inkar eden-
ler kendilerine ge-
len gerçek için: 
«Bu, apaçık bir 
büyüdür» derler. 

Onlara, ayetle-
rimiz açıkça 
okunduğu za-
man; kendilerine 
geldiğinde hakkı 
inkar edenler: 
Bu, apaçık bir 
büyüdür, dediler. 

Ama mesajlarımız ne 
zaman onlara bütün 
açıklığıyla iletildiyse, 
hakikati inkara şart-
lanmış olanlar, haki-
kat kendilerine iletilir 
iletilmez onun hak-
kında, Bu, göz boya-
yan bir büyüden baş-
ka bir şey değil! diye 
konuşurlar. 

46. 
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,, ي ق ول ونِ ,,أ مِْ =yoksa,,-mu,,diyorlar?    

اه ِ      eğer=إِنِِ    de,,ki=ق لِْ    onu,,kendisi,,uydurdu=اْفت ر 

ْيت ه ِ     ben,,onu,,uydurmuşsam=اْفت ر 

ِ ت ْمِلك ونِ ,,ف َل  =sizin,,hiçbir,,yararınız,,olmaz    ِلي=bana    

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan     ِْيئًا     bir,,şeye,,(gelecek,,cezaya)=ش 

ا    daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     O=ه وِ      şeyleri=بِم 

    onda=فِيِهِ     taşkınlık,,yaptığınız=ت ِفيض ونِ 

    şahid,,olması=ش ِهيدًا    O’nun=بِهِِ    yeter=ك ف ىَِٰ

ْمِ     benimle=ب ْينِي ب ْين ك      sizin,,aranızda=و 

ه وِ      bağışlayan=اْلغ ف ورِ     ve,,O=و 

 esirgeyendir=الَرِحيمِ 

veya «Onu Mu-
hammed uydurdu» 
derler. De ki: 
«Eğer ben onu uy-
durduysam, beni 
Allah´a karşı hiçbir 
şekilde savuna-
mazsınız. O 
Kur´an için yaptık-
larınız taşkınlıkları 
daha iyi bilir. Be-
nimle sizin aranız-
da şahid olarak Al-
lah yeter. O, ba-
ğışlayandır, mer-
hamet edendir.» 

Yoksa: Onu 
kendiliğinden 
uydurdu mu di-
yorlar; De ki: 
Eğer onu ben 
uydurmuşsam; 
Allah tarafından 
bana gelecek 
hiçbir şeye sizin 
gücünüz yet-
mez. O; yaptığı-
nız taşkınlıkları 
çok daha iyi bilir. 
Benimle sizin 
aranızda şahit 
olarak Allah, ye-
ter. O; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Yoksa, Bütün bunları 
o uydurdu mu diyor-
lar? De ki (ey Mu-
hammed): Eğer onu 
ben uydursaydım Al-
lah'a karşı bana hiçbir 
faydanız dokunmaz-
dı. O, düşüncesizce 
bulaştığınız bu (ifti-
ra)nın tamamen far-
kındadır. Benimle si-
zin aranızda şahit 
olarak O yeter! Ve 
yalnız O, gerçek ba-
ğışlayıcıdır, gerçek 
bir rahmet kaynağı-
dır. 

46. 
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ا    de..ki=ق لِْ.. ك ْنتِ ..م  =ben..değilim    بِْدًعا=türedi    

س لِِ..ِمنِ  الرُّ =bir..elçi    ا م  أ ْدِري..و  =ve..bilmem    

ا ي ْفع لِ ..م  =ne..yapılacağını    بِي=bana    

لِ  بِك ْمِ ..و  =ne..de..size    ِْأ تَبِعِ ..إِن =ben..uyuyorum    

ا    sadece=إِلَِ ىَِٰ..م  ي وح  =vahyedilene    َِإِل ي=bana    

ا م  أ ن ا..و  =ve..ben..değilim    َِإِل=başka..bir..şey    

بِينِ     bir..uyarıcıdan=ن ِذيرِ   apaçık=م 

Ey Muhammed! 
De ki: «Ben Pey-
gamberlerin ilki 
değilim; benim ve 
sizin başınıza ge-
lecekleri bilmem; 
ben sadece bana 
vahyedilene uyu-
yorum. Ben sade-
ce apaçık bir uya-
rıcıyım.» 

De ki: Ben, pey-
gamberlerden 
bir ilk değilim. 
Bana ve size ne 
yapılacağını da 
bilmem. Ben, 
sadece bana 
vahyolunana 
uyarım. Ve ben, 
ancak apaçık bir 
uyarıcıyım. 

De ki: Ben (Allah'ın) 
elçilerin(in) ilki deği-
lim; ve (onların tümü 
gibi) ben de, bana ve 
size ne olacağını bi-
lemem, sadece bana 
vahyolunana uyuyo-
rum çünkü ben sade-
ce açık bir uyarıcı-
yım. 

46. 
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أ ْيت مِْ    de,,ki=ق لِْ,,     eğer=إِنِْ    ?hiç,,düşündünüz,,mü=أ ر 

ِعْندِِ,,ِمنِْ    ise=ك انِ  =katından    ِِاّلَل=Allah    

ك ف ْرت مِْ     onu=بِهِِ    ve,,siz,,inkâr,,ettiyseniz=و 

ش ِهد ِ     bir,,şahid=ش اِهد ِ    ve,,görüp=و 

ب نِي,,ِمنِْ =oğullarından     ِائِيل     İsrail=إِْسر 

ِمثِْلهِِ,,ع ل ىَِٰ =bunun,,benzerini    

De ki: «Hiç düşün-
dünüz mü? Eğer 
bu Kur´an Allah 
katından olduğu 
halde siz onu ta-
nımamışsanız; İs-
railoğullarından bir 
şahid de bunun 
benzerini Tevrat´ta 
görüp inandığı 
halde siz inanma-

De ki: Şayet Al-
lah katından ise 
ve siz de onu in-
kar etmişseniz, 
İsrailoğulların-
dan birisi de bu-
nu böyle oldu-
ğuna dair şeha-
det edip inandığı 
halde siz yine de 
büyüklük tasla-

De ki: Eğer bu ger-
çekten Allah'tan (ge-
len bir vahiy) ise ve 
buna rağmen onun 
gerçekliğini inkar edi-
yorsanız (halinizin ne 
olacağını) hiç düşün-
dünüz mü? Hatta, İs-
railoğullarından bir 
şahit, kendisi gibi bi-
risi(nin ortaya çıkma-
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نِ      ve,,inandığı,,halde=ف آم 

اْست ْكب ْرت ْمِ      siz,,tenezzül,,etmemişseniz=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmez     ِاْلق ْوم=bir,,toplumu    

 zalim=الَظاِلِمينِ 

ya tenezzül etme-
mişseniz durumu-
nuz nice olur? 
Şüphesiz Allah, 
zalim bir toplumu 
doğru yola ilet-
mez.» 

mışsanız, zul-
metmiş olmaz 
mısınız? Mu-
hakkak ki Allah; 
zalimler güruhu-
nu hidayete er-
dirmez. 

sı)na şahitlik yapar-
ken ve (o'na) inanır-
ken bile sizin küstah-
ça büyüklük taslama-
nız (ve o'nun mesajı-
nı reddetmeniz) ha-
linde? Allah, (böyle) 
zalim bir toplumu 
doğru yola eriştirmez! 
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.. ق الِ  وا..الَِذينِ     ve..dediler=و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ن وا..ِللَِذينِ  آم  =inananlar..için    ِْك انِ ..ل و =olsaydı    

ْيًرا ا    iyi..bir..şey=خ  ب ق ون ا..م  س  =bizi..geçemezlerdi    

إِذِْ    ona..(inanmada)=إِل ْيِهِ      zaman..ise=و 

ي ْهت د وا..ل مِْ =hidayete..ermedikleri    ِِبِه=onunla    

ي ق ول ونِ  ذ ا    diyeceklerdir..ki=ف س      bu=ه َٰ

 eski=ق ِديمِ     bir..yalandır=إِْفكِ 

İnkar edenler ina-
nanlar için: «Eğer 
İslam iyi bir şey ol-
saydı, onlar ona 
uymada bizi ge-
çemezlerdi» der-
ler. Onlar doğru 
yola girmedikleri 
için de «Bu, eski 
bir uydurmadır» 
derler. 

O küfredenler, 
inananlar için : 
Bu iş, bir hayır 
olsaydı; onlar 
bunda bizi ge-
çemezlerdi, de-
diler. Onlar bu-
nunla hidayete 
ermediklerinden; 
bu, eski bir uy-
durmadır, diye-
ceklerdir. 

Fakat hakikati inkara 
şartlanmış olanlar, 
iman edenlere şöyle 
derler: Eğer bu (me-
saj)da bir hayır ol-
saydı, bu (insanlar) 
onu kabul etmekte 
bizim önümüze geç-
mezlerdi! Ve onlar, 
bu (mesaj) sayesinde 
hidayete ulaşmayı 
reddettiklerinden, her 
zaman, Bu (yalnızca) 
eski bir yalandır! di-
yecekler. 
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,, ِمنِْ ق ْبِلهِِ,,و  =ve,,ondan,,önce     ِِكت اب=Kitabı    

وس ىَِٰ اًما    Musa’nın=م      önder=إِم 

ةًِ  ْحم  ر  ذ ا    ve,,rahmet=و  ه َٰ     Kitaptır=ِكت ابِ     ve,,bu=و 

قِ  د ِ ص  بِيًّا    diliyle=ِلس انًا    doğrulayan=م      Arap=ع ر 

    uyarmak,,için=ِلي ْنِذرِ 

وا,,الَِذينِ  ظ ل م  =kendilerine,,yazık,,edenleri    

ىَِٰ ب ْشر      ve,,müjdelemek,,için=و 

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananları=ِلْلم 

Kur´an´dan önce, 
Musa´nın kitabı 
Tevrat, bir rahmet 
ve rehberdi. Bu 
Kur´an, zulmeden-
leri uyarmak ve 
güzel davrananla-
ra müjde olmak 
üzere arap diliyle 
indirilmiş, kendin-
den öncekileri doğ-
rulayan bir Ki-
tap´tır. 

Ondan önce de 
rehber ve rah-
met olarak Mu-
sa´nın kitabı var. 
Bu ise zulme-
denleri uyarmak 
ve ihsan edenle-
re müjde olmak 
üzere arabça bir 
dille doğrulayıcı 
bir kitabdır. 

Ama bundan önce 
de, bir rehber ve (Al-
lah'ın) rahmet(inin bir 
işareti) olarak Mu-
sa'nın kitabı vardı; ve 
bu (Kuran), zulme-
denleri uyarmak ve 
iyilik yapanlara bir 
müjdeli haber (getir-
mek) için (Tevrat'taki) 
hakikati tasdik etmek 
üzere Arap dilinde in-
dirilmiş ilahi bir ke-
lamdır. 
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ق ال وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =diyenler    

بُّن ا     sonra=ث مَِ    Allah’tır=اّلَل ِ    Rabbimiz=ر 

وا ِ    doğru..olanlar=اْست ق ام  ْوفِ ..ف َل  خ  =korku..yoktur    

ل ْيِهمِْ لِ     onlara=ع      onlar=ه مِْ    ve..değildir=و 

ن ونِ   üzülecek=ي ْحز 

Doğrusu, «Rabbi-
miz Allah´tır» de-
yip, sonra da dos-
doğru gidenlere 
korku yoktur, onlar 
üzülmeyeceklerdir. 

Muhakkak ki; 
Rabbımız Al-
lah´tır, deyip de 
sonra dosdoğru 
istikamette gi-
denlere korku 
yoktur. Ve onlar, 
üzülecek de de-
ğillerdir. 

artık Rabbimiz Al-
lah'tır diyen ve ondan 
sonra (inançlarında) 
sağlam duranlar ne 
bir korkuya kapılırlar, 
ne de üzüntüye. 
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,, ئِكِ  ابِ     onlar=أ ول َٰ نَةِِ    halkıdır=أ ْصح      cennet=اْلج 

اِلِدينِ  ا    ebedi,,kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

اءًِ ز  ا    ceza,,olarak=ج      karşılık=بِم 

ل ونِ ,,ك ان وا ي ْعم  =yaptıklarına 

İşte onlar cennet-
liklerdir; yaptıkları-
na karşılık olarak, 
içinde temelli kala-
caklardır. 

İşte onlar, cen-
net ehlidirler. İş-
lediklerine karşı-
lık olarak orada 
temelli kalacak-
lardır. 

onlar yaptıkları her 
şeyin bir ödülü olarak 
hep orada kalacak 
cennetliklerdir. 

46. 
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َصْين ا.. و  ْنس انِ     biz..tavsiye..ettik=و      insana=اْْلِ

اِلد ْيهِِ     iyilik..etmesini=إِْحس انًاِ     ana..babasına=بِو 

ل تْه ِ م  ه ِ    onu..taşıdı=ح      zahmetle=ك ْرًها    anası=أ مُّ

ع تْه ِ ض  و      zahmetle=ك ْرًهاِ     ve..doğurdu=و 

ْمل ه ِ ح  ال ه ِ    taşınması=و  فِص      ve..sütten..kesilmesi=و 

ث ونِ  تَىَِٰ    aydır=ش ْهًراِ     otuz=ث َل      nihayet=ح 

ب ل غِ ..إِذ ا =erince    ِ أ ش دَه=güçlü..çağına    

ب ل غِ  ن ةًِ    kırk=أ ْرب ِعينِ     ve..varınca=و      yaşına=س 

ب ِِ    dedi=ق الِ      Rabbim=ر 

أ ْشك رِ ..أ نِْ    beni..sevk..eyle=أ ْوِزْعنِي =şükretmeğe    

ت كِ  أ ْنع ْمتِ ..الَتِي    nimetine=نِْعم  =verdiğin    

ع ل ىَِٰ    bana=ع ل يَِ اِلد يَِ..و  و  =ve..anama..babama    

أ نِْ لِ أ ِ..و  ْعم  =ve..yapmağa    اِلًحا     yararlı..işler=ص 

اه ِ     razı..olacağın=ت ْرض 

أ ْصِلحِْ     benim..için=ِلي    ve..salahı..devam..ettir=و 

يَتِيِ     içinde=فِي     şüphesiz..ben=إِن ِي    zürriyetim=ذ ر ِ

إِن ِي    sana=إِل ْيكِ     yüz..tuttum=ت ْبتِ      ve..ben=و 

ْسِلِمينِ ..ِمنِ  اْلم  =teslim..olanlardanım 

Biz insana, ana 
babasına iyilik et-
mesini tavsiye et-
tik. Annesi onu 
zahmetle taşıdı ve 
zahmetle doğurdu. 
Taşınması ile süt-
ten kesilmesi otuz 
ay sürdü. Nihayet 
insan güçlü çağına 
erip kırk yaşına va-
rınca: «Ya Rabbi, 
dedi, beni, bana ve 
anama, babama 
verdiğin nimete 
şükretmeye razı 
olacağın yararlı iş-
ler yapmaya sevk 
eyle. Benim için de 
zürriyetim için de 
iyiliği devam ettir. 
Ben sana döndüm 
ve elbette ki ben 
müslümanlarda-
nım.» 

Biz; insana, an-
ne ve babasına 
ihsan etmesini 
tavsiye ettik. 
Annesi onu 
zahmetle taşıdı 
ve zahmetle do-
ğurdu. Taşınma-
sı ve sütten ke-
silmesi otuz ay-
dır. Nihayet er-
ginlik çağına 
ulaşınca ve kırk 
yaşına varınca 
der ki: Rabbım 
bana; ana-
babama verdiğin 
nimete şükret-
memi ve senin 
hoşnud olacağın 
salih amel işle-
memi ilham et. 
Bana verdiğin 
gibi soyuma da 
salah ver. Doğ-
rusu ben, Sana 
döndüm. Ve 
gerçekten ben, 
müslümanlarda-
nım. 

İmdi, insana emretti-
ğimiz (fiillerin en gü-
zellerinden biri,) anne 
babasına karşı iyi 
davranmasıdır. An-
nesi onu zahmetle 
taşıdı ve zahmetle 
doğurdu; annesinin 
onu taşıması, onun 
anneye bağımlılığı 
otuz ayı buldu. Niha-
yet tam olgunluğa 
erişip kırk yaşına 
vardığında o, (dürüst 
ve erdemli biri olarak) 
Ey Rabbim! diye ya-
karır, Bana ve anne 
babama lütfettiğin 
nimetler için ebediy-
yen şükretmemi ve 
Senin kabulüne maz-
har olacak (şekilde) 
doğru ve yararlı şey-
ler yapmamı nasip et; 
benim soyuma (da) 
iyilik bağışla. Gerçek 
şu ki pişmanlık içinde 
Sana döndüm, elbet-
te ben Sana teslim 
olanlardanım! 
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,, ئِكِ      öyle,,kişilerdir,,ki=الَِذينِ     onlar=أ ول َٰ

    onlardan=ع ْنه مِْ    kabul,,ederiz=ن ت ق بَلِ 

ا    en,,iyisini=أ ْحس نِ  ع ِمل وا,,م  =yaptıklarının    

زِ  او  ن ت ج      ve,,geçeriz=و 

س ي ِئ اتِِهمِْ,,ع نِْ =onların,,kötülüklerinden    

ابِِ    arasındadırlar=فِي     halkı=أ ْصح 

نَِةِ  ْعد ِ    cennet=اْلج  ْدقِِ    sözdür=و      doğru=الص ِ

ي وع د ونِ ,,ك ان وا,,الَِذي =kendilerine,,vadedilen 

Onlar öyle kişiler-
dir ki, yaptıklarının 
en iyisini onlardan 
kabul ederiz ve on-
ların günahlarını 
bağışlarız, cennet 
halkı arasındadır-
lar. Bu dünyada 
kendilerine söyle-
nen doğru sözün 
gerçekleşmesidir. 

İşte bunlar, cen-
netliklerdendir-
ler. Yaptıklarının 
en iyisini kabul 
edeceğimiz ve 
kötülüklerinden 
vazgeçeceğimiz 
kimselerdir. Bu; 
onlara vaadolu-
nan dosdoğru bir 
vaaddir. 

Onlar (öyle) kişilerdir 
ki, Biz yaptıklarının 
iyilerini kabul ederiz 
ve kötü fiillerini de 
görmezden geliriz; 
(onlar,) kendilerine 
(bu dünyada) verilen 
doğru sözün tutulma-
sıyla cennet sakinleri 
arasına katılacaklar-
dır. 
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الَِذي..     dedi=ق الِ     o..kimse=و 

اِلد ْيهِِ ِ     anasına..babasına=ِلو  ا    öf=أ ف      size=ل ك م 

    ?siz..bana..-mı..vadediyorsunuz=أ ت ِعد انِنِي

جِ ..أ نِْ أ ْخر  =benim..çıkarılacağımı    

ق دِْ ل تِِ..و  خ  =gelip..geçmiş..iken    

ونِ  ق ْبِلي..ِمنِْ    nice..nesiller=اْلق ر  =benden..önce    

ا ه م      sığınarak=ي ْست ِغيث انِِ    onlar..ise=و 

ْيل كِ     Allah’a=اّلَل ِ     inan..ki=آِمنِْ    yazık..sana=و 

ْعد ِ    şüphesiz=إِنَِ     Allah’ın=اّلَلِِ    sözü=و 

قِ      derken..o..der..ki=ف ي ق ولِ     gerçektir=ح 

ا ذ ا..م  ه َٰ =bu..değildir    َِإِل=başka..bir..şey    

ِلينِ اْْل وَِ    masallarından=أ س اِطيرِ  =eskilerin 

Fakat o kimse ki 
anasına babasına: 
«Öf size, benden 
önce nice nesiller 
gelip geçmiş iken 
benim öldükten 
sonra dirilip çıkarı-
lacağımı mı bana 
va´dediyorsunuz?» 
dedi. Onlarsa Al-
lah´a sığınarak 
«Yazık sana, et-
me, gel inan; Al-
lah´ın sözü ger-
çektir» derken O; 
«Bu, eskilerin ma-
sallarından başka 
birşey değildir» 
der. 

Anne ve babası-
na: Of sizden, 
benden önce ni-
ce nesiller gelip 
geçmişken beni 
mi tekrar diril-
mekle tehdit edi-
yorsunuz? diyen 
kimseye, anne 
ve babası Al-
lah´a sığınarak: 
Yazıklar olsun 
sana. İman et, 
muhakkak ki Al-
lah´ın vaadi hak-
tır dedikleri hal-
de; bu, eskilerin 
masallarından 
başka bir şey 
değildir, der. 

Fakat (öyle insan da 
var ki) kendisine Al-
lah'a inanmayı her 
tavsiye ettiklerinde 
anne babasına, Yuh 
olsun size! diye çıkı-
şır, Benden önce (bu 
kadar çok) insan ge-
lip geçmişken (öldük-
ten sonra) tekrar diril-
tileceğimizi mi söylü-
yorsunuz? Onlar ise 
Allah'ın yardımı için 
dua eder ve Yazık 
sana! derler, Çünkü 
Allah'ın vaadi her 
zaman doğru çıkar! O 
da: Bu, eski zamanla-
rın masallarından 
başka bir şey değil! 
diye cevap verir. 
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,, ئِكِ      kimselerdir=الَِذينِ     işte,,onlar=أ ول َٰ

قَِ ل ْيِهمِ     hak,,olan=ح      kendilerine=ع 

    arasında=فِي    söz(ü),,(azab)=اْلق ْولِ 

مِ  ل تِْ,,ق دِْ    toplulukları=أ م  خ  =gelip,,geçen    

ق ْبِلِهمِْ,,ِمنِْ =kendilerinden,,önce     ِاْلِجن ِِ,,ِمن =cin    

ْنِس ِ اْْلِ مِْ    ve,,insan=و      gerçekten,,onlar=إِنَه 

İşte onlar da ken-
dilerine azab sözü 
gerekli olmuş kim-
selerdir. Kendile-
rinden önce geçen 
cin ve insan toplu-
lukları arasında 
azab içinde bulu-
nacaklardır. Ger-
çekten onlar ziya-
na uğrayanlardır. 

İşte onlar; kendi-
lerinden önce 
cinnlerden ve in-
sanlardan gelip 
geçmiş ümmet-
ler içinde üzerle-
rine söz hak ol-
muş kimselerdir. 
Doğrusu onlar, 
hüsrana uğra-
yanlardandırlar. 

İşte bunlar, kendile-
rinden önce geçip 
gitmiş (öteki günah-
kar) insanlar ve gö-
rünmeyen varlıklar 
toplulukları ile birlikte 
(yok olup gitme) ce-
zasına çarptırılacak 
olanlardır. Onlar, ke-
sinlikle kaybedenler-
den olacaktır. 
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اِسِرينِ ,,ك ان وا خ  =ziyana,,uğrayanlardır 
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.. ِلك ل ِ  اتِ     her..birinin..vardır=و  ج      dereceleri=د ر 

ع ِمل واِ ..ِمَما =yaptıkları..işlerden    

مِْ ف ِي ه  ِلي و      onlara..tam..verir=و 

مِْ ال ه  ه مِْ    yaptıklarının..karşılığını=أ ْعم      ve..onlara=و 

ونِ ..لِ  ي ْظل م  =haksızlık..edilmez 

Herkesin yaptıkla-
rına göre derecele-
ri vardır. Allah, on-
lara yaptıklarının 
karşılığını verir, 
asla kendilerine 
haksızlık yapılmaz. 

Herkesin yaptık-
larına göre de-
receleri vardır. 
Herkese işledik-
lerinin karşılığı 
ödenir. Ve ken-
dilerine zulme-
dilmez. 

(öteki dünyada) onla-
rın tümü, yaptıkları 
(iyi veya kötü) şeylere 
göre tesbit edilmiş bir 
dereceye sahip ola-
caklardır; ve böylece 
Allah, onların yaptık-
larının karşılığını tam 
olarak ödeyecek ve 
hiç kimseye haksızlık 
yapılmayacaktır. 
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,, ي ْومِ  ضِ     gün=و      sunulacakları=ي ْعر 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    النَارِِ,,ع ل ى =ateşe    

ْبت مِْ ي ِب اتِك مِْ    zayi,,ettiniz=أ ْذه      bütün,,güzelliklerinizi=ط 

ي اتِك مِ ,,فِي ح  =hayatınızda    الدُّْني ا=dünya    

اْست ْمت ْعت مِْ ا    ve,,sefa,,sürdünüz=و      bunlarla=بِه 

ْونِ     bugün=ف اْلي ْومِ      cezalandırılacaksınız=ت ْجز 

ا    alçaltıcı=اْله ونِِ    bir,,azab,,ile=ع ذ ابِ      ötürü=بِم 

ونِ ,,ك ْنت مِْ ت ْست ْكبِر  =büyüklük,,taslamanızdan    

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde    

ق ِِ,,بِغ ْيرِِ اْلح  =haksız,,yere    ا بِم      ötürü=و 

ت ْفس ق ونِ ,,ك ْنت مِْ =ve,,yoldan,,çıkmanızdan 

İnkar edenler ate-
şe sunuldukları 
gün kendilerine 
denir ki: «Dünya 
hayatında bütün 
güzel şeylerinizi 
zayi ettiniz; onların 
zevkini sürdürdü-
nüz. Yeryüzünde 
haksız yere büyük-
lük taslamanızdan 
ve yoldan çıkma-
nızdan ötürü bu-
gün, alçaltıcı bir 
azab ile cezalandı-
rılacaksınız.» 

O küfredenlere, 
ateşe sunulduk-
ları gün: Dünya-
daki hayatınızda 
sizin için temiz 
olan her şeyi 
harcadınız, onla-
rın zevkini sür-
dünüz. Bugün 
ise yeryüzünde 
haksız yere bü-
yüklük taslama-
nızdan ve fasık-
lık etmenizden 
ötürü alçaltıcı bir 
azab göreceksi-
niz, denir. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanlar ateşin 
karşısına getirilecek-
leri Gün, (onlara:) Bü-
tün güzel şeyler(deki 
payınızı) dünya haya-
tında tükettiniz, (öteki 
dünyayı hiç düşün-
meden) onlarla sefa 
sürdünüz! denilecek-
tir, O halde, bugün 
yeryüzünde küstahça 
büyüklük tasladığınız 
ve haklı olan her şe-
ye karşı mücadele et-
tiğiniz için ve yaptığı-
nız bütün sapkınlıkla-
rın karşılığı olarak 
aşağılanma cezası ile 
cezalandırılacaksınız! 
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اْذك رِْ.. ا    ve..an=و      Ad’ın=ع ادِ     kardeşini..(Hud’u)=أ خ 

ْنذ رِ أ ِ    hani=إِذِْ =uyarmıştı    ِ ه     kavmini=ق ْوم 

ق دِْ    Ahkaf’taki=بِاْْل ْحق افِِ ل تِِ..و  خ  =gelip..geçti    

    nice..uyarıcılar=النُّذ رِ 

ي د ْيهِِ..ب ْينِِ..ِمنِْ =onun..önünden    

ِمنِْ ْلِفهِِ..و  خ  =ve..ardından    

ت ْعب د وا..أ لَِ =kulluk..etmeyin    َِإِل=başkasına    

افِ     ben=إِن ِي    Allah’tan=اّلَل ِ     korkuyorum=أ خ 

ل ْيك مِْ     azabına..uğramanızdan=ع ذ ابِ     sizin=ع 

 büyük=ع ِظيمِ     bir..günün=ي ْومِ 

Ey Muhammed! 
Ad kavminin kar-
deşi Hud´u an; on-
dan önce ve son-
ra, «Allah´tan baş-
kasına kulluk et-
meyin» diyen nice 
uyarıcılar gelmiş-
ken, Ahkaf bölge-
sindeki kavmini 
uyarmış, «Doğrusu 
sizin için büyük 
günün azabından 
korkuyorum» de-
mişti. 

Ad´ın kardeşini 
de hatırla. Hani 
kavmini; Al-
lah´tan başkası-
na ibadet etme-
yin, diyen nice 
uyarıcılar gelip 
geçmişken Ah-
kaf ile uyarıp; 
doğrusu ben, si-
zin için büyük 
günün azabın-
dan korkarım, 
diye korkutmuş-
tu. 

Ve Ad'ın kardeşini 
hatırlayın; hani o, ge-
rek kendi bilgisi için-
de gerekse bilgisi dı-
şındaki zamanlarda 
gerçekleşmiş olan 
(öteki) uyarıları(n izle-
rini) görerek şu kum 
tepeleri arasında (ya-
şamış olan) halkını 
uyardı: Yalnızca Al-
lah'a kulluk edin! 
Yoksa ben, sizin 
dehşet verici bir gün-
de azaba uğramanız-
dan korkarım! 
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    ?sen,,-mi,,geldin=أ ِجئْت ن ا    dediler,,ki=ق ال وا,,

ن ا     bizi,,çevirmek,,için=ِلت أْفِك 

تِن ِ,,ع نِْ اآِله  =tanrılarımızdan    ف أْتِن ا=bize,,getir    

ا ت ِعد ن ا,,بِم  =bizi,,tehdid,,ettiğin,,şeyi    ِْإِن=eğer    

الَصاِدقِينِ ,,ِمنِ     isen=ك ْنتِ  =doğrulardan 

Dediler: «Sen bizi 
tanrılarımızdan 
çevirmek için mi 
geldin? Doğrular-
dan isen bizi tehdit 
ettiğin şeyi getir.» 

Onlar da: Sen, 
bizi tanrılarımız-
dan döndürmek 
için mi geldin? 
Doğru söyleyen-
lerden isen; 
haydi taehdit et-
tiğin şeyi başı-
mıza getir, de-
mişlerdi. 

Onlar, Sen, dediler, 
Bizi tanrılarımızdan 
soğutup vazgeçirmek 
için mi geldin? Öyley-
se, eğer hakikat er-
babı isen, bizi tehdit 
edip durduğun şu 
(akibeti) gerçekleştir 
bakalım! 
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.. ا    dedi=ق الِ      bilgi=اْلِعْلمِ     sadece=إِنَم 

    Allah=اّلَلِِ    katındadır=ِعْند ِ

أ ب ل ِغ ك مِْ     ve..ben..size..tebliğ..ediyorum=و 

ا     gönderildiğim=أ ْرِسْلتِ     şeyi..(mesajı)=م 

ِكن ِي    onunla=بِهِِ ل َٰ     fakat..ben=و 

اك مِْ     bir..kavim=ق ْوًما    sizi..görüyorum=أ ر 

ل ونِ   cahillik..eden=ت ْجه 

Dedi ki: «Azabın 
ne zaman gelece-
ğine dair bilgi, an-
cak Allah katında-
dır. Ben görevlen-
dirildiğim şeyi size 
duyuruyorum; fa-
kat sizi cahillik 
eden bir kavim gö-
rüyorum.» 

O da: İlim, ancak 
Allah katındadır. 
Ben, size gönde-
rildiğim şeyi teb-
liğ ediyorum. 
Ama bakıyorum 
ki siz, cahil bir 
kavimsiniz, de-
mişti 

O, (Bu akibetin ne 
zaman gerçekleşe-
ceği) bilgisi Allah ka-
tındadır. dedi, Ben, 
sadece bana emanet 
edilen mesajı size ile-
tiyorum; ama görüyo-
rum ki siz (doğrudan 
ve eğriden) habersiz 
bir kavimsiniz! 
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أ ْوه ِ    nihayet=ف ل َما,,     onu,,görünce=ر 

    geniş,,bir,,bulut,,halinde=ع اِرًضا

ْست ْقبِلِ  ي تِِهمِْأ ْودِِ    yönelerek,,geldiğini=م  =vadilerine    

ذ ا    dediler=ق ال وا     bir,,buluttur=ع اِرضِ     bu=ه َٰ

ن اِ  ْمِطر      hayır=ب لِْ    bize,,yağmur,,yağdıracak=م 

ا    o=ه وِ      şey=م 

ْلت مِْ     sizin,,acele,,gelmesini,,istediğiniz=اْست ْعج 

ا    bir,,rüzgârdır=ِريحِ     onun=بِِهِ      içinde,,bulunan=فِيه 

 acı=أ ِليمِ     azab=ع ذ ابِ 

Nihayet azabın 
ufukta geniş bir 
bulut halinde vadi-
lerine doğru geldi-
ğini görünce «Bu, 
bize yağmur yağ-
dıracak bir bulut-
tur» dediler. Hayır, 
o sizin acele gel-
mesini istediğiniz 
şey, içinde acı 
azab bulunan bir 
rüzgardır. 

Onu, vadilerine 
doğru yayılan bir 
bulut şeklinde 
görünce dediler 
ki: Bu; bize 
yağmur getire-
cek büyük bir 
buluttur. Hayır o, 
acelece bekledi-
ğiniz şey, bir 
rüzgardır ki için-
de elem verici 
azab vardır. 

Sonuçta yoğun bir 
bulutun vadilerine 
doğru yaklaştığını 
fark ettiklerinde, Bu, 
bize (bereketli) bir 
yağmur getirecek 
olan buluttur! diye 
haykırdılar. (Ama 
Hud,) Hayır, dedi, o, 
sizin (bu kadar müs-
tehzi şekilde) çabuk-
laşmasını istediğiniz 
acıklı azabı haber ve-
ren bir rüzgardır. 
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.. رِ  ش ْيءِ ..ك لَِ    yıkar..mahveder=ت د م ِ =her..şeyi    

ا    emriyle=بِأ ْمرِِ ب ِه      Rabbinin=ر 

وا     onlar..o..hale..geldiler..ki=ف أ ْصب ح 

ىَِٰ..لِ  ي ر  =görülmez..oldu    َِإِل=başka..bir..şey    

ْمِ  س اِكن ه  ِلكِ     konutlarından=م      işte..böyle=ك ذ َٰ

    toplumu=اْلق ْومِ     biz..cezalandırırız=ن ْجِزي

ْجِرِمينِ   suç..işleyen=اْلم 

Rabb´inin emriyle 
herşeyi yıkar, 
mahveder. Derken 
onlar o hale geldi-
ler ki evlerinden 
başka birşey gö-
rünmez oldu. İşte 
biz suç işleyen 
toplumu böyle ce-
zalandırırız. 

Rabbının emri 
ile her şeyi yıkar. 
Bunun üzerine 
onların mesken-
lerinden başka 
bir şey görün-
mez oldu. İşte 
biz, suçlular gü-
ruhunu böylece 
cezalandırırız. 

Her şeyi Rabbi'nin 
emriyle yakıp yıkacak 
(bir rüzgar)! Onlar öy-
lesine çarçabuk sili-
nip gittiler ki geride 
(bomboş) evlerinden 
başka bir şey kalmaz 
oldu. Biz günaha sap-
lanmış bir topluluğu 
işte böyle cezalandı-
rırız. 
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ل ق دِْ,,     andolsun=و 

َكنَاه مِْ ا,,م  فِيم  =onlara,,imkân,,vermiştik    

َكنَاك مِْ,,إِنِْ فِيهِِ,,م  =size,,vermediğimiz    

ع ْلن ا ج  مِْ    ve,,yaratmıştık=و      onlara=ل ه 

اًرا    kulaklar=س ْمعًا أ ْبص      ve,,gözler=و 

أ ْفئِد ةًِ ا    ve,,gönüller=و  أ ْغن ىَِٰ,,ف م  =fakat,,sağlamadı    

مِْ مِْ    kendilerine=ع ْنه      kulakları=س ْمع ه 

لِ  ه مِْ,,و  ار  أ ْبص  =ne,,gözleri    

لِ  أ ْفئِد ت ه مِْ,,و  =ne,,de,,gönülleri    ِْءِ ش يِْ,,ِمن =bir,,yarar    

د ونِ ,,ك ان وا    zira=إِذِْ ي ْجح  =bile,,bile,,inkâr,,ediyorlardı    

    Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=بِآي اتِِ

اقِ  ح  ا    kendilerini,,=بِِهمِْ    ve,,kuşatıverdi=و      şey=م 

ي ْست ْهِزئ ونِ ,,بِهِِ,,ك ان وا =alay,,edip,,durdukları 

Onlara size ver-
mediğimiz servet 
ve kuvvet vermiş-
tik, onlara kulaklar, 
gözler ve gönüller 
yaratmıştık. Fakat 
ne kulakları ne 
gözleri ne de gö-
nülleri kendilerine 
bir yarar sağlama-
dı. Zira düşünüp 
ibret almıyorlardı, 
tersine bile bile Al-
lah´ın ayetlerini in-
kar ediyorlar. Ve 
alay edip durdukla-
rı şey kendilerini 
kuşatıverdi. 

Andolsun ki; on-
ları, sizi yerleş-
tirmediğimiz yer-
lere yerleştirmiş-
tik. Ve kendileri-
ne kulaklar, göz-
ler ve kalbler 
vermiştik. Ne var 
ki; kulakları, göz-
leri ve kalbleri 
onlara bir fayda 
sağlamadı. Çün-
kü onlar; Allah´ın 
ayetlerini bile bi-
le inkar ediyor-
lardı. Sonunda 
onları alay ettik-
leri şey kuşatı-
verdi. 

Ama (ey sonraki dö-
nemin insanları;) Biz 
size sağlamadığımız 
bir emniyet içinde on-
ları yerleştirmiş ve 
kendilerine kulaklar, 
gözler ve (kavrayan) 
kalpler bahşetmiştik; 
ama Allah'ın mesajla-
rını reddetmeye de-
vam ettikleri için ne 
kulakları, ne gözleri 
ne de kalpleri onlara 
bir fayda sağlamadı; 
ve (sonunda) alay et-
tikleri şey tarafından 
kuşatılıp alt edildiler. 
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ل ق دِْ..     biz..yok..ettik=أ ْهل ْكن ا    andolsun=و 

ا ْول ك مِْ..م  ح  =çevrenizdeki     ِىَِٰ..ِمن اْلق ر  =kentleri    

َرْفن ا ص      ve..tekrar..tekrar..açıkladık=و 

مِْ    ayetleri=اْْلي اتِِ     belki..de=ل ع لَه 

Andolsun, Biz çev-
renizdeki kentleri 
de yok ettik ve 
belki küfredenler-
den dönerler diye 
ayetleri tekrar tek-
rar açıkladık. 

Andolsun ki biz, 
çevrenizdeki ka-
sabaları da yok 
ettik. Belki dö-
nerler diye ayet-
leri takrar tekrar 
açıkladık. 

Çevrenizde yaşayan 
birçok (günahkar) 
topluluğu bu şekilde 
yok ettik; ama (onları 
yok etmeden önce) 
belki (eğri yolların-
dan) dönerler diye 
(uyarıcı) mesaj-
lar(ımız)ı çok yönlü 
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 dönerler..(küfürlerinden)=ي ْرِجع ونِ 
şekilde dile getirdik. 
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,,     ?olmaz,,mıydı=ف ل ْولِ 

ه مِ  ر      kendilerine,,yardım,,etselerdi=ن ص 

ذ وا,,الَِذينِ  اتَخ  =edindikleri,,şeyler    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

    yakınlık,,sağlamak,,için=ق ْرب انًا
ةًِ      tanrı=آِله 

لُّوا    hayır=ب لِْ     kaybolup,,gittiler=ض 

ْمِ  ْنه  ِلكِ     onlardan=ع  ذ َٰ     işte,,budur=و 

مِْ ا    onların,,yalanları=إِْفك ه  م      ve,,şeyler=و 

ونِ ي فِْ    oldukları=ك ان وا ت ر  =uydurmuş 

O zamanlar, Al-
lah´ı bırakıp da 
O´na yakınlık sağ-
lamak için edindik-
leri tanrılar kendi-
lerine yardım et-
meli değil miydi? 
Hayır, tanrılar on-
lardan uzaklaştılar. 
Bu, onların yalanı 
ve uydurdukları 
şeydir. 

Allah´ı bırakarak 
O´na yakınlık 
peyda etmek için 
edindikleri tanrı-
lar kendilerine 
yardım etmeli 
değil miydi? Ha-
yır, onlar gö-
rünmez oldular. 
Bu; onların ya-
lanları ve uydu-
rup durdukları 
şeydir. 

Peki, kendilerini 
(O'na) yaklaştırırlar 
ümidiyle tapınmak 
için Allah'tan başka 
ilah olarak seçtikleri 
bu (varlık)lar (sonun-
da) kendilerine yar-
dım ettiler mi? Hayır, 
tersine onları yüzüstü 
bıraktılar: çünkü bu 
(sahte ilahlık) onların 
kendi kendilerini kan-
dırmalarının ve düz-
mece hayallerinin 
ürününden başka bir 
şey değildi. 
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إِذِْ.. رِ     bir..zaman=و  ْفن اص  =yöneltmiştik     ِإِل ْيك=sana    

اْلِجن ِِ..ِمنِ     bir..topluluğu=ن ف ًرا =cinlerden    

    Kur’an=اْلق ْرآنِ     dinlemek..üzere=ي ْست ِمع ونِ 

وه ِ..ف ل َما ر  ض  ح  =ona..geldiklerinde    ق ال وا=dediler    

    susun..(dinleyin)=أ ْنِصت واِ 

يِ ق ِضِ..ف ل َما =bitirilince..de    لَْوا     döndüler=و 

ق ْوِمِهمِْ..إِل ىَِٰ =kavimlerine    

ْنِذِرينِ   uyarıcılar..olarak=م 

Bir zamanlar cin-
lerden bir toplulu-
ğu Kur´an dinle-
mek üzere sana 
yöneltmiştik. Ona 
geldiklerinde «Su-
sun dinleyin» dedi-
ler. Kur´an okuma-
sı bitince uyarıcılar 
olarak kavimlerine 
döndüler. 

Hani Kur´an din-
lesinler diye sa-
na cinlerden bir 
taife yöneltmiş-
tik. Hazır olunca 
demişlerdi ki: 
Susun. Kur´an 
tamam olunca 
da her biri birer 
uyarıcı olarak 
kavimlerine 
dönmüşlerdi. 

Hani (ey Muham-
med!) Biz bir grup ta-
nınmayan/bilinmeyen 
varlığı, Kuran'ı dinle-
yebilsinler diye sana 
doğru yöneltmiştik ve 
o(nun mesajları)nı 
fark eder etmez de 
(birbirlerine) Sessizce 
dinleyin! demişler ve 
(okuma) bittiğinde 
kendi toplumlarına 
uyarıcı olarak dön-
müşlerdi. 
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ن ا,,ي ا    dediler=ق ال وا,, ق ْوم  =ey,,kavmimiz    إِنَا=biz    

    indirilen=أ ْنِزلِ     bir,,Kitap=ِكت ابًا    dinledik=س ِمْعن ا

ب ْعدِِ,,ِمنِْ =sonra    َِٰوس ى     Musa’dan=م 

قًا د ِ ص      doğrulayan=م 

ا ي د ْيهِِ,,ب ْينِ ,,ِلم  =kendinden,,öncekini    

ق ِِ,,إِل ى    götüren=ي ْهِدي اْلح  =gerçeğe    

إِل ىَِٰ ط ِريقِ ,,و  =ve,,yola     ِْست ِقيم  doğru=م 

«Ey kavmimiz, de-
diler, biz Musa´dan 
sonra indirilen 
kendinden önceki-
ni doğrulayan, 
Hakk´a ve doğru 
yola götüren bir Ki-
tab dinledik. 

Ve demişlerdi ki: 
Ey kavmimiz, 
doğrusu biz Mu-
sa´dan sonra in-
dirilmiş olan ve 
kendinden ön-
cekileri doğrula-
yan, hakka ve 
doğru yola hida-
yet eden bir ki-
tab dinledik. 

Onlar, Ey halkımız! 
diye seslendiler, 
(Tevrat'tan) geriye 
hakikat adına ne 
kalmışsa hepsini te-
yid (ve tasdik) eden, 
Musa(nınkin)den son-
ra indirilmiş olan bir 
vahyi dinleyip geldik. 
(Ve anladık ki) bu 
(vahiy) hakikate ve 
dosdoğru yola götür-
mektedir. 
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.. ن ا..ي ا ق ْوم  =ey..kavmimiz    أ ِجيب وا=uyun    

    Allah’ın=اّلَلِِ    davetçisine=د اِعيِ 

آِمن وا     bağışlasın=ي ْغِفرِْ    O’na=بِهِِ    ve..inanın=و 

ذ ن وبِك مِْ..ِمنِْ    sizi=ل ك مِْ =günahlarınızdan..bir..kısmını    

ي ِجْرك مِْ ع ذ ابِ ..ِمنِْ    ve..sizi..korusun=و  =azabdan    

 acı=أ ِليمِ 

Ey kavmimiz, Al-
lah´ın davetçisine 
uyun ve O´na ina-
nın ki Allah günah-
larınızdan bir kıs-
mını bağışlasın ve 
sizi, acı bir azab-
dan korusun. 

Ey kavmimiz: Al-
lah´ın davetçisi-
ne uyun. Ona 
iman edin ki si-
zin günahları-
nızdan bir kıs-
mını bağışlasın 
ve sizi elim bir 
azabdan kurtar-
sın. 

Ey halkımız! Allah'ın 
çağrısına uyun ve 
O'na iman edin: O, 
(geçmişte işlediğiniz 
bütün) günahlarınızı 
affedecek ve (öteki 
dünyada) sizi acıklı 
azaptan koruyacaktır. 
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نِْ,, م  ي ِجبِْ,,لِ     ve,,kim=و  =uymazsa    

    değildir=ف ل ْيسِ     Allah’ın=اّلَلِِ    davetçisine=د اِعيِ 

ْعِجزِ      aciz,,bırakacak=بِم 

اْْل ْرِضِ,,فِي =yeryüzünde     ِل ْيس     ve,,olmaz=و 

د ونِهِِ,,ِمنِْ    kendisinin=ل ه ِ =O’ndan,,başka    

ئِكِ     velileri=أ ْوِلي اء ِ      içindedirler=فِي    onlar=أ ول َٰ

لِ  َل  بِينِ     bir,,sapıklık=ض   apaçık=م 

Kim Allah´ın da-
vetçisine uymazsa, 
yeryüzünde başına 
inecek belaya en-
gel olamaz. Onlar 
apaçık bir sapıklık 
içindedirler. 

Allah´ın davetçi-
sine uymayan 
kimse bilsin ki; 
yeryüzünde Al-
lah´ı aciz bıra-
kamaz. Ve onun 
için Allah´tan 
başka veliler de 
bulunmaz. İşte 
onlar apaçık bir 
sapıklık içinde-
dirler. 

Ama Allah'ın çağrısı-
na uymayan, 
(O'ndan) yeryüzünde 
asla kurtulamaz ve 
(öteki dünyada) O'na 
karşı hiçbir koruyucu 
bulamaz. Böyleleri, 
sapıklık içinde kaybo-
lup gitmişlerdir. 
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.. ل مِْ ْوا..أ و  ي ر  =görmediler..mi?    َِأ ن=gerçekten    

ل قِ ..الَِذي    Allah’ın=اّلَل ِ خ  =yaratan    

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve..yeri=و 

ل مِْ ي ْعيِ ..و  =ve..yorulmayan    

ْلِقِهنَِ     kadir..olduğunu=بِق اِدرِ     bunları..yaratmakla=بِخ 

ي ْحيِيِ ..أ نِْ..ع ل ىَِٰ =diriltmeğe     ِ ْوت ىَٰ     ölüleri=اْلم 

    şüphesiz..O=إِنَه ِ    evet=ب ل ىَِٰ

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye     ِق ِدير=kadirdir 

Gökleri ve yeri ya-
ratan, bunları ya-
ratmakla yorulma-
yan Allah´ın, ölüle-
ri diriltmeye de ka-
dir olduğunu gör-
mediler mi? Evet 
O, herşeye kadir-
dir. 

Görmezler mi ki; 
gökleri ve yeri 
yaratn ve onları 
yaratmaktan yo-
rulmayan Allah, 
ölüleri de dirilt-
meye kadirdir. 
Evet O, muhak-
kak her şeye 
kadirdir. 

Öyleyse onlar, (öteki 
dünyayı inkar eden-
ler,) gökleri ve yeri 
yaratmış olan ve on-
ları yaratmaktan yo-
rulmayan Allah'ın 
(aynı zamanda) ölüye 
yeniden hayat verme 
gücüne sahip oldu-
ğunu da anlamazlar 
mı? Evet O, kesinlikle 
dilediği her şeyi yap-
ma gücüne sahip'tir! 
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,, ي ْومِ  ضِ     gün=و      sunulacakları=ي ْعر 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    النَارِِ,,ع ل ى =ateşe    

ذ ا    ?değil,,miymiş=أ ل ْيسِ  ِِ     bu=ه َٰ ق      gerçek=بِاْلح 

    evet=ب ل ىَِٰ    derler=ق ال وا

ب ِن اِ  ر      der=ق الِ     Rabbimiz,,hakkı,,için=و 

    azabı=اْلع ذ ابِ     öyleyse,,tadın=ف ذ وق وا

ا ونِ ,,ك ْنت مِْ    dolayı=بِم  ت ْكف ر  =inkâr,,etmenizden 

İnkar edenler ate-
şe sunulacakları 
gün Allah onlara: 
«Nasıl bu gerçek 
değil miymiş?» 
der. «Evet. 
Rabb´imizin hakkı 
için gerçekmiş!» 
derler. «Öyleyse 
inkar etmenizden 
dolayı azabı ta-
dın!» der. 

O küfredenler 
ateşe sunulduk-
ları gün. Nasıl, 
bu gerçek değil 
miymiş? denildi-
ğinde: Rabbımı-
za andolsunki, 
evet gerçekmiş, 
derler. O da: Şu 
halde küfrettiği-
nizden dolayı 
tadın azabı, der. 

Böylece, hakikati in-
kara şartlanmış olan-
lar, ateşin karşısına 
getirilecekleri ve Bu, 
gerçek değil mi? diye 
sorulacağı Gün Rab-
bimize andolsun ki 
öyle! diye cevaplaya-
caklar. (Bunun üzeri-
ne) Allah, Öyleyse, 
hakikati inkar etmeni-
zin karşılığı olan bu 
azabı tadın! diyecek-
tir. 
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ا    o..halde..sabret=ف اْصبِرِْ..     gibi=ك م 

ب رِ      sahibi=أ ول و    sabrettikleri=ص 

س لِِ..ِمنِ     azim..(ve..irade)=اْلع ْزمِِ الرُّ =elçilerin    

لِ  ت ْست ْعِجلِْ..و  =acele..etme     ِْم     onlar..için=ل ه 

مِْ أ نَه      gün=ي ْومِ     onlar..gibi..olurlar=ك 

ْونِ  ا    gördükleri=ي ر      şeyi..(azabı)=م 

    tehdit..edildikleri=ي وع د ونِ 

ي ْلب ث وا..ل مِْ =(sanki)..yaşamamışlar    َِإِل=başka    

ار ِ ..ِمنِْ    bir..saatinden=س اع ةًِ ن ه  =gündüzün    

غ ِ      bir..duyurudur=ب َل 

ي ْهل كِ ..ف ه لِْ =helak..mı..edilecektir?    َِإِل=başkası    

 yoldan..çıkmış=اْلف اِسق ونِ     topluluktan=اْلق ْومِ 

O halde peygam-
berlerden azim 
sahibi olanların 
sabrettiği gibi sen 
de sabret. Onlar 
hakkında acele 
etme, onlar 
va´dedildikleri 
azabı gördükleri 
gün sanki dünyada 
gündüzün sadece 
bir saat kadar kal-
dıklarını sanırlar. 
Bu, bir tebliğdir. 
Yoldan çıkmışlar-
dan başkası helak 
edilir mi hiç? 

Peygamberler-
den azim sahibi 
olanların sabret-
tiği gibi sen de 
sabret. Onlar 
için acele etme. 
Onlar vaad 
olunduklarını 
gördükleri gün; 
sanki dünyada 
sadece gündü-
zün bir saatı ka-
dar kaldıklarını 
sanırlar. Bu bir 
tebliğdir. Fasık-
lar güruhundan 
başkası helak 
edilir mi hiç? 

Öyleyse (ey inanan-
lar!) Kalpleri azim ve 
kararlılıkla doldurul-
muş olan bütün Pey-
gamberler gibi sıkıntı-
lara karşı sabırlı olun 
ve onlara sabırla kat-
lanın. Ve (hakikati in-
kar edip duran) bu ki-
şilerin hemen azaba 
çarptırılmalarını iste-
meyin, kendilerine 
vaad edilen şeyin 
(gerçekleştiğini) gör-
dükleri o gün, (yeryü-
zünde) kaldıkları sü-
re, onlara (dünyevi 
ölçülerle) ancak bir 
günün bir saati kadar 
(kısa görünecek.) 
Mesaj(ımız işte bu-
dur.) Öyleyse hiç 
sapkın bir halktan 
başkası yok edilir mi? 
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,, وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin    

دُّوا ص      engel,,olanların=و 

س بِيلِِ,,ع نِْ =kendisinin,,yoluna    ِِاّلَل=Allah    

لَِ ال ه مِْ    boşa,,çıkarmıştır=أ ض   işlerini=أ ْعم 

Allah, inkar edip 
kendisinin yoluna 
engel olanların iş-
lerini boşa çıkar-
mıştır. 

Küfredip de Al-
lah yolundan alı-
koyanların amel-
lerini Allah, boşa 
çıkarır. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olan ve (baş-
kalarını) Allah yolun-
dan alıkoymaya kal-
kışanlar; Allah, işte 
onların bütün (güzel 
ve iyi) işlerini değer-
siz kılacaktır. 
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.. الَِذينِ  ن وا..و  آم  =inananların    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanların=و      iyi..işler=الَصاِلح 

ن وا آم  ا    ve..inananların=و  لِ ..بِم  ن ز ِ =indirilene    

İnanıp iyi ameller 
işleyenlerin, Rabb-
leri tarafından Mu-
hammed´e indiri-
len gerçeğe ina-
nanların da günah-

İman edip salih 
ameller işleyen-
lerin, Muham-
med´e indirilene-
ki o, Rabbların-
dan olan haktı-

İman edip doğru ve 
yararlı işler yapan ve 
Rableri tarafından 
Muhammed'e indiri-
len hakikate inanmış 
olanlar ise (Allah'ın 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

َمدِ ..ع ل ىَِٰ ح  م  =Muhammed’e     ِه و     ki..o=و 

قُِّ ب ِِهْمِ ..ِمنِْ    gerçektir=اْلح  ر  =Rableri..tarafından    

    onlardan=ع ْنه مِْ    örtmüş=ك فَرِ 

ي ِئ اتِِهمِْ أ ْصل حِ     günahlarını=س      ve..düzeltmiştir=و 

مِْب ال هِ  =hallerini 

larını örtmüş ve 
hallerini düzeltmiş-
tir. 

rinananların kö-
tülüklerini örter 
ve durumlarını 
ıslah eder. 

rahmetine erişecek-
lerdir.) Allah onların 
(geçmişte işledikleri) 
kötü fiillerini silecek 
ve kalplerini sükuna 
kavuşturacaktır. 
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,, ِلكِ      çünkü=بِأ نَِ    bu,,böyledir=ذ َٰ

وا واك ف ر      inkâr,,edenler=الَِذين ك ف ر 

    batıla=اْلب اِطلِ     uymuşlardır=اتَب ع وا

أ نَِ ن وا,,الَِذينِ     ve,,şüphesiz=و  آم  =inananlar,,ise    

قَِ    uymuşlardır=اتَب ع وا     hakka=اْلح 

ب ِِهْمِ ,,ِمنِْ ر  =Rablerinden,,gelen     ِِلك     işte,,böyle=ك ذ َٰ

    insanlara=ِللنَاِسِ    Allah=اّلَل ِ    anlatır=ي ْضِربِ 

مِْ  onların,,durumlarını=أ ْمث ال ه 

Bunun sebebi, in-
kar edenlerin batı-
la uymaları, ina-
nanların da Rable-
rinden gelen hakka 
uymuş olmaların-
dandır. İşte Allah, 
onların durumları-
nı, insanlara böyle 
anlatır. 

İşte böyle. Mu-
hakkak ki o küf-
redenler, batıla 
uymuşlar ve 
iman edenler de 
Rabblarından 
gelen hakka 
uymuşlardır. 
Böylece Allah, 
insanlara misal-
lerini anlatır. 

Bu böyledir, çünkü 
hakikati inkara şart-
lanmış olanlar, sahte 
ve yalanın arkasın-
dan gittikleri halde 
iman edenler (yalnız-
ca) Rablerinden (ge-
len) hakikate uyarlar. 
Allah, onların gerçek 
durumu ile ilgili örnek 
olayları insanlara bu 
şekilde anlatmakta-
dır. 
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    karşılaştığınız=ل ِقيت مِ     zaman=ف إِذ ا..

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenlerle     ِْرب     vurun=ف ض 

ق ابِِ تَىَِٰ    boyunlarını=الر ِ     nihayet=ح 

وه مِْ..إِذ ا ْنت م  أ ثْخ  =onları..iyice..vurup..sindirince    

ث اقِ     bağı..bağlayın=ف ش دُّوا     sıkıca=اْلو 

نًّا    ondan..sonra..artık..=ف إَِما     ister=م 

إَِما    lütfen..bırakır=ب ْعد ِ     fidye..alırsınız=ِفد اءًِ    veya=و 

تَىَِٰ عِ     kadar=ح  ْربِ     bırakıncaya=ت ض      harb=اْلح 

اِ  ه  ار  ِلكِ     ağırlıklarını=أ ْوز      işte=ذ َٰ

ل وِْ ي ش اءِ ..و  =dileseydi    ِ اّلَل=Allah    

رِ  ْنت ص  مِْ    öc..alırdı=ل  ِكنِْ    onlardan=ِمْنه  ل َٰ     fakat=و 

    denemek..için=ِلي ْبل وِ 

ك مِْ بِب ْعض  ِ..ب ْعض  =sizi..birbirinizle    

الَِذينِ  ق تِل وا..و  =öldürülenlerin    

س بِيلِِ..فِي =kendi..yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ي ِضلَِ..نِْف ل ِ =zayi..etmeyecektir    

مِْ ال ه   yaptıkları..işleri=أ ْعم 

İnkar edenlerle 
karşılaştığınız za-
man boyunlarını 
vurun. Nihayet on-
ları iyice vurup 
sindirince bağı sı-
kıca bağlayın (on-
ları esir alın). Sa-
vaş sona erince de 
artık ya karşılıksız 
veya fidye karşılığı 
salıverin. Allah di-
leseydi onlardan 
başka türlü de öç 
alabilirdi. Bunun 
öyle olması kimini-
zi kiminizle dene-
mek içindir. Ancak 
kendi yolunda 
ölenlerin yaptıkla-
rını boşa çıkar-
maz. 

Öyleyse küfre-
denlerle karşı-
laştığınızda he-
men boyunlarını 
vurun. Nihayet 
onları sindirince, 
bağı sıkı basın. 
Sonra da ya bir 
lütuf veya bir fid-
ye. Yeter ki harb 
hazırlıklarını bı-
raksın. Eğer Al-
lah, dileseydi; 
onlardan elbette 
intikam alırdı. 
Fakat kiminizi 
kiminizle dene-
mek ister. Allah 
yolunda öldürü-
lenlere gelince; 
Allah onların 
amellerini asla 
boşa çıkarmaz. 

İmdi, (savaşta) haki-
kati inkara şartlanmış 
olanlar ile karşılaştı-
ğınız zaman onları alt 
edinceye kadar bo-
yunlarını vurun ve 
sonra iplerini sıklaştı-
rın ama sonra ya bir 
lütuf olarak yahut fid-
ye karşılığı (onları 
serbest bırakın) ki 
savaşın izleri tama-
miyle silinebilsin, 
(yapmanız gereken) 
budur. Ve (bilin ki) Al-
lah dilemiş olsaydı 
onları (bizzat kendisi) 
cezalandırabilirdi 
ama (O, mücadele 
etmenizi istiyor ki) sizi 
birbiriniz aracılığıyla 
sınasın. Allah yolun-
da öldürülenlere ge-
lince, Allah onların 
yaptıklarını zayi et-
meyecektir. 
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ي ْهِديِهمِْ,,     onları,,doğru,,yola,,iletecek=س 

ي ْصِلحِ   durumlarını=ب ال ه مِْ    ve,,düzeltecektir=و 

Allah onları hida-
yete iletecek ve 
durumlarını düzel-
tecek. 

Onları hidayete 
eriştirir ve du-
rumlarını ıslah 
eder. 

Onlara (öteki dünya-
da da) rehberlik ya-
pacak ve kalplerini 
sükuna kavuştura-
caktır 
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.. مِ  ي ْدِخل ه  نَة ِ    onları..sokacaktır=و      cennete=اْلج 

ا مِْ    tanımladığı=ع َرف ه   kendilerine=ل ه 

Onları dünyada 
iken tanıttığı cen-
nete koyar. 

Onları kendileri-
ne tanıttığı cen-
nete sokar. 

ve onları kendilerine 
vaad ettiği cennete 
koyacaktır. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    ِْإِن=eğer    

وا     Allah(ın,,dinin)e=اّلَل ِ    siz,,yardım,,ederseniz=ت ْنص ر 

ك مِْي ْنص رِْ =(Allah,,da),,size,,yardım,,eder    

ي ث ب ِتِْ ك مِْ    ve,,sağlam,,tutar=و   ayaklarınızı=أ ْقد ام 

Ey inananlar! Siz 
Allah´ın dinine 
yardım ederseniz, 
O da size yardım 
eder, ayaklarınızı 
savaşta sabit kılar. 

Ey iman edenler; 
siz Allah´a yar-
dım ederseniz, 
O da size yar-
dım eder ve se-
batınızı arttırır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Eğer Allah(ın 
davasın)a yardım 
ederseniz, O da size 
yardım eder ve adım-
larınızı sağlamlaştırır. 
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.. الَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edenlere    ف ت ْعًسا=yıkım    

مِْ لَِ    onlara..olsun=ل ه  أ ض      ve..boşa..çıkarmıştır=و 

مِْ ال ه   onların..işlerini=أ ْعم 

İnkar edenlere ge-
lince, onların hakkı 
yıkımdır. Allah, on-
ların yaptıklarını 
boşa çıkarmıştır. 

Küfredenlere ge-
lince; onların 
hakkı yüzükoyun 
kapanmak. Al-
lah, onların yap-
tıklarını boşa çı-
karmıştır. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanlara gelin-
ce, onları kötü bir 
akibet beklemektedir; 
çünkü (Allah), onların 
bütün (iyi) işlerini de-
ğersiz kılacaktır. 
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,, ِلكِ      çünkü,,onlar=بِأ نَه مِْ    böyledir=ذ َٰ

    hoşlanmamışlardır=ك ِره وا

ا لِ أ ِ,,م  ْنز  =indirdiğinden    ِ اّلَل=Allah’ın    

    heder,,etmiştir,,(Allah,,da)=ف أ ْحب طِ 

مِْ ال ه   onların,,amellerini=أ ْعم 

Bunun sebebi, Al-
lah´ın indirdiğini 
beğenmemeleridir. 
Allah ta onların 
amellerini boşa çı-
karmıştır. 

İşte böyle. Çün-
kü onlar, Allah´ın 
indirdiğini çirkin 
görmüşlerdir. O 
da onların amel-
lerini boşa çı-
karmıştır. 

Bu, onların Allah'ın 
indirdiğine nefret 
duymaları (yüzü)nden 
olacaktır. Bu sebeple, 
Allah, onların bütün 
yapıp ettiklerini de-
ğersiz hale getirecek-
tir. 
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.. وا..أ ف ل مِْ ي ِسير  =gezip..dolaşmadılar..mı?    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    وا     ?görsünler=ف ي ْنظ ر 

    sonunun=ع اقِب ة ِ    olduğunu=ك انِ     nasıl=ك ْيفِ 

ق ْبِلِهْمِ ..ِمنِْ..الَِذينِ  =kendilerinden..öncekilerin    

    Allah=اّلَل ِ    yıkıp..başlarına..geçirmiştir=د َمرِ 

ل ْيِهْمِ عِ  =onları     ِِلْلك افِِرين     kâfirlere..de..vardır=و 

ا  onun..benzeri..sonuçlar=أ ْمث ال ه 

Yeryüzünde dola-
şıp kendilerinden 
öncekilerin sonla-
rının nasıl olduğu-
na bakmazlar mı? 
Allah onları yere 
geçirmiştir; inkarcı-
lara da onların ba-
şına gelenin ben-
zerleri vardır. 

Yeryüzünde do-
laşmazlar mı, 
kendilerinden 
öncekilerin aki-
betlerinin nasıl 
olduğuna bak-
sınlar. Allah on-
ları yere batır-
mıştır. Ve kafir-
lere de bunun 
benzeri vardır. 

Onlar hiç yeryüzünde 
dolaşıp kendilerinden 
önce yaşamış olan 
(bilinçli günah-
kar)ların sonlarının 
ne olduğunu görme-
diler mi? Allah onları 
kökten yok etti. Haki-
kati inkar edenlerin 
tümünü buna benzer 
(bir akibet) beklemek-
tedir. 
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,, ِلكِ      Allah=اّلَل ِ    çünkü=بِأ نَِ    bu,,böyledir=ذ َٰ

ْول ى ن واآمِ ,,الَِذينِ     koruyucusudur=م  =inananların    

أ نَِ     yoktur=لِ     kâfirlerin,,ise=اْلك افِِرينِ     şüphesiz=و 

ْول ىَِٰ مِْ    koruyucuları=م   onların=ل ه 

Çünkü Allah ina-
nanların sahibidir. 
Kafirlerin ise sahibi 
yoktur. 

İşte böyle. Çün-
kü Allah, ima-
netmiş olanların 
Mevla´sıdır. Ka-
firlere gelince; 
muhakkak ki on-
ların mevlası 
yoktur. 

Böyle (olacaktır,) 
çünkü Allah iman 
edenlerin koruyucu-
sudur, hakikati inkar 
edenlerin ise bir ko-
ruyucusu yoktur. 
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    sokar=ي ْدِخلِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ..

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve..yapanları=و 

اتِِ نَاتِ     iyi..işler=الَصاِلح      cennetlere=ج 

ا..ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ار ِ      ırmaklar=اْْل ْنه 

الَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edenler..ise    

تَع ونِ      biraz..yaşarlar..(dünyada)=ي ت م 

ي أْك ل ونِ  ا    ve..yerler=و      yediği=ت أْك لِ     gibi=ك م 

النَارِ     hayvanların=اْْل ْنع امِ      ve..ateştir=و 

ثًْوى مِْ    yerleri=م   onların=ل ه 

Doğrusu Allah, 
inanıp iyi işler ya-
panları, altlarından 
ırmaklar akan 
cennetlere sokar, 
inkar edenler ise 
dünya hayatında 
zevklenirler, hay-
vanların yediği gibi 
yerler. Onların yeri 
ateştir. 

Muhakkak ki Al-
lah iman edip 
salih amel işle-
yenleri altların-
dan ırmaklar 
akan cennetlere 
koyar. Küfreden-
ler ise, eğlenirler 
ve hayvanların 
yediği gibi yerler. 
Onları yeri de 
ateştir. 

Gerçek şu ki, Allah, 
iman edip yararlı ve 
doğru işler yapanları 
içinden ırmakların 
geçtiği bahçelere ko-
yacaktır; hakikati in-
kara şartlanmış olan-
lar ise, (bu dünyada-
ki) hayatlarından 
zevk alıp hayvanlar 
gibi yiyip içseler de 
(öteki dünyada) yerle-
ri ateş olacaktır. 
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أ ي ِنِْ,, ك  ق ْري ةِ ,,ِمنِْ    nicesini=و  =kent    

أ ش دُِّ,,ِهيِ  =daha,,şiddetli    ًِق َوة=kuvvet,,bakımından    

ق ْري تِكِ ,,ِمنِْ =kentten    

تْكِ ,,الَتِي ج  أ ْخر  =seni,,çıkardıkları    

Biz, halkı seni yur-
dundan çıkaran 
şehirden daha 
kuvvetli nice şehir-
leri yok ettik, fakat 
onlara bir yardım 
eden çıkmadı. 

Nice kasabaları 
yok ettik ki; on-
lar, seni sürüp 
çıkaran kasaba-
dan daha kuv-
vetli idiler. Ve 
onlara yardım 
eden de bulun-
madı. 

(Ey Muhammed,) 
Seni (yurdundan) ko-
van bu toplumdan 
daha güçlü nice top-
lumları yok ettik de 
onlara bir yardım 
eden çıkmadı! 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

ِ    biz,,yok,,ettik=أ ْهل ْكن اه مِْ     ve,,olmadı=ف َل 

مِْ    yardım,,eden=ن اِصرِ   onlara=ل ه 
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نِْ..     bulunan=ك انِ     ?kimse..olur..mu=أ ف م 

    bir..delil=ب ي ِن ةِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ

ب ِهِِ..ِمنِْ ر  =Rabbinden    ِْن     kimseler..gibi=ك م 

ي ِنِ      kötü=س وءِ     kendilerine=ل ه ِ    süslendirilen=ز 

ِلهِِ اتَب ع وا    işi=ع م      ve..uyan=و 

ه مِْ اء   keyiflerine=أ ْهو 

Rabbinin katından 
bir belgesi olan 
kimse, kötü işi 
kendisine güzel 
gösterilen ve kötü 
arzularına uyan 
kimse gibi olur 
mu? 

Rabbındab apa-
çık bir burhan 
üzerinde bulu-
nan kimse; işle-
diği kötülükleri 
kendisine güzel 
gösterilen ve 
heveslerine 
uyanlar gibi mi-
dir? 

Rabbinden (aldığı) 
açık bir kanıta göre 
davranan kimse, yap-
tığı kötülükleri (her 
zaman) kendisine 
güzel görünen ve 
yalnızca kendi keyfi-
ne göre hareket eden 
kimse ile bir olur mu? 
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,, ث لِ  نَةِِ    durumu,,şudur=م      cennetin=اْلج 

ِعد ِ,,الَتِي و  =söz,,verilen     ِ تَق ون     muttakilere=اْلم 

ا ارِ     içinde,,vardır=فِيه  اءِ ,,ِمنِْ    ırmakları=أ ْنه  م  =su    

آِسنِ ,,غ ْيرِِ =bozulmayan     ِار أ ْنه      ve,,ırmakları=و 

ل ب نِ ,,ِمنِْ =süt    ِْي ت غ يَرِْ,,ل م =değişmeyen    

ه ِ ارِ     tadı=ط ْعم  أ ْنه      ve,,ırmakları=و 

ْمرِ ,,ِمنِْ خ  =şarap    ِ ل ذَة=lezzet,,veren    

ا    içenlere=ِللَشاِربِينِ  أ ْنه  رِ و  =ve,,ırmakları    

ع س لِ ,,ِمنِْ =bal     ِفًّى ص      süzme=م 

مِْ ل ه  ا    ve,,onlar,,için,,vardır=و      orada=فِيه 

ك ل ِِ,,ِمنِْ =her,,çeşit    ِِات ر      meyva=الثَم 

ة ِ ْغِفر  م  ب ِِهْمِ ,,ِمنِْ    ve,,bağışlama=و  ر  =Rablerinden    

نِْ     ?kimseler,,gibi,,olur,,mu=ك م 

اِلد ِ,,ه وِ  خ  =ebedi,,kalan    النَارِِ,,فِي =ateşte    

س ق وا اءًِ    ve,,içirildiği=و  ِميًما    suyun=م      sıcak=ح 

ه مِْ    parça,,parça,,kesen=ف ق َطعِ   barsaklarını=أ ْمع اء 

Allah´a karşı gel-
mekten sakınanla-
ra söz verilen cen-
net şöyledir: İçinde 
bozulmayan sudan 
ırmaklar, tadı de-
ğişmeyen sütten 
ırmaklar, içenlere 
lezzet veren şa-
raptan ırmaklar ve 
süzme baldan ır-
maklar vardır. On-
lar için orada her 
türlü meyve, Rab-
lerinden de bağış-
lanma vardır. Bun-
ların durumu, ateş-
te ebedi kalan ve 
bağırsaklarını par-
ça parça edecek 
kaynar su içirilen 
kimselerin durumu 
gibi olur mu hiç? 

Muttakilere vaa-
dolunan cenne-
tin misali: İçinde 
bozulmayan su-
dan ırmaklar, ta-
dı değişmeyen 
sütten ırmaklar, 
içenlere zevk ve-
ren şaraptan ır-
maklar ve süz-
me baldan ır-
maklar vardır. 
Orada meyvele-
rin her çeşidi on-
larındır. Ve 
Rabblarından 
mağfiret de var-
dır. Hiç bu; ateş-
te temelli kalan 
ve bağırsaklarını 
parça parça 
edecek kaynar 
su içirilen kimse-
ler gibi midir? 

Allah'a karşı sorumlu-
luk bilinci duyanlara 
vaad edilmiş olan 
cennet örneği -(bir 
cennet ki) içinde za-
manın bozamadığı 
sudan ırmaklar, tadı 
hiç değişmeyen süt-
ten ırmaklar, içene 
lezzet veren şaraptan 
ırmaklar ve saf süz-
me baldan ırmaklar 
var ve içinde (yaptık-
ları güzel işlerin) bü-
tün meyvelerini ve 
Rablerinin mağfiretini 
tadabilme (imkanı) 
var- işte bu (cennet), 
ateşi mesken edinen-
lerin ve bağırsaklarını 
parçalaması için ya-
kıcı ümitsizlik sularını 
içmeye mahkum edi-
lenlerin (hak ettikleri 
karşılık) ile bir olur 
mu? 
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مِْ.. ِمْنه  نِْ    ve..onlardan=و      kimisi=م 

ل ْيكِ إِِ    seni..dinler=ي ْست ِمعِ  =gelip    َِٰتَى     nihayet=ح 

وا    zaman=إِذ ا ج  ر      çıktıkları=خ 

ِعْنِدكِ ..ِمنِْ =senin..yanından    ق ال وا=derler    

أ وت وا..ِللَِذينِ  =verilmiş..olanlara     ِاْلِعْلم=bilgi    

اذ ا     az..önce=آنِفًاِ     söyledi=ق الِ     ?ne=م 

ئِكِ      kimselerdir=الَِذينِ     onlar=أ ول َٰ

ب عِ      Allah’ın=اّلَل ِ    mühürlediği=ط 

ق ل وبِِهمِْ..ع ل ىَِٰ =kalblerini    اتَب ع وا     ardına..düşmüş=و 

ه مِْ اء   keyiflerinin=أ ْهو 

Ey Muhammed! 
Onların içinde seni 
dinleyenler vardır; 
sonra senin yanın-
dan çıkınca, bilgili 
kimselere «Az ön-
ce ne demişti?» 
diye sorarlar. İşte 
bunlar, Allah´ın 
kalplerini mühür-
lemiş olduğu, ken-
di heveslerine 
uyan kimselerdir. 

Onların arasında 
seni dinleyenler 
vardır. Nihayet 
senin yanından 
çıkınca, kendile-
rine ilim verilmiş 
olanlara: Az ön-
ce ne demişti? 
diye sorarlar. İş-
te bunlar, Al-
lah´ın kalblerini 
mühürlemiş ol-
duğu ve kendi 
heveslerine 
uyan kimseler-
dir. 

Şimdi bu çaresiz gü-
nahkarlar arasında 
seni (ey Muhammed) 
dinliy(or görün)enler 
var, ama yanından 
ayrıldıktan sonra (se-
nin mesajını) anlamış 
olanlara (küçümseyici 
bir edayla) O şimdi 
ne anlattı bakalım? 
diye sorarlar. Böylele-
ri, kalpleri Allah tara-
fından mühürlenmiş 
olanlardır, çünkü on-
lar (her zaman) sa-
dece kendi tutku ve 
ihtiraslarına uymuş-
lardır. 
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,, الَِذينِ  اْهت د ْوا,,و  =hidayet,,bulanlara,,gelince    

اد ه مِْ     hidayetlerini=ه دًى    onların,,artırmış=ز 

آت اه مِْ اه مِْ    ve,,onlara,,vermiştir=و   korunmalarını=ت ْقو 

Hidayeti bulanlara 
gelince, Allah onla-
rın hidayetlerini ar-
tırır ve onlara tak-
vasını (ateşten na-
sıl korunacaklarını) 
öğretir. 

Hidayete erenle-
re gelince; onla-
rın hidayetlerini 
arttırır ve onlara 
takvalarını verir. 

Doğru yola ulaş(mak 
istey)enlere gelince, 
Allah, onların (kendi) 
rehberliği(ne uyma 
arzu ve yetenekleri)ni 
çoğaltır ve Allah'a 
karşı sorumluluk bi-
linçlerinin derinleş-
mesini sağlar. 
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.. ونِ ..ف ه لِْ ي ْنظ ر  =-mi..bekliyorlar?    َِإِل=yalnızca    

ت أْتِي ه مِْ..أ نِْ    saatin=الَساع ة ِ =kendilerine..gelmesini    

اءِ     işte=ف ق دِْ    ansızın=ب ْغت ةًِ      geldi=ج 

اِ  اط ه      onun..belirtileri=أ ْشر 

مِْ    ?neden..mümkün..olsun=ف أ نَىَِٰ     onlara=ل ه 

مِْ    sonra=إِذ ا تْه  اء      kendilerine..geldikten=ج 

اه مِْ  öğüt..almaları=ِذْكر 

Onlar kıyamet gü-
nünün ansızın ge-
lip çatmasını mı 
bekliyorlar? İşte 
onun belirtileri gel-
di. O uyarıldıkları 
saat kendilerine 
gelip çatınca öğüt 
almaları neye ya-
rar? 

Onlar, kıyamet 
saatının ansızın 
kendilerine gelip 
çatmasından 
başka bir şey mi 
bekliyorlar? 
Şüphesiz onun 
alametleri gel-
miştir. Kendileri-
ne gelip çatınca 
öğüt almaları 
neye yarar? 

Öyleyse onlar, (kalp-
leri mühürlenmiş 
olanlar,) Son Saati mi 
bekliyorlar, onun an-
sızın gelmesini mi? 
Şüphesiz o(nun gele-
ceği) şimdiden haber 
verilmiştir! O bir kez 
başlarına geldikten 
sonra, (geçmiş gü-
nahlarını) hatırlama-
larının onlara ne fay-
dası olacak? 
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,, أ نَه ِ,,ف اْعل مِْ =bil,,ki     ِل=yoktur    ِ ه     tanrı=إِل َٰ

    Allah’tan=اّلَل ِ    başka=إِلَِ

اْست ْغِفرِْ     kendi,,günahın=ِلذ ْنبِكِ     ve,,mağfiret,,dile=و 

ْؤِمنِينِ  ِلْلم      inanan,,erkekler,,için=و 

ْؤِمن اِتِ  اْلم  اّلَل ِ    ve,,inanan,,kadınlar,,için=و      Allah=و 

ت ق لَب ك مِْ    bilir=ي ْعل مِ      dönüp,,dolaşacağınız,,yeri=م 

اك مِْ ثْو  م   ve,,varıp,,duracağınız,,yeri=و 

Ey Muhammed! 
Allah´tan başka 
ilah olmadığını bil 
ve kendi günahına, 
inanan erkeklerin 
ve inanan kadınla-
rın günahları için 
Allah´tan mağfiret 
dile. Allah, gezip 
dolaştığınız ve du-
racağınız yeri bilir. 

Bil ki; Allah´tan 
başk ailah yok-
turç Hem kendi-
nin, hem de 
mü´min erkekler-
le mü´min kadın-
ların günahları-
nın bağışlanma-
sını dile. Allah, 
dolaştığınız yeri 
de, barındığınız 
yeri de bilir. 

O halde, (ey insanoğ-
lu,) bil ki Allah'tan 
başka ilah yoktur ve 
(hala vakit varken) 
kendi günahlarının ve 
öteki bütün mümin 
erkek ve kadınların 
(günahlarının) bağış-
lanmasını dile! Çünkü 
Allah bütün geliş gi-
dişlerinizi ve (dinlen-
mek için) bütün kalış-
larınızı bilir. 
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.. ي ق ولِ  ن واآ..الَِذينِ     ve..derler=و  م  =inananlar    

ل تِْ    ?değil..miydi=ل ْولِ      indirilmeli=ن ز ِ

ة ِ      indirildiği=أ ْنِزل تِْ    zaman=ف إِذ ا    bir..sure=س ور 

ة ِ ة ِ    bir..sure=س ور  ْحك م      hükmü..açık=م 

ذ ِكرِ  ا    ve..söz..edilince=و      onda=فِيه 

أ يِْ    savaştan=اْلِقت ال ِ  تِ ر  =görürsün    

ق ل وبِِهمِْ..فِي..الَِذينِ  =kalblerinde..bulunanların    

ضِ  ر  ونِ     hastalık=م      baktıklarını=ي ْنظ ر 

    bakışı..gibi=ن ظ رِ     sana=إِل ْيكِ 

ِِ ْغِشي  ع ل ْيهِِ..اْلم  =bayılıp..düşen..kimsenin    

ْوِتِ ..ِمنِ  اْلم  =ölümden    َِٰف أ ْول ى=daha..yakın    

مِْ  onlara=ل ه 

İnananlar «Keşke 
cihad hakkında bir 
sure indirilmiş ol-
saydı!» derler. Fa-
kat hükmü açık bir 
sure indirilip de 
onda savaştan söz 
edilince, kalplerin-
de hastalık bulu-
nanların sana 
ölümden bayılıp 
düşen kimsenin 
bakışı gibi baktık-
larını görürsün. 
Oysa onlara dü-
şen: 

İman etmiş olan-
lar; bir sure indi-
rilmeli değil miy-
di? derler. Fakat 
muhkem bir sure 
indirilip de orada 
muharebe zikro-
lununca; kalble-
rinde hastalık 
olanların, ölüm 
korkusundan 
bayılmış kimse-
lerin bakışları 
gibi sana baktık-
larını görürsün. 
Bu, onlar için 
daha evladır. 

İmana ermiş olanlar: 
(Bize mücadele izni 
veren) bir vahiy indi-
rilmeli değil miydi? 
derler. Ama, şimdi 
savaştan bahseden 
açık ve kesin hüküm-
lü bir vahiy indirildi-
ğinde kalpleri hasta-
lıklı olanların, sana 
(ey Muhammed,) 
ölüm korkusundan 
bayılmaktaymış gibi 
baktıklarını görürsün! 
Ve fakat onlar için en 
iyisi, 
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ق ْولِ     itaat,,etmektir=ط اع ة ِ,,     ve,,söylemektir=و 

وف  ِ ْعر  مِ     zaman=ف إِذ ا    güzel=م      azmedildiği=ع ز 

د ق وا,,ف ل وِْ    işe=اْْل ْمرِ  ص  =sadık,,kalsalardı    

ْيًرا    elbette,,olurdu=ل ك انِ     Allah’a=اّلَل ِ     daha,,iyi=خ 

مِْ  kendileri,,için=ل ه 

İtaat etmek ve gü-
zel söz söylemek-
tir. İş ciddiye bin-
diği zaman Allah´a 
sadakat gösterse-
lerdi, elbette kendi-
leri için daha hayır-
lı olurdu. 

İtaat ve güzel 
söz. Bunun için 
iş ciddileşince 
derhal Allah´a 
sadakat göster-
selerdi; elbette 
kendileri için da-
ha hayırlı olurdu. 

(Allah'ın çağrısına) 
uymak ve (O'nun) rı-
zasını kazanabilecek 
bir söz (söylemek)tir. 
Konu (O'nun indirdiği 
vahiy tarafından) çö-
zümlendiği için Al-
lah'a karşı sadık ol-
mak onların kendi iyi-
liği içindir. 

47. 
22 

.. ْيت مِْ..ف ه لِْ ع س  =öyle..mi?    

لَْيت مِْ..إِنِْ ت و  =işbaşına..gelecek..olursanız    

ت ْفِسد وا..أ نِْ =bozgunculuk..yapacak    

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzünde    

Demek sizler iş 
başına gelecek 
olursanız, yeryü-
zünde bozguncu-
luk yapacak, akra-
balık bağlarını da 
koparacaksınız, 

Demek, sizler 
idareyi ele alır-
sanız; yeryü-
zünde fesad çı-
karacak, akraba-
lık bağlarını bile 
koparacaksınız 

(Onlara sor:) Siz, (Al-
lah'ın buyruğundan) 
uzaklaştıktan sonra, 
(kendi eski yollarınıza 
dönmeyi tercih ede-
rek) yeryüzünde boz-
gunculuk yapar ve 
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ع وا ت ق ط ِ     ve..koparacaksınız=و 

ك مِْ ام   rahimleri..(akrabalık..bağlarını)=أ ْرح 

öyle mi? öyle mi? (bir kez daha) akra-
balık bağlarınızı ko-
parır mıydınız? 

47. 
23 

,, ئِكِ      kimselerdir=الَِذينِ     onlar=أ ول َٰ

مِ      Allah’ın=اّلَل ِ    lanetlediği=ل ع ن ه 

مِْ َمه  ىَِٰ    sağır,,yaptığı=ف أ ص  أ ْعم      ve,,kör,,ettiği=و 

ه مِْ ار   gözlerini=أ ْبص 

İşte bunlar, Al-
lah´ın kendilerini 
lanetlediği, bu 
yüzden kendilerini 
sağır ve gözlerini 
kör kıldığı kimse-
lerdir. 

Allah´ın kendile-
rini la´netlemiş, 
sağırlaştırmış ve 
gözlerini kör et-
miş olduğu kim-
seler işte bun-
lardır. 

Böyleleri, Allah'ın 
gözden çıkardığı, 
(hakikatin sesine kar-
şı) sağırlaştırdığı ve 
(ışığa karşı) gözlerini 
körleştirdiği kimseler-
dir! 

47. 
24 

.. ِ ونِ ..أ ف َل  ي ت د بَر  =düşünmüyorlar..mı?    

    ?yoksa..-mi..var=أ مِْ    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ 

    kalbler(inin)=ق ل وبِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ

ا  kilitleri=أ ْقف ال ه 

Onlar Kur´an´ı dü-
şünmüyorlar mı? 
Yoksa kalpleri kilitli 
mi? 

Kur´an´ı düşün-
mezler mi? Yok-
sa kalblerin üze-
rinde kilitleri mi 
vardır? 

Öyleyse, onlar bu Ku-
ran üzerinde hiç dü-
şünmezler mi? Yoksa 
kalpleri üzerinde kilit-
ler mi var? 

47. 
25 

اْرت دُّوا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, =dönenlere    

أ ْدب اِرِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =arkalarına    ِْب ْعدِِ,,ِمن =sonra    

ا ت ب يَنِ ,,م  =belli,,olduktan     ِم     kendilerine=ل ه 

د ىِ      şeytan=الَشْيط انِ     doğru,,yol=اْله 

مِْ    sürüklemiştir=س َولِ      onları=ل ه 

أ ْمل ىَِٰ مِْ    ve,,uzun,,emellere,,düşürmüştür=و   onları=ل ه 

Şüphesiz ki kendi-
lerine doğru yol 
belli olduktan son-
ra, ona arka dö-
nenleri, şeytan sü-
rüklemiş ve kendi-
lerine ümit vermiş-
tir. 

Muhakkak ki 
kendilerine hida-
yet belli olduktan 
sonra arkalarına 
dönenleri şeytan 
aldatmış ve on-
lara ümit vermiş-
tir. 

Gerçek şu ki, kendile-
rine doğru yol apaçık 
gösterildikten sonra 
sırtlarını (bu mesaja) 
dönenler (böyle ya-
parlar, çünkü) Şeytan 
onların hayallerini 
süsleyip bezemiş ve 
onları sahte ve düz-
mece ümitlerle dol-
durmuştur. 

47. 
26 

.. ِلكِ  مِْ    bu..böyledir=ذ َٰ     çünkü..onlar=بِأ نَه 

ك ِره وا..ِللَِذينِ     dediler=ق ال وا =hoşlanmayanlara    

ا ن َزلِ ..م  =indirdiğinden    ِ اّلَل=Allah’ın    

    size..itaat..edeceğiz=س ن ِطيع ك مِْ

ب ْعِضِ..فِي =bazısında     ِاْْل ْمِر=işin    

اّلَل ِ     biliyor=ي ْعل مِ     oysa..Allah=و 

ه مِْ ار   onların..gizlediklerini=إِْسر 

Bunun sebebi; on-
ların, Allah´ın in-
dirdiğinden hoş-
lanmayanlara 
«Bazı hususlarda 
size itaat edece-
ğiz» demeleridir. 
Oysa Allah, onların 
gizlediklerini bili-
yor. 

İşte böyle. Zira 
onlar, Allah´ın 
indirdiğini çirkin 
karşılayanlara; 
bazı işlerde size 
itaat edeceğiz, 
demişlerdi. Al-
lah, onların giz-
lediklerini bilir. 

(Evet, sırtlarını ona 
dönerler) çünkü on-
lar, Allah'ın vahyettiği 
her şeyden nefret 
edenlere, Bazı konu-
larda sizin görüşleri-
nizle uyuşuyoruz der-
ler. Ama Allah onların 
gizledikleri düşünce-
lerini bilir. 

47. 
27 

,, مِ ,,إِذ ا    ?nice,,olur=ف ك ْيفِ  فَتْه  ت و  =canlarını,,alırken    

ئِك ة ِ َل      vurarak=ي ْضِرب ونِ     melekler=اْلم 

مِْ وه ه  ج  ه مِْ    yüzlerine=و  أ ْدب ار   ve,,kıçlarına=و 

Ya melekler onla-
rın yüzlerine ve 
sırtlarına vurarak 
canlarını alırken 
durumları nasıl 
olacak? 

Ya, melekler on-
ların yüzlerine 
ve sırtlarına vu-
rarak canlarını 
alırken ne ola-
cak? 

Peki, melekler onları 
öldükten sonra bir 
araya toplayıp yüzle-
rine ve sırtlarına vu-
rurken ne olacak hal-
leri? 

47. 
28 

.. ِلكِ  مِ     bu..böyledir=ذ َٰ     çünkü..onlar=بِأ نَه 

ا    ardınca..gittiler=اتَب ع وا     şeylerin=م 

طِ      Allah’ı=اّلَل ِ    kızdıran=أ ْسخ 

ك ِره وا     ve..hoşlanmadılar=و 

ان ه ِ     O’nu..razı..edecek..şeylerden=ِرْضو 

    ve..boşa..çıkardı=ف أ ْحب طِ 

مِْ ال ه   onların..amellerini=أ ْعم 

Bu, Allah´ı gazap-
landıran şeye uy-
maları ve O´nun 
rızasından hoşnut 
olmamalarından 
ötürüdür. Allah ta 
onların işlerini bo-
şa çıkarmıştır. 

İşte böyle. Çün-
kü onlar, gerçek-
ten Allah´ı ga-
zaplandıran şe-
ye uydular ve 
O´nu hoşnud 
edecek şeyleri 
çirkin karşıladı-
lar. Bunun için O 
da onların amel-
lerini boşa çı-
kardı. 

Böyle olacaktır, çün-
kü onlar Allah'ın kı-
nadığı şeylere uydu-
lar ve O'nun hoşnut-
luk(la karşılayacağı 
her şey)den nefret et-
tiler; böylece Allah, 
onların bütün (güzel) 
fiillerini değersiz kıl-
mıştır. 

47. 
29 

,, ِسبِ ,,أ مِْ ح  =yoksa,,-mı,,sandılar?    لَِذينِ ا =bulunanlar    

ق ل وبِِهمِْ,,فِي =kalblerinde     ِض ر      hastalık=م 

ي ْخِرجِ ,,ل نِْ,,أ نِْ =ortaya,,çıkarmayacağını    

مِْ    Allah’ın=اّلَل ِ  kinlerini=أ ْضغ ان ه 

Yoksa, kalplerinde 
hastalık olanlar, 
Allah´ın onların 
kinlerini dışarı 
vurmayacağını mı 
sandılar? 

Yoksa; kalble-
rinde hastalık 
olanlar, kinlerini 
Allah´ın dışarı 
vurmayacağını 
mı sandılar? 

Yoksa, kalplerinde 
hastalık olanlar zan-
nederler mi ki Allah 
onların ahlaki zaafla-
rını açığa çıkarmaya-
cak? 

47. 
30 

.. ل وِْ ن ش اءِ ..و  =biz..dileseydik    

يِْ ن اك ه مِْْل  ر  =onları..sana..gösterirdik    

مِْ ْفت ه      sen..onları..tanırdın=ف ل ع ر 

ْمِ  اه      simalarından=بِِسيم 

مِْ ل ت ْعِرف نَه      ve..onları..tanırdın=و 

ل ْحنِِ..فِي =üslubundan     ِاْلق ْوِل=sözlerinin    

اّلَل ِ ال ك مِْ    bilir=ي ْعل مِ     Allah=و   yaptığınız..işleri=أ ْعم 

Biz isteseydik on-
ları sana gösterir-
dik de, sen onları 
yüzlerinden tanır-
dın. Andolsun ki 
sen onları, konuş-
ma üslubundan 
tanırsın. Allah bü-
tün yaptıklarınızı 
bilir. 

Şayet isteseydik; 
Biz, onları sana 
gösterirdik de 
sen; onları yüz-
lerinden tanırdın. 
Andolsun ki; 
sen, onları söz-
lerinin üslubun-
dan da tanırsın. 
Allah; bütün yap-
tıklarınızı bilir. 

Eğer dileseydik onları 
sana açıkça gösterir-
dik ki görünür/dış işa-
retlerine bakıp onları 
kesin olarak teşhis 
edebilesin ama (öyle 
olsa bile,) sen onları 
seslerinin tonundan 
mutlaka tanırsın. Ve 
Allah yaptığınız her 
şeyi bilir (ey insanlar!) 

47. 
31 

نَك مِْ,, ل ن ْبل و      andolsun,,biz,,sizi,,deneyeceğiz=و 

تَىَِٰ     bilinceye=ن ْعل مِ     kadar=ح 

اِهِدينِ  ج      içinizden=ِمْنك مِْ    cihad,,edenleri=اْلم 

ا لَصابِِرينِ و  =ve,,sabredenleri    

ن ْبل وِ      ve,,sınayacağız=و 

ك مِْ  söylediğiniz,,sözleri=أ ْخب ار 

Andolsun ki içiniz-
den cihad edenler-
le sabredenleri be-
lirleyinceye kadar 
ve söylediğiniz 
sözlerin doğru olup 
olmadığını açıkla-
yıncaya kadar sizi 
imtihan edeceğiz. 

Andolsun ki; içi-
nizden, cihad 
edenlerle sabre-
denleri belirle-
yinceye ve ha-
berlerinizi açık-
layıncaya kadar 
sizi imtihan ede-
ceğiz. 

Ve hepinizi mutlaka 
sınayacağız ki (Bizim 
yolumuzda) üstün 
gayret gösterenleri ve 
sıkıntılara göğüs ge-
renleri (diğerlerinden) 
ayırabilelim; çünkü 
biz, bütün iddialarını-
zı(n doğruluğunu) 
deneyeceğiz. 

47. 
32 

وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. ك ف ر  =inkâr..edenler    

دُّوا ص  س بِيلِِ..ع نِْ    ve..engel..olanlar=و  =yoluna    

ش اقُّوا    Allah=اّلَلِِ     Elçiyi=الَرس ولِ     ve..incitenler=و 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ا ت ب يَنِ ..م  =belli..olduktan    

مِ  د ىَِٰ    kendilerine=ل ه      doğru..yol=اْله 

وا..ل نِْ ي ض رُّ =zarar..veremezler    ِ اّلَل=Allah’a    

ْيئًا ي ْحبِطِ     hiçbir=ش  س      ve..boşa..çıkaracaktır=و 

مِْ ال ه   onların..işlerini=أ ْعم 

Nankörlük edip Al-
lah yolundan alı-
koyanlar ve kendi-
lerine doğru yol 
belli olduktan son-
ra peygamberi in-
citenler, Allah´a 
hiçbir zarar vere-
mezler. Allah onla-
rın işlerini boşa çı-
karacaktır. 

Muhakkak ki küf-
redip de Allah 
yolundan alıko-
yanlar ve kendi-
lerine hidayet 
belli olduktan 
sonra peygam-
berlere karşı ge-
lenler; Allah´a 
hiç bir zarar ve-
remeyeceklerdir. 
O; bunların 
amellerini hep 
boşa çıkaracak-
tır. 

Gerçek şu ki, hakikati 
inkara şartlanmış 
olan ve (başkalarını) 
Allah yolundan alıko-
yanlar ve doğru yol 
rehberliği kendilerine 
tevdi edildikten sonra 
(bu şekilde) kendile-
rini (Allah'ın) Elçi-
si'nden koparanlar 
hiçbir şekilde Allah'a 
bir zarar veremezler; 
ama Allah, bunların 
bütün fiillerini değer-
siz kılacak, boşa çı-
karacaktır. 

47. 
33 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن واآمِ ,,الَِذين =inananlar    

    Allah’a=اّلَل ِ    itaat,,edin=أ ِطيع وا

أ ِطيع وا     Elçi’ye=الَرس ولِ     ve,,itaat,,edin=و 

لِ  ت ْبِطل وا,,و  =ve,,boşa,,çıkarmayın    

ال ك مِْ  işlerinizi=أ ْعم 

Ey inananlar, Al-
lah´a ve Rasulüne 
itaat edin, işlerinizi 
boşa çıkarmayın. 

Ey iman edenler; 
Allah´a itaat 
edin, peygambe-
re itaat edin ve 
amellerinizi boşa 
çıkarmayın. 

Siz ey imana erenler! 
Allah'a ve Elçi'ye itaat 
edin ve (iyi/güzel) fiil-
lerinizi heder etme-
yin! 

47. 
34 

وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. ك ف ر  =inkâr..edenler    

دُّواوِ  ص  =ve..engel..olanlar    ِْس بِيلِِ..ع ن =yoluna    

ات وا    sonra=ث مَِ    Allah=اّلَلِِ     ölenler=م 

ه مِْ ك فَارِ ..و  =kâfir..olarak    

ي ْغِفرِ ..ف ل نِْ =affetmeyecektir    ِ اّلَل=Allah    ِْم  onları=ل ه 

Nankörlük edip Al-
lah yoluna engel 
olan, sonra kafir 
olarak ölenleri Al-
lah affetmeyecek-
tir. 

Muhakkak ki küf-
redip de Allah 
yolundan alıko-
yanlar, sonra da 
kafir olarak ölen-
ler; işte onları Al-
lah, asla bağış-
lamayacaktır. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olan ve (baş-
kalarını) Allah yolun-
dan alıkoyan ve son-
ra hakikat inkarcıları 
olarak ölenlere gelin-
ce; Allah onlara mağ-
firetini bağışlamaya-
caktır! 

47. 
35 

,, ِ ت ِهن وا,,ف َل  =gevşemeyin    

ت ْدع وا الَسْلمِِ,,إِل ى    ve,,davet,,etmeyin=و  =barışa    

Sakın gevşemeyin. 
Üstün olduğunuz 
halde barışa davet 
etmeyin. Allah si-
zinle beraberdir. O 

Öyleyse sakın 
gevşemeyin; üs-
tün olduğunuz 
halde sulha da-
vet etmeyin. Al-

Böylece, (adil bir da-
va uğrunda mücadele 
ettiğinizde) korkup 
gevşemeyin ve barış 
için yalvarıp yakar-
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أ ْنت مِ      galip,,durumda=اْْل ْعل ْونِ     siz,,iken=و 

اّلَل ِ ع ك مِْ    Allah=و      sizinle,,beraberdir=م 

ل نِْ ك مِْ,,و  ي تِر  =zayi,,etmeyecektir    

ال ك مِْ  sizin,,amellerinizi=أ ْعم 

amellerinizi asla 
eksiltmez. 

lah, sizinle bera-
berdir. O; amel-
lerinizi asla ek-
siltmez. 

mayın! Allah sizinle 
beraber olduğuna gö-
re (sonunda) mutlaka 
siz üstün geleceksiniz 
ve O, sizin (iyi ve gü-
zel) fiillerinizi zayi et-
meyecektir. 

47. 
36 

ا.. ي اة ِ    şüphesiz=إِنَم      dünya=الدُّْني ا    hayatı=اْلح 

ل ْهو  ِ    bir..oyundur=ل ِعبِ      ve..eğlencedir=و 

إِنِْ     inanırsanız=ت ْؤِمن وا    eğer=و 

ت تَِ ق واو  =ve..korunursanız    ِْي ْؤتِك م=size..verir    

ك مِْ ور      mükâfatlarınızı=أ ج 

لِ  ي ْسأ ْلك مِْ..و  =ve..sizden..istemez    

ال ك مِْ  mallarınızı=أ ْمو 

Doğrusu dünya 
hayatı ancak oyun 
ve eğlencedir. 
Eğer iman eder 
sakınırsanız Allah 
size mükafatlarını 
verir ve sizden 
mallarınızın tümü-
nü sarf etmenizi is-
temez. 

Muhakkak ki 
dünya hayatı, 
ancak bir oyun 
ve eğlencedir. 
Şayet iman eder 
ve sakınırsanız; 
O, size hem 
ecirlerinizi verir, 
hem de malları-
nızı istemez. 

Bu dünya hayatı, bir 
oyundan ve geçici bir 
eğlenceden ibarettir: 
ama eğer (Allah'a) 
inanır ve O'na karşı 
sorumluluk bilinci du-
yarsanız size (hak et-
tiğiniz) her türlü ödülü 
bağışlayacaktır. Dik-
kat edin! O sizden 
sahip olduğunuz bü-
tün varlıkları (kendi 
davası uğrunda feda 
etmenizi) istemez; 

47. 
37 

وه ا    eğer=إِنِْ,,     onları,,isteseydi=ي ْسأ ْلك م 

    ve,,sizi,,sıkıştırsaydı=ف ي ْحِفك مِْ

ل وا     cimrilik,,ederdiniz=ت ْبخ 

ي ْخِرجِْ  kinlerinizi=أ ْضغ ان ك مِْ    ve,,ortaya,,çıkarırdı=و 

Eğer sizden onları 
isteyip de sizi zor-
lasa, cimrilik ede-
cektiniz. O da kin-
lerinizi ortaya çıka-
racaktı. 

Eğer sizden on-
ları ister ve zor-
larsa; cimrilik 
edeceksiniz. Ve 
bu da kinlerinizi 
ortaya çıkara-
caktır. 

(çünkü,) O her şeyi-
nizi isteseydi ve sizi 
zorlasaydı (onlara) 
cimrice sarılırdınız ve 
böylece sizin ahlaki 
zaaflarınızı ortaya çı-
karmış olurdu. 

47. 
38 

.. أ ْنت مِْ..ه ا =işte..sizler    ِِء ل  ؤ      onlarsınız..ki=ه َٰ

    infak..etmeye=ِلت ْنِفق وا    çağrılıyorsunuz=ت ْدع ْونِ 

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

نِْ    ama..içinizden=ف ِمْنك مِْ     kimisi=م 

ل ِ  نِْ    cimrilik..ediyor=ي ْبخ  م      kimse=و 

لِْ ا    cimrilik..eden=ي ْبخ      şüphesiz=ف إِنَم 

لِ      karşı=ع نِْ    cimrilik..etmiş..olur=ي ْبخ 

اّلَل ِ    kendi..nefsine=ن ْفِسِهِ      Allah=و 

أ ْنت مِ     zengindir=اْلغ نِيُِّ     ve..sizler=و 

اء ِ  إِنِْ    fakirsiniz=اْلف ق ر      ve..eğer=و 

لَْوا     yüz..çevirecek..olursanız=ت ت و 

    bir..toplum=ق ْوًما    yerinize..getirir=ي ْست ْبِدلِْ

ك مِْ     sonra=ث مَِ    sizden..başka=غ ْير 

ي ك ون وا..لِ  =onlar..olmazlar    ِْأ ْمث ال ك م=sizin..gibi 

İşte sizler, Allah 
yolunda harcama-
ya çağrılıyorsunuz; 
fakat içinizden ki-
miniz cimrilik edi-
yor. Kim cimrilik 
ederse o ancak 
kendisine cimrilik 
eder. Allah zen-
gindir, sizler fakir-
siniz. Eğer yüz çe-
virecek olursanız, 
yerinize başka bir 
toplum gelir de on-
lar sizin gibi ol-
mazlar. 

İşte sizler; Allah 
yolunda infak 
etmek için çağrı-
lıyorsunuz. İçi-
nizden kiminiz 
cimrilik ediyor. 
Kim cimrilik 
ederse; ancak 
kendi nefsine 
cimrilik etmiş 
olur. Allah; Ga-
ni´dir, siz ise fa-
kirlersiniz. Eğer 
O´ndan yüz çe-
virirseniz; yerini-
ze sizden başka 
bir kavmi getirir. 
Sonra onlar sizin 
benzerleriniz 
olmazlar. 

Bakın, (ey müminler,) 
sizler Allah yolunda 
sınırsızca harcama 
yapmaya çağrılıyor-
sunuz: ama sizin 
aranızda (bile) cimri-
ce davrananlar var! 
Ve kim (Allah yolun-
da) cimrice davranır-
sa, sadece kendisine 
karşı cimrilik yapmış 
olur. Çünkü Allah 
kendi kendine yeterli-
dir, halbuki siz (O'na) 
muhtaçsınız; ve şayet 
(O'ndan) yüz çevirir-
seniz, başka toplum-
ları sizin yerinize ge-
çirir ve onlar sizin gibi 
yapmazlar! 
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    sana=ل كِ     açtık,,(fetih,,verdik)=ف ت ْحن ا    biz=إِنَا,,

بِينًا    bir,,fetih=ف تًْحا  apaçık=م 

Biz sana apaçık 
fetih verdik. 

Muhakkak ki Biz; 
sana, apaçık bir 
feth ihsan ettik. 

Gerçek şu ki (ey Mu-
hammed,) Biz senin 
için apaçık bir zaferin 
önünü açtık, 

48. 
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..     Allah=اّلَل ِ    senin=ل كِ     ki..bağışlasın=ِلي ْغِفرِ 

ا ت ق دَمِ ..م  =geçmiş    ِْذ ْنبِكِ ..ِمن =günahını    

ا م  ت أ َخرِ ..و  =ve..gelecek    َِي تِم     ve..tamamlasın=و 

ت ه ِ ل ْيكِ     nimetini=نِْعم      sana..olan=ع 

ي ْهِدي كِ  اًطا    ve..seni..iletsin=و      bir..yola=ِصر 

ْست ِقيًما  doğru=م 

Allah böylece, se-
nin geçmiş ve ge-
lecek günahlarını 
bağışlar, sana olan 
nimetini tamamlar, 
seni doğru yola ile-
tir. 

Ta ki Allah; se-
nin geçmiş ve 
gelecek günahı-
nı bağışlasın. 
Sana olan nime-
tini tamamlasın 
ve seni doğru 
yola eriştirsin. 

böylece Allah, senin 
hem geçmişte hem 
de gelecekteki bütün 
hatalarına karşı ba-
ğışlayıcılığını göste-
recek; ve (böylece) 
bütün nimetlerini sa-
na verecek ve seni 
dosdoğru bir yola 
sevk edecektir; 
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,, كِ  ي ْنص ر      Allah=اّلَل ِ    ve,,sana,,yardım,,etsin=و 

 şanlı=ع ِزيًزا    bir,,yardımla,,(zaferle)=ن ْصًرا

Ve sana şanlı bir 
zaferle yardım 
eder. 

Ve Allah; sana 
çok şerefli bir 
muzafferiyetle 
yardım etsin. 

ve Allah sana güçlü 
yardım elini uzata-
caktır. 
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.. لِ ..الَِذي    O=ه وِ  أ ْنز  =indirendir    ِ الَسِكين ة=huzur    

ق ل وبِِ..فِي =kalblerine    ِْؤ ِمنِينِ اْلم  =müminlerin    

انًا    artırmak..için=ِلي ْزد اد وا     imanlarını=إِيم 

عِ  انِِهْمِ     beraber=م  ِِ    imanlarıyla=إِيم  ّلِلَ     Allah’ındır=و 

ن ود ِ اتِِ    askerleri=ج  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ ك انِ     ve..yerin=و  اّلَل ِ..و  =Allah    

ِليًما ِكيًما    bilendir=ع   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

İnananların, iman-
larını kat kat artır-
maları için, kalble-
rine güven indiren 
O´dur. Göklerdeki 
ve yerdeki ordular 
Allah´ındır. Allah 
bilendir, Hakim 
olandır. 

O´dur; 
mü´minlerin 
kalblerine seki-
neti indiren. Ta 
ki; imanlarını 
imanla arttırsın-
lar. Göklerin ve 
yerin orduları Al-
lah´ındır. Allah; 
Alim ve Hakim 
olandır. 

Müminlerin kalplerine 
sükunet bağışlayan 
O'dur, ki göklerin ve 
yerin bütün güçlerinin 
Allah'a ait bulundu-
ğunu ve Allah'ın her 
şeyi bilen ve gerçek 
hikmet Sahibi oldu-
ğunu görerek, iman-
larını daha da sağ-
lamlaştırabilsinler; 
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,, ْؤِمنِينِ     soksun,,diye=ِلي ْدِخلِ      inanan,,erkekleri=اْلم 

ْؤِمن اتِِ اْلم      ve,,inanan,,kadınları=و 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    ebedi,,kalacakları=خ      içinde=فِيه 

ف ِرِ  ي ك  مِْ    ve,,örtsün,,diye=و      onların=ع ْنه 

ي ِئ اتِِهْمِ  ك انِ     kötülüklerini=س  ِلكِ ,,و  ذ َٰ =gerçekten,,bu    

    bir,,başarıdır=ف ْوًزا    Allah=اّلَلِِ    katında=ِعْند ِ

 büyük=ع ِظيًما

İnanan erkek ve 
kadınları, içinde 
temelli kalacakları, 
içinden ırmaklar 
akan cennetlere 
koyar, onların kö-
tülüklerini örter. Al-
lah katında büyük 
kurtuluş budur. 

Ta ki; mü´min 
erkeklerle 
mü´min kadınla-
rı, altlarından 
ırmaklar akan ve 
içinde ebedi ka-
lacakları cennet-
lere koysun ve 
onların kötülük-
lerini örtsün. İşte 
Allah katında en 
büyük kurtuluş 
budur. 

ve Allah, mümin er-
kek ve kadınları, 
mesken olarak, için-
den ırmakların geçtiği 
bahçelere kabul etsin 
ve (geçmişte işledik-
leri kötü) fiilleri silsin; 
bu, Allah katında ger-
çekten büyük bir kur-
tuluştur. 
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.. بِ  ي ع ذ ِ     ve..azabetsin..diye=و 

ن افِِقينِ      münafık..erkeklere=اْلم 

ن افِق اتِِ اْلم      ve..münafık..kadınlara=و 

ْشِرِكينِ  اْلم      ve..ortak..koşan..erkeklere=و 

ْشِرك اتِِ اْلم      ve..ortak..koşan..kadınlara=و 

    Allah..hakkında=بِاّلَلِِ    zanda..bulunan=الَظان ِينِ 

    kötü=الَسْوِءِ     zan..ile=ظ نَِ

ل ْيِهمِْ ة ِ    başlarına..gelsin=ع      çemberi..(olaylar)=د ائِر 

غ ِضبِ     kötülük=الَسْوِءِ      gazab..etmiştir=و 

ل ْيهِِ    Allah=اّلَل ِ مِْع  =onlara    

مِْ ل ع ن ه      ve..onları..lanetlemiştir=و 

أ ع دَِ مِْ    ve..hazırlamıştır=و      onlara=ل ه 

نَم ِ  ه  س اء تِْ    cehennemi=ج      orası..ne..kötü=و 

ِصيًرا  bir..yerdir=م 

İnananlara yardım 
etmez diye Allah 
hakkında kötü 
zanda bulunan iki 
yüzlü erkek ve ka-
dınlar, puta tapan 
erkek ve kadınlara 
Allah azab etsin, 
kötü zanları kendi 
başlarına gelsin! 
Allah onlara gazab 
etmiş onları lanet-
lemiş ve cehen-
nemi kendilerine 
hazırlamıştır. Ne 
kötü dönüş yeridir. 

Ve Allah hakkın-
daki kötü zan 
besleyen müna-
fık erkeklerle 
münafık kadınla-
ra, müşrik erkek-
lerle müşrik ka-
dınlara azab et-
sin. Kötülük on-
ların başlarına 
dönsün. Allah; 
onlara gazabet-
miş, la´netlemiş 
ve cehennemi 
kendileri için ha-
zırlamıştır. 

Ve (Allah) ikiyüzlü er-
kek ve kadınları ve 
Allah'tan başkasına 
ilahlık yakıştıran er-
kek ve kadınları (öte-
ki dünyada) azaba 
uğrat(mayı dile)miştir. 
Bunların tümü Allah 
hakkında kötü, uy-
gunsuz düşünceler 
taşırlar. Kötülük onla-
rı her taraftan kuşatır 
ve Allah'ın gazabına 
uğrarlar. O, (rahme-
tinden) onları dışla-
mış ve onlar için ce-
hennemi hazırlamış-
tır. Ne kötü bir varış 
yeridir orası! 
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,,ِِ ّلِلَ ن ود ِ    Allah’ındır=و      askerleri=ج 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve,,yerin=و 

ك انِ      azizdir=ع ِزيًزا    Allah=اّلَل ِ    ve=و 

Göklerdeki ve yer-
deki ordular Al-
lah´ındır. Allah 
güçlü olandır, Ha-
kim olandır. 

Göklerin ve yerin 
orduları Al-
lah´ındır. Allah; 
Aziz, Hakim 
olandır. 

Göklerin ve yerin bü-
tün güçleri Allah'a ait-
tir ve Allah kudret sa-
hibidir, hikmet sahibi-
dir! 
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ِكيًما  hakimdir=ح 
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ْلن اكِ     biz=إِنَا..     şahid=ش اِهدًا    seni..gönderdik=أ ْرس 

ًرا ب ش ِ م  ن ِذيًرا    ve..müjdeleyici=و   ve..uyarıcı=و 

Biz seni şahid, 
müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak 
gönderdik. 

Muhakkak ki Biz; 
seni şahid, müj-
deleyici ve uya-
rıcı olarak gön-
derdik; 

Gerçek şu ki (ey Mu-
hammed,) Biz seni 
(hakikatin) bir şahidi, 
bir müjdeci ve bir 
uyarıcı olarak gön-
derdik. 
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    Allah’a=بِاّلَلِِ    ki,,inanasınız=ِلت ْؤِمن وا,,

س وِلهِِ ر      ve,,Resulüne=و 

وه ِ ر  ت ع ز ِ     O’nu,,destekleyesiniz=و 

وه ِ ق ِر  ت و      Ona,,saygı,,gösteresiniz=و 

وه ِ ب ِح  ت س  ةًِ    ve,,O’nu,,tesbih,,edesiniz=و      sabah=ب ْكر 

أ ِصيًَلِ  akşam=و 

Ki Allah´a ve Re-
sulüne inanasınız 
O´nun dinini des-
tekleyesiniz. O´na 
saygı gösteresiniz 
ve sabah akşam 
O´nu tesbih edip 
şanını yüceltesiniz. 

Ki; Allah´a ve 
peygamberine 
iman edesiniz, 
O´na yardım 
edesiniz ve say-
gı gösteresiniz. 
Sabah, akşam 
O´nu tesbih 
edesiniz. 

ki siz (ey insanlar,) 
Allah'a ve Elçisi'ne 
inanasınız, O'nun iz-
zetini takdir edesiniz, 
O'na saygı gösteresi-
niz ve sabahtan ak-
şama O'nun şanını 
yüceltesiniz. 
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ي ب ايِع ون كِ ..ِذينِ الَِ    şüphesiz=إِنَِ.. =sana..biat..edenler    

ا     biat..etmektedirler=ي ب ايِع ونِ     gerçekte=إِنَم 

    Allah’ın=اّلَلِِ    eli=ي د ِ    Allah’a=اّلَل ِ

    onların..ellerinin=أ ْيِديِهْمِ     üzerindedir=ف ْوقِ 

نِْ اف إِِ    ahdini..bozarsa=ن ك ثِ     kim=ف م  نَم  =şüphesiz    

    kendi=ن ْفِسِهِ     aleyhine=ع ل ىَِٰ    bozmuş..olur=ي ْنك ثِ 

نِْ م      tutarsa=أ ْوف ىَِٰ    ve..kim=و 

ا ع اه د ِ..بِم  =verdiği..sözü    ِ ل ْيه     Allah=اّلَل ِ    O’na=ع 

ي ْؤتِيهِِ     bir..mükâfat=أ ْجًرا    ona..verecektir=ف س 

 büyük=ع ِظيًما

Sana biat edenler, 
Allah´a biat etmek-
tedirler. Allah´ın 
eli, onların ellerinin 
üzerindedir. Kim 
ahdini bozarsa, 
kendi aleyhine 
bozmuş olur. Ve 
kim Allah´a verdiği 
sözü tutarsa Allah 
ona büyük bir mü-
kafat verecektir. 

Muhakkak ki sa-
na bi´at edenler; 
ancak Allah´a 
bi´at etmektedir-
ler. Allah´ ın eli 
onların elleri üs-
tündedir. Onun 
için kim, ahdini 
çözerse; ancak 
kendi aleyhine 
çözmüş olur. 
Kim de Allah´a 
verdiği ahde ve-
fa gösterirse; 
ona da Allah bü-
yük bir ecir ve-
recektir. 

Sana bağlılıklarını 
bildirenler, Allah'a 
bağlılıklarını göster-
miş olurlar. Allah'ın eli 
onların elleri üzerin-
dedir. O halde, kim 
ahdini bozarsa yal-
nızca kendi aleyhine 
bozmuş olur ve kim 
Allah'a karşı taahhü-
düne uyarsa (Allah) 
ona büyük bir ödül 
ihsan edecektir. 
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,, ي ق ولِ      sana=ل كِ     diyecekler,,ki=س 

لَف ونِ  خ      geri,,bırakılanlar=اْلم 

ابِِ,,ِمنِ  اْْل ْعر  =Araplardan    ش غ ل تْن ا=bizi,,alıkoydu    

ال ن ا أ ْهل ون ا    mallarımız=أ ْمو      ve,,çocuklarımız=و 

    bizim,,için=ل ن اِ     mağfiret,,dile=ف اْست ْغِفرِْ

    dilleriyle=بِأ ْلِسن تِِهمِْ    onlar,,söylüyorlar=ي ق ول ونِ 

ا ل ْيسِ ,,م  =olmayan,,bir,,şeyi    

ق ل وبِِهْمِ ,,فِي =kalblerinde    ِْق ل=de,,ki    

نِْ ي ْمِلكِ ,,ف م  =kim,,engel,,olabilir?    ِْل ك م=sizin,,için    

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’ın    ْيئًا     dilediğine=ش 

اد ِ,,إِنِْ أ ر  =istemiş,,olsa    ِْبِك م=size    

ا رًّ     yahut=أ وِْ    bir,,zarar,,vermek=ض 

اد ِ     size=بِك مِْ    istemiş,,olsa=أ ر 

    Allah=اّلَل ِ    hayır=ب ْلك ان ك انِ     bir,,yarar,,vermek=ن ْفعًاِ 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيًرا  haber,,almaktadır=خ 

Bedevilerden geri 
kalmış olanlar, sa-
na diyecekler ki 
«Mallarımız ve ai-
lelerimiz bizi alı-
koydu. Allah´tan 
bizim bağışlan-
mamızı dile». On-
lar kalblerinde ol-
mayanı dilleriyle 
söylerler. De ki: 
«Allah size bir za-
rar vermek dilemiş, 
yahut size bir fay-
da vermek istemiş 
olsa Allah´ın, sizin 
için dilediğine kim 
engel olabilir? Ha-
yır hiç kimse engel 
olamaz, Allah yap-
tıklarınızdan ha-
berdardır.» 

Bedevilerden 
geri bırakılanlar 
sana diyecekler-
dir ki: Mallarımız 
ve ailelerimiz bi-
zi alıkoydu. Al-
lah´tan bizim 
bağışlanmamızı 
dile. Kalblerinde 
olmayanı dilleriy-
le söylüyorlar. 
De ki: Allah, size 
bir zarar gelme-
sini dilerse veya 
bir fayda elde 
etmenizi isterse; 
O´na karşı kim 
engel olabilir? 
Hayır, Allah yap-
tıklarınızdan ha-
berdar olandır. 

Geride kalan bedevi-
ler sana: Mallarımız 
ve ailelerimiz(e bak-
ma mecburiyeti) bizi 
(gelmekten) alıkoydu; 
öyleyse (ey Muham-
med,) Allah'tan bizim 
için mağfiret dile! di-
yecekler. (Böylece) 
onlar kalplerinde ol-
mayan bir şeyi dile 
getiriyorlar. De ki: Al-
lah size bir zarar 
vermek veya yarar 
sağlamak isterse, kim 
Allah'ın istediği bir 
şeyi geri çevirebilir? 
Hayır, (kimse çevire-
mez) ama Allah yap-
tıklarınızdan tama-
miyle haberdardır! 
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    siz..sandınız..ki=ظ ن ْنت مِْ    herhalde=ب لِْ..

ي ْنق ِلبِ ..ل نِْ..أ نِْ =dönmeyecekler     ِالَرس ول=elçi    

ْؤِمن ونِ  اْلم  أ ْهِليِهمِْ..إِل ىَِٰ    ve..müminler=و  =ailelerine    

ي ِنِ     bir..daha=أ ب دًا ز  ِلكِ     ve..süslendirildi=و      bu=ذ َٰ

ق ل وبِك مِْ..فِي =gönüllerinizde    

ن ْنت مِْ ظ      zan..ile=ظ نَِ    ve..zanda..bulundunuz=و 

ك ْنت مِْ    kötü=الَسْوءِِ     ve..oldunuz=و 

ًماق وِْ =bir..topluluk    ب وًرا=helaki..hak..etmiş 

Aslında siz Pey-
gamberin ve 
mü´minlerin ailele-
rine bir daha dön-
meyeceklerini 
sanmıştınız. Bu si-
zin gönlünüze gü-
zel göründü de kö-
tü zanda bulundu-
nuz ve helakı hak 
etmiş bir topluluk 
oldunuz. 

Hayır, siz; pey-
gamberin ve 
mü´minlerin, ai-
lelerine bir daha 
dönemeyecekle-
rini sanmıştınız. 
Bu, sizin kalble-
rinize güzel gö-
ründü de kötü 
zanda bulundu-
nuz. Ve helake 
mahkum bir ka-
vim oldunuz. 

Siz zannettiniz ki Elçi 
ve müminler bir daha 
ailelerine ve akraba-
larına dönemeyecek-
ler ve bu, kalplerinize 
güzel göründü. Siz 
(bu tür) haince dü-
şüncelere kapıldınız, 
çünkü her zaman gü-
zelliklerden yoksun 
bir topluluk oldunuz! 
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نِْ,, م  ي ْؤِمنِْ,,ل مِْ    kim=و  =inanmazsa    ِِبِاّلَل=Allah’a    

س وِلهِِ ر      bilsin,,ki,,biz=ف إِنَا    ve,,Elçisine=و 

    kâfirler,,için=ِلْلك افِِرينِ     hazırlamışızdır=أ ْعت ْدن ا

 alevli,,bir,,ateş=س ِعيًرا

Kim Allah´a ve 
Resulüne inan-
mazsa bilsin ki biz, 
kafirler için alevli 
bir ateş hazırlamı-
şızdır. 

Kim, Allah´a ve 
Rasulüne iman 
etmezse; mu-
hakkak ki Biz; 
kafirler için çılgın 
bir ateş hazırla-
mışızdır. 

Allah'a ve Elçisi'ne 
inanmayanlara gelin-
ce, Biz bu tür bütün 
hakikat inkarcıları için 
yakıcı bir ateş hazır-
lamışızdır! 
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..ِِ ّلِلَ ْلكِ     Allah’ındır=و      mülkü=م 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

نِْ    bağışlar=ي ْغِفرِ  ي ش اءِ ..ِلم  =dilediğini    

بِ  ي ع ذ ِ نِْ    ve..azab..eder=و  ي ش اء ِ ..م  =dilediğine    

ك انِ      bağışlayandır=غ ف وًرا    Allah=اّلَل ِ    ve=و 

ِحيًما  esirgeyendir=ر 

Göklerin ve yerin 
mülkü Allah´ındır. 
O dilediğini bağış-
lar, dilediğine azab 
eder. Allah bağış-
layandır, esirge-
yendir. 

Göklerin ve yerin 
mülkü Al-
lah´ındır. Diledi-
ğini bağışlar, di-
lediğini azablan-
dırır. Ve Allah 
Gafur, Rahim 
olandır. 

Göklerin ve yerin ha-
kimiyeti Allah'ındır. O, 
dilediğini bağışlar, di-
lediğini azaba uğratır 
ve O, gerçekten çok 
bağışlayıcıdır, bir 
rahmet kaynağıdır. 
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,, ي ق ولِ  لَف ونِ     diyecekler=س  خ      geri,,bırakılanlar=اْلم 

ل ْقت مِْ    zaman=إِذ ا     gittiğiniz=اْنط 

غ انِمِ ,,إِل ىَِٰ م  =ganimetlere    

ذ وه ا ون ا    onları,,almak,,için=ِلت أْخ      bizi,,bırakın=ذ ر 

    sizinle,,beraber,,gelelim=ن تَبِْعك ْمِ 

ل وا,,أ نِْ    onlar,,istiyorlar=ي ِريد ونِ  ي ب د ِ =değiştirmek    

مِ      de,,ki=ق لِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     sözünü=ك َل 

ت تَبِع ون ا,,ل نِْ =siz,,bizimle,,gelemezsiniz    

ِلك مِْ     Allah=اّلَل ِ    buyurdu=ق الِ     böyle=ك ذ َٰ

,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =önceden     ِي ق ول ون     onlar,,diyecekler=ف س 

ت ْحس د ون ن اِ ,,ب لِْ =bizi,,çekemiyorsunuz    ِْب ل=hayır    

ي ْفق ه ونِ ,,لِ     onlar=ك ان وا =anlamazlar    َِإِل=ancak    

 pek,,az=ق ِليًَلِ

Savaştan geri 
kalmış olanlar, siz 
ganimetleri almaya 
giderken; «Bırakın 
biz de sizinle gele-
lim» diyeceklerdir. 
Onlar Allah´ın sö-
zünü değiştirmek 
isterler. De ki: «Bi-
ze uymayacaksı-
nız; Allah sizin için 
önceden böyle bu-
yurdu». Onlar size: 
«Hayır bizi kıska-
nıyorsunuz» diye-
cekler. Hayır aksi-
ne, kendileri ancak 
pek az söz anla-
yan kimsedirler. 

Siz, ganimetleri 
almak için gitti-
ğinizde; geride 
bırakılanlar di-
yeceklerdir ki: 
Bırakın, biz de 
arkanıza düşe-
lim. Onlar, Al-
lah´ın kelamını 
değiştirmek is-
terler. De ki: Bi-
ze uymayacak-
sınız. Allah, da-
ha önce böyle 
buyurmuştur. Si-
ze; hayır, bizi 
çekemiyorsunuz, 
diyeceklerdir. 
Hayır onlar, pek 
az anlayan kim-
selerdir. 

Siz (ey müminler,) 
ganimet vaad eden 
bir savaşa katılmak 
için yola çıktığınız 
zaman (daha önce) 
geride kalmış olanlar: 
Bırakın sizinle gele-
lim! diyecekler; Al-
lah'ın Sözünü değiş-
tirmek iste(diklerini 
böylece göstere-
cek)ler. De ki: Bizimle 
hiçbir zaman gele-
meyeceksiniz. Allah 
daha önce (ganimet-
leri kimin kazanaca-
ğını) bildirmiştir. Bu-
nun üzerine onlar: 
Hayır, aslında bizi(m 
ganimetten alacağı-
mız payı) kıskanıyor-
sunuz! diye (kendile-
rinden emin bir şekil-
de) cevap verecekler. 
Hayır, (tersine) onlar 
hakikati çok az kav-
rayabilirler! 
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لَِفينِ     de..ki=ق لِْ.. خ      geride..kalanlara=ِلْلم 

ابِِ..ِمنِ  اْْل ْعر  =Araplardan    

ت ْدع ْونِ      siz..yakında..davet..edileceksiniz=س 

ق ْومِ ..إِل ىَِٰ =bir..kavme..karşı    أ وِلي..ِ ب أْس  =güç..sahibi    

مِْ    çok..kuvvetli=ش ِديدِ      onlarla..savaşırsınız=ت ق اتِل ون ه 

ون ِ     yahut=أ وِْ     Müslüman..olurlar..(onlar)=ي ْسِلم 

Bedevilerden geri 
kalmış olanlara de 
ki: «Siz yakında 
çok kuvvetli olan 
bir kavme karşı 
savaşmaya çağrı-
lacaksınız. Onlarla 
savaşırsınız ya da 
müslüman olurlar. 
Eğer itaat ederse-
niz, Allah size gü-

Bedevilerden 
geride bırakılan-
lara de ki: Siz, 
yakında zorlu 
savaşçı olan bir 
kavme çağrıla-
caksınız. Onlarla 
savaşırsınız ve-
ya onlar müslü-
man olurlar. Şa-
yet itaat ederse-

Arkada kalan bu be-
devilere de ki: Yakın-
da çok güçlü bir top-
luma karşı (savaş-
maya) çağrılacaksı-
nız, onlarla (siz ölün-
ceye) yahut onlar tes-
lim oluncaya kadar 
savaşacaksınız. Ve 
sonra, (bu çağrıya) 
uyarsanız Allah size 
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    itaat..ederseniz=ت ِطيع وا    eğer=ف إِنِْ

    bir..mükâfat=أ ْجًرا    Allah=اّلَل ِ    size..verir=ي ْؤتِك مِ 

نًاِ  س  إِنِْ    güzel=ح  لَْوا    ve..eğer=و      dönerseniz=ت ت و 

ا لَْيت مِْ    gibi=ك م      döndüğünüz=ت و 

ق ْبلِ ..ِمنِْ =önceden    ِْْبك م     size..azabeder=ي ع ذ ِ

 acı=أ ِليًما    bir..azapla=ع ذ ابًا

zel bir mükafat ve-
rir. Fakat önceden 
döndüğünüz gibi 
yine dönecek olur-
sanız sizi acıklı bir 
azaba uğratır.» 

niz; Allah size 
güzel bir ecir ve-
rir. Ama daha 
önce döndüğü-
nüz gibi yine dö-
necek olursanız; 
sizi, elim bir 
azabla azablan-
dırır. 

güzel bir mükafat ih-
san edecek ama 
şimdi olduğu gibi (yi-
ne) vazgeçerseniz si-
zi şiddetli bir cezaya 
çarptıracaktır. 
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,, ىَِٰ,,ع ل ى    yoktur=ل ْيسِ  اْْل ْعم  =köre    

جِ  ر  لِ     güçlük=ح      ve,,yoktur=و 

جِِ,,ع ل ى ْعر 
اْْل  =topala     ِج ر      güçlük=ح 

لِ  ِريِضِ,,ع ل ى    ve,,yoktur=و  اْلم  =hastaya    

ج ِ  ر  نِْ    güçlük=ح  م      itaat,,ederse=ي ِطعِِ    kim=و 

س ول ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ ر      ve,,Elçisine=و 

نَاتِ     onu,,sokar=ي ْدِخْله ِ     cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altından    

ار ِ  نِْ    ırmaklar=اْْل ْنه  م      ve,,kim=و 

لَِ ْبه ِ    yüz,,çevirirse=ي ت و      onu,,uğratır=ي ع ذ ِ

 acı=أ ِليًما    bir,,azaba=ع ذ ابًا

Gözleri görmeyen, 
topal ya da hasta 
olanların savaşa 
gitmemelerinde bir 
sorumluluk yoktur. 
Kim Allah´a ve 
Peygamberine it-
aat ederse, Allah 
onu, içlerinden ır-
maklar akan cen-
netlere koyar. Kim 
yüz çevirirse onu 
can yakıcı azaba 
uğratır. 

Gözü kör olana 
vebal yok. Topa-
la da vebal yok, 
hastaya da ve-
bal yok. Kim, Al-
lah´a ve pey-
gamberine itaat 
ederse; onu alt-
larından ırmaklar 
akan cennetlere 
sokar. Kim de 
geri kalırsa; onu 
elim bir azab ile 
azablandırır. 

Körün, topalın ve 
hastanın (Allah yo-
lunda savaşmaktan 
uzak kalmalarından 
dolayı) bir sorumlu-
lukları yoktur; ama 
her kim (fiilen veya 
kalben) Allah'ın ve 
Elçisi(nin çağrısı)na 
uyarsa Allah onu 
içinden ırmakların 
geçtiği cennetlere so-
kacaktır; kim de yüz 
çevirirse onu büyük 
bir azaba çarptıracak-
tır. 
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ِضيِ     andolsun=ل ق دِْ..     Allah=اّلَل ِ    razı..olmuştur=ر 

ْؤِمنِينِ ا..ع نِِ ْلم  =müminlerden    ِْإِذ=zaman    

    altında=ت ْحتِ     sana..biat..ettikleri=ي ب ايِع ون كِ 

ةِِ ر  ا    bildi=ف ع ِلمِ     ağacın=الَشج      olanı=م 

ق ل وبِِهمِْ..فِي =onların..kalplerinde     ِل     ve..indirdi=ف أ ْنز 

ل ْيِهمِْعِ     huzur..ve..güven=الَسِكين ة ِ =onların..üzerine    

أ ث اب ه مِْ     bir..fetih=ف تًْحا    ve..onlara..verdi=و 

 yakın=ق ِريبًا

Andolsun ki, o 
ağacın altında sa-
na biat ederken, 
Allah, 
mü´minlerden razı 
olmuştur. Allah on-
ların gönüllerinden 
geçeni bildiği için 
onların üzerine 
huzur ve güven in-
dirdi ve onlara ya-
kın bir fetih verdi. 

Andolsun ki; sa-
na, o ağacın al-
tında bi´at eder-
lerken Allah 
mü´minlerden 
hoşnud olmuş-
tur. Kalblerinde 
olanı bilmiş de 
onlara sekineti 
indirmiş ve onla-
rı pek yakın bir 
fethle mükafat-
landırmıştır. 

(Ey Muhammmed!) O 
ağacın altında sana 
bağlılıklarını bildiren 
müminlerden Allah 
razı olmuştu, çünkü 
onların kalplerinden 
geçeni biliyordu; böy-
lece Allah, onlara bir 
iç huzuru bağışladı 
ve yakında gerçekle-
şecek bir zafer(in 
müjdesi) ile onları 
ödüllendirdi 
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,, مِ  غ انِمِ و  =ve,,ganimetler,,(bahşeyledi)    ًِة     birçok=ك ثِير 

اِ  ذ ون ه  ك انِ     alacakları=ي أْخ      Allah=اّلَل ِ    ve=و 

    üstündür=ع ِزيًزا

ِكيًما  hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 

Yine onlara ala-
cakları birçok ga-
nimetler bahş ey-
ledi. Allah üstün-
dür, hüküm ve 
hikmet sahibidir. 

Ve alacakları bol 
ganimetlerle. Al-
lah; Aziz, Hakim 
olandır. 

ve elde edecekleri 
birçok savaş ganimeti 
(ile); çünkü Allah ger-
çekten kudret ve 
hikmet Sahibidir. 
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.. ع د ك مِ      Allah=اّلَل ِ    size..vadetti=و 

غ انِمِ  ةًِ    ganimetler=م      birçok=ك ثِير 

ا ذ ون ه      şimdilik..verdi=ف ع َجلِ     elde..edeceğiniz=ت أْخ 

ِذهِِ    size=ل ك مِْ     bunu..(Hudeybiye..Barışı)=ه َٰ

ك فَِ     insanların=النَاِسِ    ellerini=أ ْيِديِ     ve..çekti=و 

ِلت ك ونِ     sizden=ع ْنك مِْ     bir..ibret=آي ةًِ    olsun..diye=و 

ْؤِمنِينِ      inananlara=ِلْلم 

ي ْهِدي ك مِْ اًطا    ve..sizi..iletsin..diye=و      yola=ِصر 

ْست ِقيًما  dosdoğru=م 

Allah size elde 
edeceğiniz birçok 
ganimetler 
va´detti. Bunu size 
hemen vermiş ve 
insanların ellerini 
sizden çekmiştir ki 
bu mü´minlere bir 
işaret olsun ve Al-
lah sizi dosdoğru 
yola iletsin. 

Allah; size, ele 
geçireceğiniz bol 
ganimetler vaa-
detmiştir. Bunu 
size hemen 
vermiş ve insan-
ların ellerini siz-
den çekmiştir ki 
mü´minlere bir 
ayet olsun ve si-
zi dosdoğru yola 
hidayet etsin. 

(Ey müminler!) Allah 
size daha birçok sa-
vaş ganimeti vaad et-
ti. O, bu (dünyevi ka-
zanç)ları önceden si-
ze ihsan etmiş ve 
(düşman) toplumun 
ellerini üzerinizden 
çektirmiştir ki (sizden 
sonra gelenlere) bu 
(iç huzurunuz) bir ör-
nek olsun ve Allah 
hepinizi dosdoğru yo-
la iletsin. 
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,, ىَِٰ أ ْخر      ve,,başka,,(şeyler)=و 

وا,,ل مِْ ت ْقِدر  =henüz,,ele,,geçiremediniz    ا ل ْيه      onları=ع 

اطِ     fakat=ق دِْ     Allah=اّلَل ِ    kuşatmıştır=أ ح 

اِ  ك انِ     onları=بِه      Allah=اّلَل ِ    ve=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =her,,şeye    ق ِديًرا=kadirdir 

Bundan başka si-
zin güç yetireme-
diğiniz, ancak Al-
lah´ın sizin için ku-
şattığı ganimetler 
de vardır. Allah her 
şeye kadirdir. 

Bundan başka, 
sizin gücünüzün 
yetmediği ama 
Allah´ın sizin için 
sakladığı gani-
metler de vardır. 
Ve Allah; her 
şeye kadir olan-
dır. 

Hala kavrayışınız dı-
şında bulunan (ama) 
Allah'ın şimdiden (si-
zin için) hazırladığı 
daha başka (kazanç-
lar da) var çünkü Al-
lah dilediğini yapma 
gücüne sahiptir. 
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ل وِْ..     sizinle..savaşsalardı=ق ات ل ك مِ     eğer=و 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =kâfirler    ا لَو      dön(üp..kaç)arlardı=ل و 

    sonra=ث مَِ    arkalarına=اْْل ْدب ارِ 

ي ِجد ونِ ..لِ  =bulamazlardı    ِليًّا     bir..koruyucu=و 

لِ  ن ِصيًرا..و  =ne..de..bir..yardımcı 

Eğer kafirler sizinle 
savaşsalardı, arka-
larına dönüp ka-
çarlardı, sonra ne 
bir koruyucu ne de 
bir yardımcı bula-
mazlardı. 

O küfredenler, 
sizinle savaşa 
katılsalardı; mut-
laka arkalarını 
dönerlerdi. Son-
ra bir veli ve 
yardımcı da bu-
lamazlardı. 

Ve (şimdi,) eğer haki-
kati inkara şartlanmış 
olanlar, size karşı sa-
vaşa girerlerse mu-
hakkak arkalarını dö-
ner(ek kaçar)lar ve 
ne kendilerini koruya-
cak ne de yardım 
edecek kimse bula-
mazlar. 
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    Allah’ın=اّلَلِِ    sünnetidir,,(yasasıdır)=س نَة ِ,,

ل تِْ,,ق دِْ,,الَتِي خ  =süregelen    ِِْمن,,
ق ْبل ِ  =öteden,,beri    

ل نِْ ت ِجد ِ,,و  =ve,,bulamazsın    ِِِلس نَة=yasasında    

 bir,,değişme=ت ْبِديًَلِ    Allah’ın=اّلَلِِ

Allah´ın öteden be-
ri süregelen yasa-
sıdır. Allah´ın ya-
sasında bir değiş-
me bulamazsın. 

Bu, önceden be-
ri geçmiş olan 
Allah´ın sünneti-
dir. Ve sen; Al-
lah´ın sünnetin-
de asla bir deği-
şiklik bulamaz-
sın. 

Allah'ın yöntemi öte-
den beri hep böyledir 
ve siz Allah'ın yönte-
minde hiçbir değişme 
bulamazsınız! 
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.. ه وِ  ك فَِ..الَِذي    O’dur=و  =çeken    

مِْ     sizden=ع ْنك مِْ    onların..ellerini=أ ْيِدي ه 

أ ْيِدي ك مِْ ْنهِ     ve..sizin..ellerinizi=و  مِْع  =onlardan    

َكة ِ    göbeğinde=بِب ْطنِِ     Mekke’nin=م 

ب ْعدِِ..ِمنِْ =sonra    ِْك مِْ..أ ن أ ْظف ر  =sizi..galip..getirdikten    

ل ْيِهْمِ  ك انِ     onlara=ع      Allah=اّلَل ِ    ve=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    ب ِصيًرا=görmektedir 

Mekke´nin orta-
sında, sizi onlara 
galip getirdikten 
sonra onların elle-
rini sizden, sizin el-
lerinizi onlardan 
çeken O´dur. Al-
lah, yaptıklarınızı 
görmektedir. 

Mekke´nin gö-
beğinde sizi on-
lara muzaffer 
kıldıktan sonra, 
onların ellerini 
sizden, sizin el-
lerinizi de onlar-
dan çeken 
O´dur. Allah; 
yaptıklarınızı 
görmekte olan-
dır. 

Sizi onlara muzaffer 
kıldıktan sonra Mek-
ke vadisinde onların 
ellerini sizin üzeriniz-
den, sizin ellerinizi de 
onların üzerinden çe-
ken O'dur; ve Allah 
yapmış olduğunuz 
her şeyi görmektedir. 
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,, وا,,الَِذينِ     onlar=ه مِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerdir    

دُّوك مِْ ص      size,,engel,,olanlardır=و 

ْسِجدِِ,,ع نِِ امِِ,,اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i,,Haram’dan    

ْديِ  اْله  ْعك وفًا    ve,,kurbanlardan=و      bekletilen=م 

ي ْبل غِ ,,أ نِْ =varmasına    
ِحلَه ِ      yerlerine=م 

ل ْولِ  الِ     eğer,,olmasaydı=و      erkekler=ِرج 

ْؤِمن ونِ  نِس اءِ     inanmış=م      ve,,kadınlar=و 

ْؤِمن اتِ  وه مِْ,,ل مِْ    inanmış=م  ت ْعل م  =bilmeyerek    

ت ط ئ وه مِْ,,أ نِْ =tepelediğiniz    

    isabet,,edecek,,(olmasaydı)=ف ت ِصيب ك مِْ

مِْ ع َرة ِ    onlardan=ِمْنه      bir,,eziyet=م 

ِعْلم ِ ,,بِغ ْيرِِ =bilmeden     ِِلي ْدِخل=ki,,soksun    

تِهِِ,,فِي    Allah=اّلَل ِ ْحم  ر  =rahmetine    

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    ِْل و=şayet    

Onlar inkar eden 
ve sizin Mescid-i 
Haram´ı ziyaretini-
zi ve bekletilen 
kurbanların yerine 
ulaşmasını men 
edenlerdir. Eğer 
Mekke´de kendile-
rini henüz tanıma-
dığınız mü´min er-
kekler ve kadınları 
bilmeyerek eziyet 
etmenizi önlemek 
için, Allah savaşı 
önledi. Diledikleri-
ne rahmet etmek 
için Allah böyle 
yapmıştır. Eğer 
onlar birbirinden 
ayrılsaydı elbette 
onlardan inkar 
edenleri, elemli bir 
azaba çarptırırdık. 

Onlar; küfretmiş 
olanlardır. Sizi 
Mescid-i Ha-
ram´ı ziyaretten 
ve bekletilmekte 
olan kurbanlıkla-
rınızı da mahal-
line ulaşmaktan 
men´edenlerdir. 
Eğer orada he-
nüz bilmediğiniz 
mü´min erkekler, 
mü´min kadınları 
bilmeyerek ez-
mek suretiyle 
üzüntüye kapıl-
manız ihtimali 
olmasaydı; Al-
lah, savaşı ön-
lemezdi. Diledik-
lerine rahmet 
etmek için Allah, 
böyle yapmıştır. 
Eğer onlar birbi-
rinden ayrılmış 
olsalardı; o küf-
redenleri elim bir 

(Düşmanlarınızı sizin 
elinizden almam, on-
ların hatırı için değil-
dir, çünkü) onlar, ha-
kikati inkara şartlan-
mış olan, sizi Mescid-
i Haram'dan alıkoyan 
ve kurbanlarınızın ye-
rine ulaşmasına en-
gel olanlardır. İste-
meden çiğneyip ge-
çebileceğiniz ve bil-
meden, kendileri yü-
zünden büyük bir ha-
ta işleyebileceğiniz 
(Mekke'deki) mümin 
erkekler ve kadınlar 
olmasaydı (evet, eğer 
bunlar olmasaydı 
şehre savaşarak gir-
menize izin verilirdi 
ama savaşmanız ya-
saklandı) ki Allah 
(zamanı geldiğinde) 
dilediğine rahmetini 
ihsan edebilsin. Eğer 
onlar, (Bizim rahme-
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يَل وا     ayrılmış,,olsalardı=ت ز 

    elbette,,azab,,ederdik=ل ع ذَْبن ا

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenleri    ِْم     onlardan=ِمْنه 

 acı=أ ِليًما    bir,,azabla=ع ذ ابًا

azabla azablan-
dırırdık. 

timizi hak edenler ile 
gazabımıza uğrayan-
lar, sizin tarafınızdan) 
ayırt edilebilselerdi iç-
lerinden hakikati inkar 
edenleri (sizin eliniz-
le) acıklı bir azaba 
çarptırırdık. 

48. 
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ع لِ     o..zaman=إِذِْ..     koymuşlardı=ج 

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ق ل وبِِهمِ ..فِي =kalblerine    ِ ِميَة     öfke..ve..gayreti=اْلح 

ِميَة ِحِ  =öfke..ve..gayretini    

اِهِليَةِِ لِ     cahiliyye..(çağının)=اْلج      ve..indirdi=ف أ ْنز 

    huzur..ve..güvenini=س ِكين ت ه ِ    Allah=اّلَل ِ

س وِلهِِ..ع ل ىَِٰ ر  =Elçisine    

ع ل ى ْؤِمنِينِ ..و  اْلم  =ve..müminlere    

مِْ ه  م  أ ْلز  ة ِ    ve..onları..bağladı=و      kelimesine=ك ِلم 

ىَِٰ ك ان وا    takva=التَْقو      zaten..onlar..idiler=و 

قَِ ا    daha..layık=أ ح  اِ     buna=بِه  أ ْهل ه      ve..ehil=و 

ك انِ  ش ْيءِ ..بِك ل ِِ    Allah=اّلَل ِ    ve=و  =her..şeyi    

ِليًما  bilendir=ع 

O zaman inkar 
edenler, kalplerine 
öfke ve gayretin 
cahiliyye çağının 
öfke ve gayretini 
koymuşlardı. Allah 
da elçisine ve 
mü´minlere huzur 
ve güveni indirdi; 
onları takva sözü-
ne tutunmalarını 
sağladı. Onlar, bu 
söze layık ve ehil 
kimselerdi. Allah 
herşeyi bilmekte-
dir. 

O küfredenler 
kalblerinde ha-
miyyeti, cahiliy-
yet hamiyyetini 
ateşlendirdikle-
rinde Allah; se-
kinetini peygam-
berine ve 
mü´minlerin üze-
rine indirdi. Ve 
onları takva sö-
zü üzerinde dur-
durdu. Onlar, 
buna daha layık 
ve ehil kimseler-
di. Allah; her şe-
yi bilmekte olan-
dır. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanlar kalple-
rinde küstahça bir 
büyüklük duygusu -
cahiliyye ürünü bir 
duygu- taşırken Allah 
(da) Elçisi'ne ve mü-
minlere iç huzuru 
(nimetini) ihsan etmiş 
ve onlara Allah'a kar-
şı sorumluluk duygu-
su aşılamıştır; çünkü 
onlar bu (ilahi arma-
ğana) en çok layık 
olanlardı ve onu pe-
kala hak etmişlerdi. 
Ve Allah her şeyi tam 
bilendir. 

48. 
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د قِ     andolsun=ل ق دِْ,,     Allah=اّلَل ِ    doğruladı=ص 

س ول ه ِ ْؤي ا    Elçisinin=ر      rüyasını=الرُّ

 ِِ ق  ل نَِ    hak,,ile=بِاْلح      gireceksiniz=ل ت ْدخ 

ْسِجد ِ امِ ,,اْلم  ر  اْلح  =Mescid-i,,Haram’a    

ش اءِ ,,إِنِْ =dilerse    ِ اّلَل=Allah     ِآِمنِين=güven,,içinde    

ل ِِقينِ  ح  ء وس ك مِْ    tıraş,,ederek=م      başlarınızı=ر 

ِرينِ  ق ص ِ م      ve(ya),,kısaltarak=و 

اف ون ِ ,,لِ  ت خ  =korkmadan     ِف ع ِلم=böylece,,bildi    

ا وا,,ل مِْ,,م  ت ْعل م  =sizin,,bilmediğinizi     ِع ل     ve,,verdi=ف ج 

د ونِِ,,ِمنِْ =başka     ِِلك     bir,,fetih=ف تًْحا    bundan=ذ َٰ

 yakın=ق ِريبًا

Andolsun ki Allah, 
Peygamberinin rü-
yasının gerçek ol-
duğunu tasdik 
eder. Ey inananlar! 
Siz, Allah dilerse, 
güven içinde baş-
larınızı tıraş etmiş 
veya saçlarınız kı-
saltılmış olarak, 
korkmadan Mes-
cid-i Haram´a gire-
ceksiniz. Allah si-
zin bilmediğinizi bi-
lir. Size bundan 
başka, yakın za-
manda bir zafer 
verecektir. 

Andolsun ki; Al-
lah, Rasulünün 
gördüğü 
rü´yanın hak ol-
duğunu tasdik 
etmiştir. Allah, 
dilerse; siz gü-
ven içinde başla-
rınızı tıraş etmiş 
veya saçlarınızı 
kısaltmış olarak 
korkmadan 
Mescid-i Ha-
ram´a gireceksi-
niz. Allah, sizin 
bilmediğinizi bi-
lir. Bundan baş-
ka size yakın bir 
zamanda bir feth 
de verecektir. 

Allah, Elçisi'nin sadık 
rüyasını gerçekleş-
tirmiştir. Allah dilerse, 
Mescid-i Haram'a gü-
ven içinde, başlarınız 
traşlı yahut saçlarınız 
kısa kesilmiş olarak 
ve hiçbir korkuya ka-
pılmadan mutlaka gi-
rersiniz çünkü O, si-
zin bilmediğinizi (her 
zaman) bilmektedir 
ve (sizin için,) bunun 
yanısıra, yakında 
gerçekleşecek bir za-
fer takdir etmiştir. 

48. 
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.. أ ْرس لِ ..الَِذي    O=ه وِ  =gönderendir    

س ول ه ِ د ىَِٰ    Elçisini=ر      hidayet..ile=بِاْله 

ِدينِِ ق ِِ    ve..din..ile=و      hak=اْلح 

ه ِ     onu..üstün..kılmak..için=ِلي ْظِهر 

ينِِ..ع ل ى الد ِ =dinlere     ِِه ك ف ىَِٰ    bütün=ك ل ِ     yeter=و 

 şahid..olarak=ش ِهيدًا    Allah=بِاّلَلِِ

Resulünü, hidayet 
ve hak dinle gön-
derdi ki o hak dini, 
bütün dinlere üs-
tün kılsın. Şahid 
olarak Allah yeter. 

O´dur Rasulünü 
hidayet ve hak 
din ile gönderen. 
Bütün dinlerden 
üstün kılmak 
üzere. Şahid 
olarak Allah ye-
ter. 

O, Elçisini rehberliği 
ve hak dini (yayma 
görevi) ile göndermiş-
ti ki, bu (dini) öteki 
bütün (batıl) dinlere 
üstün kılsın; ve hiç 
kimse Allah kadar 
(hakikate) şahitlik ya-
pamaz. 

48. 
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َمد ِ,, ح  س ولِ     Muhammed=م      elçisidir=ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ 

الَِذينِ  ع ه ِ,,و  م  =onun,,yanında,,bulunanlar    

    kâfirlere=اْلك فَارِِ    karşı=ع ل ى    katı=أ ِشدَاءِ 

اءِ  م  ح  ْمِ     merhametlidirler=ر      birbirlerine,,karşı=ب ْين ه 

اه مِْ َكعًا    onları,,görürsün=ت ر      rükû’,,ederek=ر 

    aradıklarını=ي ْبت غ ونِ     secde,,ederek=س َجدًا

اّلَلِِ,,ِمنِ     bir,,lütuf=ف ْضًَلِ =Allah’dan    

انًاِ  ِرْضو  اه مِْ    ve,,rızasını=و      nişanları,,vardır=ِسيم 

وِهِهمِْ,,فِي ج  و  =yüzlerinde    ِْأ ث رِِ,,ِمن =izinden    

و ِدِ السُّج  =secde     ِِلك     şöyledir=ذ َٰ

مِْ ث ل ه  اةِِ ,,فِي    onların,,vasıfları=م  التَْور  =Tevrat’taki    

مِْ ث ل ه  م  ْنِجيلِِ,,فِي    ve,,vasıfları=و  اْْلِ =İncil’deki    

ْرع ِ جِ     bir,,ekin,,gibidir=ك ز      çıkaran=أ ْخر 

ه ِ    filizini=ش ْطأ ه ِ ر      onu,,güçlendiren=ف آز 

    sonra,,kalınlaşan=ف اْست ْغل ظِ 

ىَِٰ     üstüne=ع ل ىَِٰ    derken,,dikilen=ف اْست و 

    hoşuna,,gider=ي ْعِجبِ     gövdesinin=س وقِهِِ

َراعِ      öfkelendirsin,,diye=ِلي ِغيظِ     ekincilerin=الزُّ

    kâfirleri=اْلك فَار ِ     onlara,,karşı=بِِهمِ 

ع د ِ     Allah=اّلَل ِ    vadetmiştir=و 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananlara    ع ِمل وا     ve,,yapanlara=و 

اتِِ مِْ    iyi,,işler=الَصاِلح      onlardan=ِمْنه 

ةًِ ْغِفر  أ ْجًرا    mağfiret=م      ve,,mükâfat=و 

 büyük=ع ِظيًما

Muhammed Al-
lah´ın elçisidir. 
Onun yanında bu-
lunanlar, kafirlere 
karşı şiddetli kendi 
aralarında merha-
metlidirler. Onların, 
rüku ve secde 
ederek Allah´ın lü-
tuf ve rızasını ara-
dıklarını görürsün. 
Yüzlerinde secde-
lerin izinden nişan-
ları vardır. Onların, 
Tevrat´taki vasıfla-
rı ve İncil´deki va-
sıfları da şöyledir: 
Filizini çıkarmış 
onu kuvvetlendir-
miş, kalınlaşmış, 
gövdesi üzerine 
dikilmiş, ekincilerin 
hoşuna giden ekin 
gibidirler. Allah 
böylece bunları 
çoğaltıp kuvvet-
lendirmekle inkar-
cıları öfkelendirir. 
Allah, inanıp yarar-
lı işler yapanlara 
mağfiret ve büyük 
mükafat 
va´detmiştir. 

Muhammed; Al-
lah´ın Rasulü-
dür. Beraberinde 
bulunanlar da; 
kafirlere karşı 
zorlu, kendi ara-
larında merha-
metlidirler. Onla-
rı rüku´ edenler, 
secde edenler 
olarak görürsün. 
Allah´tan lutuf ve 
rıza isterler. On-
lar; yüzlerindeki 
izinden tanınır-
lar. İşte onların 
Tevrat´taki vasıf-
ları budur. İn-
cil´de de şöyle 
vasıflandırılmış-
lardı: Onlat filizi-
ni yarıp çıkar-
mış, gittikçe onu 
kuvvetlendirerek 
kalınlaşmış, 
gövdesi üzerine 
dikilmiş bir ekine 
benzerler ki bu, 
ekicilerin de ho-
şuna gider. Al-
lah; böylece on-
ları çoğaltıp kuv-
vetlendirmekle, 
kafirleri öfkelen-
dirir. Allah; iman 
edip salih amel 
işleyenlere hem 
mağfiret, hem de 
büyük bir müka-
fat vaadetmiştir. 

Muhammed Allah'ın 
Elçisi'dir ve (sadakat-
le) o'nun yanında 
olanlar, bütün hakikat 
inkarcılarına karşı ka-
rarlı ve tavizsiz, 
(ama) birbirlerine 
karşı merhamet dolu-
durlar. Onların (na-
mazda) eğilerek (ve) 
yere kapanarak Al-
lah'ın lütuf ve rızasını 
aradıklarını görürsün. 
Onların işaretleri, 
yüzlerindeki secde iz-
leridir. Şu, onların 
hem Tevrat'taki ve 
hem de İncil'deki 
temsilleridir: (Onlar) 
filiz veren bir tohum 
gibi(dirler), sonra Al-
lah o (filizi) güçlendirir 
ki sağlam şekilde bü-
yüsün ve (sonunda) 
kökü üzerinde dimdik 
dursun ve üreticileri 
sevindirsin... (Allah 
böylece müminleri 
sağlam ve dayanık-
lı/dirençli kılar) ki on-
lar aracılığıyla hakikat 
inkarcılarını şaşırtsın. 
(Ama) onlardan ina-
nıp doğru ve yararlı 
işler yapanlara Allah 
mağfiret ve büyük bir 
mükafat vaad etmiş-
tir. 

49. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

وا..لِ  م  ت ق د ِ =geçmeyin    ِْي د يِِ..نِ ب ي =önüne    

س وِلِهِ     Allah’ın=اّلَلِِ ر      ve..Elçisinin=و 

اتَق وا     şüphesiz=إِنَِ    Allah’tan=اّلَل ِ     ve..korkun=و 

ِليمِ     işitendir=س ِميعِ     Allah=اّلَل ِ  bilendir=ع 

Ey inananlar! Al-
lah´ın ve peygam-
berinin önüne 
geçmeyin, Al-
lah´tan korkun. 
Şüphesiz Allah, işi-
tendir, bilendir. 

Ey iman edenler; 
Allah´ın ve Ra-
sulünün huzu-
runda öne geç-
meyin. Allah´tan 
korkun. Muhak-
kak ki Allah; 
Semi´dir, 
Alim´dir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allah'ın ve 
Elçisi'nin (emrettiği 
şeyin) önüne kendini-
zi koymayın, Allah'a 
karşı sorumluluğunu-
zun bilincinde olun. 
Çünkü Allah, kuşku-
suz her şeyi işiten, 
her şeyi bilendir. 

49. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =Ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ت ْرف ع وا,,لِ  =çıkarmayın    ِْات ك م     seslerinizi=أ ْصو 

ْوتِِ    üstüne=ف ْوقِ      sesinin=ص 

ِِ     Peygamberin=النَبِي 

لِ  وا,,و  ت ْجه ر  =yüksek,,sesle,,konuşmayın    

    sözü=بِاْلق ْولِِ    onunla=ل ه ِ

ْهرِِ     yüksek,,sesle,,konuştuğunuz,,gibi=ك ج 

ِ,,ب ْعِضك مِْ ِلب ْعض  =birbirinizle    

ت ْحب طِ ,,أ نِْ =yoksa,,boşa,,gider    ِْال ك م     amelleriniz=أ ْعم 

أ ْنت مِْ ونِ ,,لِ     siz=و  ت ْشع ر  =farkında,,olmadan 

Ey inananlar! Ses-
lerinizi, peygambe-
rin sesini bastıra-
cak şekilde yük-
seltmeyin. Birbiri-
nize yüksek sesle 
konuştuğunuz gibi 
onunla da öyle 
yüksek sesle ko-
nuşmayın; yoksa 
siz farkında olma-
dan amelleriniz 
boşa gider. 

Ey iman edenler; 
seslerinizi pey-
gamberin sesin-
den yüksek çı-
karmayın. Birbi-
rinize bağırdığı-
nız gibi pey-
gambere bağır-
mayın. Yoksa 
siz farkına var-
madan amelleri-
niz boşa gider. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Sesinizi Pey-
gamberin sesinden 
daha fazla yükselt-
meyin, birbirinizle 
yüksek sesle konuş-
tuğunuz gibi o'nunla 
konuşmayın, yoksa 
bütün (güzel ve iyi) 
işleriniz, siz farkında 
olmadan boşa gitmiş 
olur. 
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ي غ ضُّونِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =kısanlar    

مِْ ات ه      huzurunda=ِعْند ِ    seslerini=أ ْصو 

س ولِِ ئِكِ     Allah’ın=اّلَلِِ    elçisinin=ر      işte..onlar=أ ول َٰ

نِ ..الَِذينِ  اْمت ح  =imtihan..etmiştir    ِ اّلَل=Allah    

مِْ ِ     onların..kalblerini=ق ل وب ه  ىَٰ     takva..için=ِللتَْقو 

مِْ ة ِ    onlar..için..vardır=ل ه  ْغِفر      mağfiret=م 

أ ْجرِ   büyük=ع ِظيمِ     ve..bir..mükâfat=و 

Allah´ın peygam-
berinin yanında 
seslerini kısanlar, 
şüphesiz Allah´ın 
kalplerini takva ile 
imtihan ettiği kim-
selerdir. Onlara 
mağfiret ve büyük 
bir mükafat vardır. 

Peygamberin 
yanında seslerini 
kısanlar, mu-
hakkak ki onlar; 
Allah´ın gönülle-
rini takva ile im-
tihan ettiği kim-
selerdir. Onlar 
için; mağfiret ve 
büyük bir müka-
fat vardır. 

Bakın, Allah'ın Elçi-
si'nin huzurunda ses-
lerini kısanlar var ya, 
işte onlar kalpleri, 
kendisine karşı so-
rumluluk bilinci ile 
(doldurularak) Allah 
tarafından sınanan-
lardır; onlar için ba-
ğışlanma ve büyük 
bir mükafat vardır. 

49. 
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ي ن اد ون كِ ,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, =sana,,bağıranların    

اءِِ,,ِمنِْ ر  و  =arkasından    ِِات ر  ج      odaların=اْلح 

ه مِْ ي ْعِقل ونِ ,,لِ     çoğu=أ ْكث ر  =düşüncesiz,,kimselerdir 

Ey Muhammed! 
Odaların arkasın-
dan sana bağıran-
ların çoğu, düşün-
cesiz kimselerdir. 

Muhakkak ki sa-
na, hücrelerin 
ardından sesle-
nenlerin çoğu-
nun akılları er-
mez. 

Gerçek şu ki (ey 
Peygamber,) seni 
evinin dışından çağı-
ranlar var ya, işte on-
ların çoğu akıllarını 
kullanmazlar. 

49. 
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ل وِْ.. مِْ    şayet=و  وا    onlar=أ نَه  ب ر      bekleselerdi=ص 

تَىَِٰ جِ     kadar=ح      sen..çıkıncaya=ت ْخر 

    elbette..olurdu=ل ك انِ     kendilerinin..yanına=إِل ْيِهمِْ

ْيًرا ْمِ     daha..iyi=خ  ا    kendileri..için=ل ه  ّلَل ِو  =Allah    

ِحيمِ     bağışlayandır=غ ف ورِ   esirgeyendir=ر 

Onlar, sen kendile-
rinin yanına çıkın-
caya kadar bekle-
selerdi, elbette 
kendileri için daha 
iyi olurdu. Allah, 
bağışlayandır, 
esirgeyendir. 

Eğer onlar; sen, 
yanlarından çı-
kıncaya kadar 
sabretselerdi; 
kendileri için el-
bette daha ha-
yırlı olurdu. Al-
lah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Çünkü, sen (kendi is-
teğinle) onların yanı-
na gelinceye kadar 
sabred(ip bek-
le)selerdi, kendi leh-
lerine olurdu. Ama Al-
lah yine de çok ba-
ğışlayıcıdır, bir rah-
met kaynağıdır. 
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,, ا,,اي ِ أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ك مِْ,,إِنِْ اء  ج  =size,,getirirse    

    bir,,haber=بِن ب إ ِ    bir,,fâsık,,(yoldan,,çıkmış)=ف اِسقِ 

    onu,,araştırın=ف ت ب يَن وا

ت ِصيب وا,,أ نِْ =yoksa,,kötülük,,edersiniz    

ال ةِ     bir,,topluluğa,,karşı=ق ْوًما ه      bilmeyerek=بِج 

وا     sonra,,olursunuz=ف ت ْصبِح 

ا,,ع ل ىَِٰ ف ع ْلت مِْ,,م  =yaptığınıza     ِن اِدِمين=pişman 

Ey inananlar! Size 
fasık (yoldan çık-
mış) bir adam bir 
haber getirirse 
onun doğruluğunu 
araştırın. Yoksa 
bilmeyerek bir top-
luluğa karşı kötü-
lük edersiniz de 
sonra yaptığınıza 
pişman olursunuz. 

Ey iman edenler; 
eğer bir fasık si-
ze bir haberle 
gelirse, onu iyice 
araştırın. Yoksa 
bilmeden bir 
kavme sataşır-
sınız da sonra-
dan ettiğinize 
pişman olursu-
nuz. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Yoldan çık-
mışın biri size (yalan) 
bir haber getirirse, 
muhakemenizi kulla-
nın; yoksa istemeden 
insanları incitir ve 
sonra yaptığınızdan 
pişmanlık duyarsınız. 
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وا.. اْعل م      içinizdedir=فِيك مِْ    elbette=أ نَِ    bilin..ki=و 

س ولِ  وِْل ِ    Allah’ın=اّلَلِِ     Elçisi=ر  =şayet    

ك ثِيرِ ..فِي    size..uysaydı=ي ِطيع ك مِْ =birçok    

اْْل ْمرِِ..ِمنِ  =işte    ِْل ع نِتُّم=sıkıntıya..düşerdiniz    

ِكنَِ ل َٰ بَبِ     Allah=اّلَل ِ    fakat=و      sevdirdi=ح 

انِ     size=إِل ْيك مِ  يم      imanı=اْْلِ

يَن ه ِ ز      ve..onu..süsledi=و 

ق ل وبِك مِْ..يفِِ =sizin..kalblerinizde    

ك َره ِ     küfrü=اْلك ْفرِ     size=إِل ْيك مِ     ve..çirkin..gösterdi=و 

اْلف س وقِ  اْلِعْصي ان ِ     ve..fıskı=و      ve..isyanı=و 

ئِكِ      bunlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

 doğru..yolda..olanlar=الَراِشد ونِ 

Bilin ki, Allah´ın el-
çisi içinizdedir. Şa-
yet birçok işte size 
uysaydı, sıkıntıya 
düşerdiniz. Fakat 
Allah size imanı 
sevdirdi ve onu si-
zin kalplerinizde 
süsledi ve size küf-
rü, fıskı ve isyanı 
çirkin gösterdi. İşte 
doğru yolda olan-
lar bunlardır. 

Hem bilin ki; içi-
nizde Allah´ın 
peygamberi var-
dır. Şayet o, bir-
çok işlerde size 
uymuş olsaydı; 
şüphesiz ki sı-
kıntıya düşerdi-
niz. Ama Allah; 
size imanı sev-
dirmiş ve onu 
kalblerinize ziy-
net yapmış; küf-
rü, fasıklığı ve 
isyanı da size 
çirkin göstermiş-
tir. Rüşdünü bu-
lanlar, işte on-
lardır. 

Ve bilin ki, Allah'ın 
Elçisi aranızdadır. O, 
her işinizde ve her 
zaman sizin temayü-
lünüze uysaydı, (top-
lum olarak) bundan 
zarar görürdünüz. 
Ama, görüldüğü gibi, 
Allah imanı(nızı) size 
sevdirdi, onu kalpleri-
nizde güzelleştirdi ve 
hakikati inkar etmeyi, 
günah işlemeyi ve 
(güzel olan şeylere) 
karşı çıkmayı size 
çirkin gösterdi. İşte 
bunlar, doğru yönü iz-
leyenlerdir. 
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اّلَلِِ,,ِمنِ     bir,,lütuftur=ف ْضًَلِ,, =Allah’tan    

ةًِ  نِْعم  اّلَل ِ    ve,,nimetdir=و  ِليمِ     Allah=و      bilendir=ع 

ِكيمِ   hakimdir=ح 

Bu size Allah´ın bir 
lütuf ve nimetidir 
Allah bilendir, ha-
kimdir. 

Allah´tan bir lutuf 
ve nimet olarak. 
Ve Allah 
Alim´dir, Hakim-
dir. 

Allah'ın nimeti ve lütfu 
sayesinde; ve Allah 
her şeyi bilendir, hik-
met Sahibidir. 
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إِنِْ..     iki..grup=ط ائِف ت انِِ    eğer=و 

ْؤِمنِينِ ..ِمنِ  اْلم  =inananlardan    

وا    vuruşurlarsa=اْقت ت ل وا     düzeltin=ف أ ْصِلح 

اِ  م      şayet=ف إِنِْ    onların..arasını=ب ْين ه 

ا    saldırırsa=ب غ تِْ     biri=إِْحد اه م 

ىَِٰ..ع ل ى اْْل ْخر  =ötekine    ف ق اتِل وا=vuruşun    

ِغيت بِْ..الَتِي =saldıran..tarafla    َِٰتَى     kadar=ح 

أ ْمرِِ..إِل ىَِٰ    dönünceye=ت ِفيءِ  =buyruğuna    

    dönerse=ف اء تِْ    eğer=ف إِنِْ    Allah’ın=اّلَلِِ 

وا ا    artık..düzeltin=ف أ ْصِلح      onların..arasını=ب ْين ه م 

أ ْقِسط واِ     adaletle=بِاْلع ْدلِِ     ve..daima..adil..olun=و 

    sever=ي ِحبُِّ    Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

ْقِسِطينِ   adalet..yapanları=اْلم 

Eğer 
mü´minlerden iki 
topluluk birbirleriy-
le savaşırlarsa 
aralarını düzeltiniz; 
eğer biri diğeri 
üzerine saldırırsa, 
saldıranlarla Al-
lah´ın buyruğuna 
dönmelerine kadar 
savaşınız; eğer 
dönerlerse araları-
nı adaletle bulu-
nuz, adil davranı-
nız, şüphesiz Allah 
adil davrananları 
sever. 

Eğer 
mü´minlerden iki 
taife çarpışacak 
olursa; aralarını 
düzeltin. Şayet 
biri diğeri üzeri-
ne saldırırsa; 
saldıranlarla Al-
lah´ın buyruğuna 
dönünceye ka-
dar savaşın. 
Eğer dönerlerse; 
artık adaletle 
aralarını bulun 
ve adil davranın. 
Şüphesiz ki Al-
lah; adil davra-
nanları sever. 

O halde, müminler 
içinden iki grup çatı-
şırsa onlar arasında 
barışı sağlayın; ama 
sonra, iki (grup)tan 
biri diğerine haksız 
şekilde davranırsa, 
(davranışı)nı Allah'ın 
buyruğuna uygun ha-
le getirinceye kadar, 
haksızlık yapan taraf 
ile mücadele edin; 
(yaptıklarından) vaz-
geçerlerse adil bir 
şekilde aralarını bu-
lun ve (onlara) eşit 
davranın çünkü Allah, 
eşit davrananları se-
ver! 
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ا,, ْؤِمن ونِ     muhakkak=إِنَم      müminler=اْلم 

ة ِ وا    kardeştirler=إِْخو      düzeltin=ف أ ْصِلح 

ْمِ     arasını=ب ْينِ  ْيك  و      kardeşlerinizin=أ خ 

اتَق وا     umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    Allah’tan=اّلَل ِ    ve,,korkun=و 

ونِ  م   size,,rahmet,,edilsin=ت ْرح 

Muhakkak 
mü´minler kardeş-
tirler. Kardeşlerini-
zin arasını düzeltin 
ve Allah´tan kor-
kun ki size rahmet 
edilsin. 

Mü´minler; an-
cak kardeştirler. 
Öyle ise iki kar-
deşinizin arasını 
düzeltin ve Al-
lah´tan korkun 
ki; esirgenesiniz. 

Bütün müminler kar-
deştir. O halde, (her 
ne zaman araları açı-
lırsa) iki kardeşinizin 
arasını düzeltin ve Al-
lah'a karşı sorumlulu-
ğunuzun bilincinde 
olun ki O'nun rahme-
tine nail olasınız. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

رِْ..لِ  ي ْسخ  =alay..etmesin     ِق ْوم=bir..topluluk    

ق ْومِ ..ِمنِْ =başka..bir..toplulukla    َِٰع س ى=belki    

ي ك ون وا..أ نِْ =olurlar    ْيًرا     daha..iyi=خ 

مِْ لِ     kendilerinden=ِمْنه  نِس اءِ ..و  =ve..kadınlar..da    

نِس اءِ ..ِمنِْ =başka..kadınlarla    َِٰع س ى=belki    

ي ك نَِ..أ نِْ =olurlar    ْيًرا     daha..iyi=خ 

َنِ      onlar..kendilerinden=ِمْنه 

لِ  وا..و  ت ْلِمز  =kusur..aramayın    ِْأ ْنف س ك م=birbirinizde    

لِ  وا..و  ت ن اب ز  =birbirinizi..çağırmayın    

    ne..kötü..bir..şeydir=بِئْسِ     kötü..lakaplarla=بِاْْل ْلق اِبِ 

    sonra=ب ْعد ِ    fısk=اْلف س وقِ     adı=اِلْسمِ 

اِنِ  يم  نِْ    inandıktan=اْْلِ م      ve..kim=و 

ي ت بِْ..ل مِْ =tevbe..etmezse     ِئِك     onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ   zalimdirler=الَظاِلم 

Ey inananlar! Bir 
topluluk başka bir 
toplulukla alay et-
mesin. Belki alay 
ettikleri kimseler, 
kendilerinden iyi-
dirler. Kadınlarda 
başka kadınlarla 
alay etmesin. Belki 
onlar kendilerinden 
iyidirler. Birbiriniz-
de kusur arama-
yın; birbirinizi kötü 
lakaplarla çağır-
mayın. İnandıktan 
sonra fasık (yoldan 
çıkmış) olmak ne 
kötü bir addır. Kim 
tevbe etmezse, iş-
te onlar, zalimler-
dir. 

Ey iman etmiş 
olanlar; bir toplu-
luk diğer topluluk 
ile alay etmesin. 
Belki de onlar, 
kendilerinden 
daha hayırlıdır. 
Kadınlar da ka-
dınlarla. Belki 
onlar kendilerin-
den daha hayır-
lıdırlar. Kendi 
kendinizi ayıp-
lamayın ve birbi-
rinizi kötü lakap-
larla çağırmayın. 
İmandan sonra 
fasıklık ne kötü 
addır. Kim de 
tevbe etmezse; 
işte onlar zalim-
lerin kendileridir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Hiçbir insan 
(başka) insanları ala-
ya alıp küçümseme-
sin! Belki o (alay edip 
küçümsedik)leri ken-
dilerinden daha hayır-
lı olabilirler ve hiçbir 
kadın (başka) kadın-
ları (küçümseyip ala-
ya almasın)! Onlar 
kendilerinden daha 
hayırlı olabilirler. Ve 
hiçbiriniz başka birini 
karalamasın, birbiri-
nizi (yaralayıcı, inciti-
ci) lakaplar ile aşağı-
lamayın! (Kişi) iman 
ettikten sonra ona 
hiçbir şekilde günah 
isnad etmeyin ve (bu 
suçu işleyen, ama 
sonra) pişmanlık 
duymayanlar işte 
gerçek zalimler on-
lardır! 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ثِيًرا    sakının=اْجت نِب وا     çok=ك 

Ey inananlar! Zan-
dan çok sakının. 
Zira zanların bir 
kısmı günahtır. 

Ey iman edenler; 
zannın bir ço-
ğundan kaçının. 
Çünkü bazı zan 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! (Birbiriniz 
hakkında) yersiz 
zanda bulunmaktan 
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الَظن ِِ,,ِمنِ  =zandan    َِإِن=zira     ِب ْعض=bir,,kısmı    

    günahtır=إِثْم ِ     zannın=الَظن ِِ

لِ  َسس وا,,و  ت ج  =merak,,etmeyin    

لِ  ي ْغت بِْ,,و  =arkasından,,çekiştirmesin    

ك مِْ     diğerinizi=ب ْعًضاِ     biriniz=ب ْعض 

د ك مِْ    ?sever,,mi=أ ي ِحبُِّ     biriniz=أ ح 

ي أْك لِ ,,أ نِْ =yemeği     ِل ْحم=etini    ِِأ ِخيه=kardeşinin    

ْيتًا وه ِ     ölmüş=م      işte,,bundan,,iğrendiniz=ف ك ِرْهت م 

اتَق وا     Allah’tan=اّلَل ِ     o,,halde,,korkun=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

    tevbeyi,,çok,,kabul,,eden=ت َوابِ 

ِحيمِ رِ  =çok,,esirgeyendir 

Birbirinizin gizli 
şeylerinizi araştır-
mayın; biriniz diğe-
rinizi arkasından 
çekiştirmesin. Biri-
niz ölmüş kardeşi-
nin etini yemeyi 
sever mi? İşte 
bundan iğrendiniz. 
O halde Allah´tan 
korkun, şüphesiz 
Allah, tevbeyi çok 
kabul eden, çok 
esirgeyendir. 

günahtır. Birbiri-
nizin kusurunu 
araştırmayın, 
kiminiz kiminizi 
arkasından çe-
kiştirmesin. 
Hangi biriniz ölü 
kardeşinin etini 
yemekten hoş-
lanır? Bundan 
tiksindiniz değil 
mi? Allah´tan 
korkun, şüphesiz 
ki Allah; Tev-
vab´dır, Ra-
him´dir. 

kaçının; çünkü (bu 
şekildeki) zannın bir 
kısmı (da) günahtır; 
birbirinizin gizli yönle-
rini araştırmayın ve 
arkanızdan birbirinizi 
çekiştirmeye kalkış-
mayın. Aranızdan, hiç 
ölmüş kardeşinin etini 
yemek isteyen kimse 
çıkar mı? Hayır, siz 
ondan iğrenirsiniz. Ve 
Allah'a karşı sorumlu-
luğunuzun bilincinde 
olun. Şüphesiz Allah, 
tevbeleri kabul eden-
dir, rahmet kaynağı-
dır. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِالنَاس=insanlar    إِنَا=biz    

ل ْقن اك مِْ ذ ك رِ ..ِمنِْ    sizi..yarattık=خ  =bir..erkekten    

أ ْنث ىَِٰ ع ْلن اك مِْ    ve..bir..kadından=و  ج      ve..ayırdık=و 

ق ب ائِلِ     sizi..milletlere=ش ع وبًا     ve..kabilelere=و 

ف واِ      şüphesiz=إِنَِ    birbirinizi..tanımanız..için=ِلت ع ار 

ك مِْ م      yanında=ِعْند ِ    en..üstün..olanınız=أ ْكر 

    en..çok..korunanınızdır=أ تْق اك ْمِ     Allah=اّلَلِِ

يمِ ع لِِ    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ =bilendir    

بِيرِ   haber..alandır=خ 

Ey insanlar, biz si-
zi bir erkek ve bir 
kadından yarattık 
ve birbirinizi tanı-
manız için sizi mil-
letlere ve kabilele-
re ayırdık. Allah 
yanında en üstün 
olanınız Allah´tan 
en çok korkanınız-
dır. Allah bilendir, 
haber alandır. 

Ey insanlar; doğ-
rusu Biz, sizi bir 
erkekle bir dişi-
den yarattık. Ve 
birbirinizle tanı-
şasınız diye sizi 
milletlere ve ka-
bilelere ayırdık. 
Gerçekten Allah 
katında en de-
ğerliniz; O´ndan 
en çok korkanı-
nızdır. Şüphesiz 
ki Allah; Alim´dir, 
Habir´dir. 

Ey insanlar! Bakın, 
Biz sizi bir erkek ve 
bir kadından yarattık 
ve sizi kavimler ve 
kabileler haline getir-
dik ki birbirinizi tanı-
yabilesiniz. Şüphesiz, 
Allah katında en üs-
tün olanınız, O'na 
karşı derin bir sorum-
luluk bilincine sahip 
olanınızdır. Allah her 
şeyi bilendir, her şey-
den haberdar olandır. 
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ابِ     dediler=ق ال تِِ,,     Araplar=اْْل ْعر 

نَاِ      de,,ki=ق لِْ    ”inandık“=آم 

ِكنِْ    inanmadınız=ل ْمت ْؤِمن وات ْؤِمن وا ل َٰ     fakat=و 

    ”İslam,,olduk“=أ ْسل ْمن ا    deyin=ق ول وا

ل َما لِِ,,و  ي ْدخ  =henüz,,girmedi     ِان يم      iman=اْْلِ

ق ل وبِك ْمِ ,,فِي =kalblerinize    ِْإِن     eğer=و 

    Allah’a=اّلَل ِ    itaat,,ederseniz=ت ِطيع وا

س ول ه ِ ر  ي ِلتْك مِْ,,لِ     ve,,Elçisine=و  =size,,eksiltmez    

اِلك مِْ,,ِمنِْ أ ْعم  =amellerinizden     ِْيئًا     hiçbir,,şeyi=ش 

    çok,,bağışlayan=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ِحيمِ   çok,,esirgeyendir=ر 

Ey Muhammed! 
Bedeviler: «İnan-
dık» dediler, de ki: 
«İnanmadık fakat 
İslam olduk deyin; 
inanç henüz gönül-
lerinize yerleşme-
di; eğer Allah´a ve 
Peygamberine it-
aat ederseniz yap-
tıklarınızdan birşey 
eksilmez; doğrusu 
Allah, bağışlar, 
merhamet eder.» 

Bedeviler: İman 
ettik, dediler. De 
ki: Siz iman et-
mediniz, ama 
müslüman ol-
duk, deyin. İman 
henüz kalblerini-
ze yerleşmedi. 
Şayet Allah´a ve 
peygamberine 
itaat ederseniz; 
O, amelleriniz-
den hiç bir şey 
eksiltmez. Mu-
hakkak ki Allah; 
Gafur´dur, Ra-
him´dir. 

Bedeviler, Biz imana 
erdik derler. De ki 
(onlara, ey Muham-
med!): Siz (daha) 
imana ermediniz. 'Biz 
(zahiren) teslim olduk' 
demeniz daha doğru-
dur; çünkü (gerçek) 
inanç henüz kalpleri-
nize girmiş değil. 
Ama Allah'a ve Elçi-
si'ne (gerçekten) ku-
lak verirseniz O, hiç-
bir işinizin boşa git-
mesine izin vermez 
çünkü şüphesiz Allah 
çok bağışlayıcıdır, bir 
rahmet kaynağıdır. 
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ا.. ْؤِمن ونِ     şüphesiz=إِنَم      Müminler=اْلم 

ن و..الَِذينِ  اآم  =iman..edenlerdir    ِِبِاّلَل=Allah’a    

س وِلهِِ ر      sonra=ث مَِ    ve..Elçisine=و 

ي ْرت اب وا..ل مِْ =şüphe..etmeyenlerdir    

اه د وا ج      ve..cihad..edenlerdir=و 

اِلِهمِْ أ ْنف ِسِهمِْ    mallarıyla=بِأ ْمو      ve..canlarıyla=و 

س بِيلِِ..فِي =yolunda     ِِاّلَل=Allah     ِئِك     işte=أ ول َٰ

 doğru..olanlar=الَصاِدق ونِ     onlardır=ه مِ 

Gerçek mü´minler 
ancak Allah´a ve 
Resulüne iman 
eden, ondan sonra 
asla şüpheye 
düşmeyen, Allah 
yolunda mallarıyla 
canlarıyla sava-
şanlardır. İşte 
iman sözlerinde 
doğru olanlar on-
lardır. 

Mü´minler, an-
cak onlardır ki; 
Allah´a ve Rasu-
lüne iman edip 
sonra şüpheye 
düşmemiş ve Al-
lah yolunda mal-
larıyla canlarıyla 
cihad etmişler-
dir. İşte onlar, 
sadıkların kendi-
leridir. 

(Şunu bil ki, gerçek) 
müminler, yalnızca, 
Allah'a ve Elçisi'ne 
iman edenler ve (bu 
konuda) bütün şüp-
helerden uzak duran-
lardır; ve Allah yolun-
da bütün malları ve 
canları ile cihad 
edenlerdir; işte onlar-
dır sözlerinde duran-
lar! 

49. 
16 

ونِ     de,,ki=ق لِْ,,     ?siz,,mi,,öğreteceksiniz=أ ت ع ل ِم 

اّلَل ِ    dininizi=بِِدينِك مِْ    Allah’a=اّلَل ِ     Allah=و 

ا    bilir=ي ْعل مِ  اتِِ,,فِي    olanları=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    ve,,olanları=و  =ve,,yerde    

اّلَل ِ ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ    Allah=و  =her,,şeyi     ِِليم  bilendir=ع 

De ki: «Siz mi Al-
lah´a dininizi öğre-
teceksiniz? Allah, 
göklerde ve yerde 
olanları bilir, Allah, 
herşeyi bilendir.» 

De ki: Dininizi 
Allah´a mı öğre-
tiyorsunuz? Hal-
buki Allah; gök-
lerde olanları da, 
yerde olanları da 
bilir. Allah; her 
şeyi bilendir. 

De ki: Siz, Allah'a di-
ninizi(n mahiyetini) mi 
öğret(mek 
ist)iyorsunuz? Allah 
göklerde ve yerde 
olan her şeyi bilir. Al-
lah her şeyin eksiksiz 
bilgisine sahiptir! 

49. 
17 

.. نُّونِ  ل ْيكِ     başına..kakıyorlar=ي م      senin=ع 

واِ ..أ نِْ أ ْسل م  =İslam..olmalarını    ِْق ل=de..ki    

نُّوا..لِ  ت م  =başıma..kakmayın    َِع ل ي=benim    

ْمِ  ك  م      tersine..yeridir=ب لِِ    Müslüman..olmanızı=إِْسَل 

نُِّ    Allah=اّلَل ِ ل ْيك مِْ    başınıza..kaksa=ي م      sizin=ع 

ه د اك مِْ..أ نِْ =size..hidayeti..nedeniyle    

انِِ يم      iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    imana=ِلْلِ

اِدقِينِ   doğrulardan=ص 

Ey Muhammed! 
Müslüman oldular 
diye seni minnet 
altında bırakmak 
isterler de ki: 
«Müslüman olma-
nızı benim başıma 
kakmayın. Tersine, 
size imanı nasip 
ettiği için Allah sizi 
minnet altında bı-
rakır.» 

Müslüman ol-
dukları için sana 
minnet ediyorlar. 
De ki: Müslü-
manlığınızla ba-
na minnet etme-
yin. Bilakis sizi 
imana erdirdiği 
için Allah, size 
minnet eder. 
Şayet sadıklar-
dan iseniz. 

Birçok insan, (sana) 
teslim olmak suretiyle 
(ey Muhammed), sa-
na bir lütufta bulun-
duklarını zannederler. 
De ki: Teslimiyetinizi 
bana bir lütuf olarak 
görmeyin! Hayır, ter-
sine size iman yolunu 
göstermek suretiyle 
Allah size lütufta bu-
lunmuştur; eğer sö-
zünüzde samimi ise-
niz! 

49. 
18 

    bilir=ي ْعل مِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ,,

اتِِ    gizlisini=غ ْيبِ  او      göklerin=الَسم 

ا ْْل ْرِض ِو  =ve,,yerin    ِ اّلَل     Allah=و 

ا    görmektedir=ب ِصيرِ  ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Şüphesiz Allah, 
göklerin ve yerin 
gizlisini bilir. Allah 
yaptıklarınızı gör-
mektedir. 

Muhakkak ki Al-
lah; göklerin ve 
yerin gaybını bi-
lir. Ve Allah; 
yaptıklarınızı gö-
rendir 

Şüphesiz Allah, gök-
lerin ve yerin bütün 
sırlarını bilir ve bütün 
yaptıklarınızı görür. 

50. 
1 

.. اْلق ْرآنِِ    Kaf=قِ      Kur’an’a..andolsun=و 

ِجيدِِ  uyarıcı..şerefli=اْلم 

Kaf. Şerefli 
Kur´an´a andol-
sun! 

Kaf. O şerefli 
Kur´an´a andol-
sun ki; 

Kaf. Düşün bu yüce 
ve özlü Kuran'ı! 

50. 
2 

,, ع ِجب وا,,ب لِْ =şaştılar    ِْه مِْ,,أ ن اء  ج  =gelmesine    

ْنِذرِ  مِْ    bir,,uyarıcı=م      dediler=ف ق الِ     içlerinden=ِمْنه 

ونِ  ذ ا    kâfirler=اْلك افِر      bir,,şeydir=ش ْيءِ     bu=ه َٰ

 tuhaf=ع ِجيبِ 

Kafirler araların-
dan bir uyarıcının 
gelmesine şaştılar 
da «Bu şaşılacak 
bir şeydir» dediler. 

Aralarından bir 
uyarıcının gel-
mesine şaştılar 
da o kafirler: Bu, 
şaşılacak bir 
şey, dediler. 

Onlar içlerinden bir 
uyarıcının kendilerine 
gelmesine şaştılar; ve 
bu hakikat inkarcıları: 
Ne tuhaf bir şey bu! 
diyorlar, 

50. 
3 

    biz..öldüğümüz=ِمتْن ا    ?zaman..mı=أ إِذ ا..

ك نَا ابًاِ     ve..olduğumuz=و  ِلكِ     toprak=ت ر      bu=ذ َٰ

ْجعِ   uzak=ب ِعيد ِ    bir..dönüştür=ر 

Biz öldüğümüz ve 
toprak olduğumuz 
zaman mı dirilece-
ğiz? Bu uzak bir 
dönüştür. 

Öldüğümüz ve 
toprak olduğu-
muz zaman mı? 
Bu, uzak bir dö-
nüştür. 

Neden (ve nasıl olur 
da) biz öldükten ve 
toz toprak haline gel-
dikten sonra (yeniden 
diriliriz)? Bu, gerçek-
leşmesi mümkün ve 
muhtemel olmayan 
bir dönüştür! 

50. 
4 

ِلْمن اعِ     andolsun=ق دِْ,, =biz,,bilmişizdir    

ا ت ْنق صِ ,,م  =ne,,eksilttiğini     ِاْْل ْرض=yerin    

ْمِ  ِعْند ن ا    onlardan=ِمْنه      ve,,yanımızda,,vardır=و 

ِفيظِ     bir,,Kitap=ِكت ابِ   zapteden,,(her,,şeyi)=ح 

Biz toprağın onlar-
dan neleri eksiltti-
ğini kesinlikle bil-
mekteyiz. Yanı-
mızda o bilgileri 
koruyan bir kitap 
vardır. 

Doğrusu Biz; 
toprağın onlar-
dan neleri eksilt-
tiğini biliyoruz. 
Katımızda da 
her şeyi sakla-
yan bir kitab 
vardır. 

Biz toprağın onların 
bedenlerini nasıl çü-
rütüp yok ettiğini iyi 
biliriz, çünkü katımız-
da şaşmaz bir sicil 
vardır. 

50. 
5 

    onlar..yalanladılar=ك ذَب وا    doğrusu=ب لِْ..
Doğrusu onlar, hak 
kendilerine gelince 

Hayır, onlar; hak 
kendilerine ge-

Buna rağmen onlar, 
(yeniden dirilmeyi in-
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ق ِِ ه مِْ..ل َما    hak..ile=بِاْلح  اء  ج  =kendilerine..gelince    

مِْ     içindedirler=فِي    şimdi..onlar=ف ه 

ِريج ِ    bir..durumun=أ ْمرِ   çalkantılı=م 

onu yalanladılar. 
Şimdi onlar şaşır-
mış bir haldedirler. 

lince onu yalan-
ladılar. Şimdi de 
şaşırmış bir hal-
dedirler. 

kar edenler,) ne za-
man kendilerine teb-
liğ edildiyse hakikati 
yalanladılar; ve şimdi 
bir şaşkınlık içindeler. 

50. 
6 

,, وا,,أ ف ل مِْ ي ْنظ ر  =bakmadılar,,mı?    

اءِِ,,إِل ى الَسم  =göğe    ِْم     üstlerindeki=ف ْوق ه 

    onu,,bina,,ettik=ب ن ْين اه ا    nasıl=ك ْيفِ 

يَنَاه ا ز  ا    ve,,onu,,süsledik=و  م      ve,,yoktur=و 

ا وج ِ,,ِمنِْ    onun=ل ه  ف ر  =hiçbir,,çatlağı 

Üzerlerindeki göğe 
bakmazlar mı ki, 
onu nasıl bina et-
miş ve nasıl do-
natmışız? Onda 
hiçbir çatlak ta 
yoktur. 

Üstlerindeki gö-
ğe hiç bakmaz-
lar mı? Onu na-
sıl bina etmiş ve 
nasıl donatmı-
şız? Onda hiç bir 
çatlak da yoktur. 

Onlar tepelerindeki 
gökyüzüne hiç bak-
mıyorlar mı? Onu na-
sıl inşa ettik, güzel-
leştirdik ve nasıl bü-
tün kusurlardan, ek-
sikliklerden arındır-
dık? 

50. 
7 

.. اْْل ْرضِ  د ْدن اه ا    ve..arzı=و      yaydık=م 

أ ْلق ْين ا ا    ve..attık=و      ona=فِيه 

اِسيِ  و  أ ْنب تْن ا    sağlam..dağlar=ر      ve..bitirdik=و 

ا ك ل ِِ..ِمنِْ    onda=فِيه  =her    ِ ْوج     çifti=ز 

 güzel=ب ِهيج ِ

Yeryüzünü de 
yaydık, ona sağ-
lam dağlar yerleş-
tirdik, onda her 
güzel çifti bitirdik. 

Yeryüzünü de 
döşedik ve ona 
sabit dağlar 
koyduk. Orada 
her türden güzel 
çiftler yetiştirdik. 

Ve yeryüzü ki; Biz 
onu genişletip yaydık, 
üzerine sağlam dağ-
lar yerleştirdik ve üs-
tünde her cins güzel 
bitki yeşerttik, 

50. 
8 

ةًِ,, ىَِٰ    basirettir=ت ْبِصر  ِذْكر      ve,,ibrettir=و 

ْبدِ ,,ِلك ل ِِ ع  =her,,kul,,için     ِنِيب  yönelen=م 

Bütün bunları, Al-
lah´a yönelen her 
kulun, gönül gözü-
nü açmak için ve 
ona ibret vermek 
için yaptık. 

Allah´a yönelen 
her kula öğüt ve 
ibret olsun diye. 

isteyerek Allah'a yö-
nelen her insana bir 
basiret ve uyarı vesi-
lesi olarak. 

50. 
9 

ن َزْلن ا.. اءِِ..ِمنِ     ve..indirdik=و  الَسم  =gökten    

اءًِ ًكا    bir..su=م  ب ار      bitirdik=ف أ ْنب تْن ا    bereketli=م 

نَاتِ     onunla=بِهِِ بَِ    bahçeler=ج  ح      ve..daneler=و 

ِصيدِِ  biçilecek=اْلح 

Gökten bereketli 
su indirdik, onunla 
bahçeler ve biçile-
cek taneli ekinler 
bitirdik. 

Gökten bereketli 
bir su indirdik de 
onunla bahçeler 
ve biçilecek ta-
neler bitirdik. 

Biz gökten bereketli 
bir su indiririz ve 
onunla bahçelerin 
yeşerip büyümesini 
sağlarız; ve ekin tar-
lalarının, 

50. 
10 

,, النَْخلِ  تِ ب اِسق ا    ve,,hurmalar=و  =yüksek    

ا ْلعِ     olan=ل ه      tomurcukları=ط 

 birbirine,,girmiş=ن ِضيد ِ

Birbirine girmiş kat 
kat tomurcukları 
olan yüksek hurma 
ağaçları yetiştirdik. 

Ve birbiri üstüne 
dizilmiş tomur-
cuk yüklü yük-
sek hurma ağaç-
ları. 

ve salkım salkım 
meyveleriyle uzun 
hurma ağaçlarının, 

50. 
11 

    kullar..için=ِلْلِعب اِدِ     rızıktır=ِرْزقًا..

أ ْحي ْين ا     onunla..(su..ile)=بِهِِ    ve..can..verdik=و 

ْيتًاِ     bir..ülkeye=ب ْلد ةًِ ِلكِ     ölü=م      işte..öyledir=ك ذ َٰ

وجِ  ر   çıkış=اْلخ 

Kullara rızık olma-
sı için. Ve o su ile 
ölü bir memlekete 
can verdik. İşte in-
sanların yeniden 
dirilmesi de böyle-
dir. 

Kullara rızık ol-
ması için. Ve 
onunla ölü bir 
beldeye can 
verdik. İşte çıkış 
da böyledir. 

insanlara tahsis edil-
miş rızk olarak; ve 
bun(lar)la ölü toprağa 
hayat veririz; işte (in-
sanın) ölümden (son-
ra) yeniden vücuda 
gelmesi de böyle 
(olacak)tır. 

50. 
12 

مِْ    yalanlamıştı=ك ذَب تِْ,,     onlardan,,önce=ق ْبل ه 

ابِ     Nuh=ن وح ِ    kavmi=ق ْومِ  أ ْصح      ve,,halkı=و 

ِ ود ِ    Res=الَرس ِ ث م   ve,,Semud=و 

Onlardan önce 
Nuh kavmi, Res 
halkı ve Semud 
kavmi de yalanla-
mıştı. 

Onlardan önce 
Nuh kavmi, 
Ress halkı ve 
Semud da tekzib 
etmişti. 

Bu (şimdi yeniden di-
rilmeyi inkar 
ede)nlerden önce 
Nuh'un kavmi de bu 
hakikati yalanladı ve 
Ress ve Semud halkı 
da, 

50. 
13 

ع اد ِ.. فِْرع ْونِ     ve..Ad=و      ve..Fir’avn=و 

انِ  إِْخو   Lût’un=ل وطِ     ve..kardeşleri=و 

Ad, Firavun ve 
Lut´un kardeşleri 
de. 

Ad, Firavun 
kavmi ve Lut´un 
kardeşleri de. 

Ad, Firavun ve Lut'un 
kardeşleri, 

50. 
14 

,, ابِ  أ ْصح      Eyke=اْْل ْيك ةِِ    ve,,halkı=و 

ق ْومِ      bunların,,hepsi=ك لِ     ’Tubba=ت بَع ِ     ve,,kavmi=و 

س لِ     yalanlayıp=ك ذَبِ      elçileri=الرُّ

قَِ ِعيدِِ    hak,,ettiler=ف ح   tehdidimi=و 

Eyke halkı ve 
Tubba´ kavmi de. 
Bütün bunların 
hepsi peygamber-
leri yalanladılar da 
üzerlerine tehdidim 
hak oldu. 

Eyke´liler ve 
Tübba kavmi de. 
Bunların her biri 
peygamberlerini 
yalanlamışlardı 
da tehdidim 
üzerlerine hak 
olmuştu. 

ve (Medyen'in) yem-
yeşil vadilerinin sa-
kinleri ve Tubbe' hal-
kı. Onların hepsi elçi-
leri yalanladılar; ve 
bunun üzerine (onla-
rı) uyardığım şey 
başlarına geldi. 

50. 
15 

ْلقِِ    ?aciz..mi..kaldık=أ ف ع يِين ا..     yaratmadan=بِاْلخ 

    onlar=ه مِْ    doğrusu=ب لِْ    ilk=اْْل َوِلِ 

ِ    içindedirler=فِي     kuşku=ل ْبس 

ْلقِ ..ِمنِْ خ  =bir..yaratmadan     ِِديد  yeni=ج 

İlk yaratma ile yo-
rulup aciz mi kal-
dık ki yeniden ya-
ratamayalım? 
Doğrusu onlar ye-
niden yaratılmak-
tan şüphe etmek-
tedirler. 

Ya Biz ilk yara-
tışta güçsüz mü 
düştük? Hayır, 
onlar yeni bir ya-
ratılıştan şüphe 
içindedirler. 

O halde, Biz(im) yok-
tan var etme ile yor-
gun düş(tüğümüz na-
sıl düşün)ülebilir? 
Hayır, ama bazı in-
sanlar yeni bir yarat-
ma(nın mümkün ol-
duğun)dan (hala) 
şüphe duymaktalar! 

50. 
16 

ل ق دِْ,, ل ْقن ا    andolsun=و      biz,,yarattık=خ 

ْنس انِ  ن ْعل مِ     insanı=اْْلِ     ve,,biliriz=و 

ا ْسِوسِ ,,م  ت و  =ne,,fısıldadığını    ِِبِه=ona    

ن ْحنِ     nefsinin=ن ْفس ه ِ      çünkü,,biz=و 

بِ      ona=إِل ْيهِِ    daha,,yakınız=أ ْقر 

ْبلِِ,,ِمنِْ ِريدِِ,,ح  اْلو  =şah,,damarından 

Andolsun insanı 
biz yarattık ve nef-
sinin ona ne fısıl-
dadığını biliriz, 
çünkü biz ona şah 
damarından daha 
yakınız. 

Andolsun ki; in-
sanı, Biz yarattık 
ve nefsinin ken-
disine ne fısılda-
dığını da biliriz. 
Biz, ona şah 
damarından da-
ha yakınız. 

Gerçek şu ki, insanı 
yaratan Biziz ve onun 
iç benliğinin ona ne 
fısıldadığını Biz biliriz 
çünkü Biz ona şah 
damarından daha ya-
kınız. 

50. 
17 

    kaydetmektedir=ي ت ل قَى    o..zaman=إِذِْ..

ت ل ق ِي انِِ     iki..alıcı..(melek)=اْلم 

اْلي ِمينِِ..ع نِِ =onun..sağında    

ع نِِ الِِ..و  م  الش ِ =ve..solunda    ِ ق ِعيد=oturan 

Çünkü onun sa-
ğında ve solunda 
oturan, her davra-
nışı yakalayıp tes-
bit eden iki melek 
vardır. 

Sağında ve so-
lunda onunla be-
raber oturup 
amellerini tesbit 
eden iki de tesbit 
edici vardır. 

(Ve böylece,) ne za-
man (tabiatında mev-
cut) iki eğilim, sağdan 
soldan çatışarak kar-
şı karşıya gelseler, 

50. 
18 

,, ا ي ْلِفظِ ,,م  =söylemez    ِْق ْولِ ,,ِمن =hiçbir,,söz    

قِيبِ     yanında=ل د ْيهِِ    olmadan=إِلَِ     gözetleyiciler=ر 

تِيد ِ  hazır,,bulunan=ع 

İnsan hiçbir söz 
söylemez ki ya-
nında gözetliyen, 
dediklerini zapte-
den bir melek ha-
zır bulunmasın. 

O, bir söz atma-
ya dursun; mut-
laka yanında 
hazır bir gözcü 
vardır. 

insanın söylediği her 
şeyde yanıbaşında 
mutlaka bir gözetleyi-
ci bulunur. 

50. 
19 

اء تِْ.. ج  ة ِ    ve..geldi=و      sarhoşluğu=س ْكر 

ْوتِِ ِِ     ölüm=اْلم  ق  ِلكِ     gerçekten=بِاْلح      işte..bu=ذ َٰ

ا     ondan=ِمْنه ِ    senin..olduğun=ك ْنتِ     şeydir=م 

 kaçmış=ت ِحيد ِ

Ölüm sarhoşluğu 
bir gün Hakk´ı geti-
rir de «İşte ey in-
san bu, senin öte-
den beri kaçtığın 
şeydir» denir. 

Ölüm sarhoşlu-
ğu gerçekten 
geldi. İşte bu; 
senin öteden be-
ri kaçıp durdu-
ğun şeydir. 

Ve (sonra,) ölüm ka-
busu, kendisiyle be-
raber (asıl) gerçeği 
de ortaya koyacaktır -
işte bu, (ey insan,) 
senin her zaman kaç-
tığın şeydir!- 

50. 
20 

,, ن ِفخِ  وِرِ ,,فِي    ve,,üflendi=و  الصُّ =Sur’a    

ِلكِ      gündür=ي ْومِ     işte,,bu=ذ َٰ

ِعيدِِ  kendisine,,karşı,,uyarılan=اْلو 

Sur´a üfürülür. İşte 
bu geleceği söz 
verilen gündür. 

Sur´a üfürülmüş-
tür. İşte bu; ge-
leceği vaadedi-
len gündür. 

ve (yeniden diriliş) 
suru, (sonunda) üfle-
necektir. İşte o, bir 
uyarının gerçek ola-
cağı Gün'dür. 

50. 
21 

اء تِْ.. ج  ِ    her=ك لُِّ    ve..geldi=و      can=ن ْفس 

ا ع ه      bir..sürücü=س ائِقِ     yanında=م 

ش ِهيد ِ  ve..şahidle=و 

Her can, yanında 
bir sürücü ve bir 
şahidle gelir. 

Her nefis, ya-
nında bir sürücü 
ve şahidle gelir. 

Her insan, (kendi 
geçmiş) iç dürtüleri 
ve vicdanı ile ortaya 
çıkacak, 

50. 
22 

    içinde=ِفي    sen,,idin=ك ْنتِ     andolsun=ل ق دِْ,,

ْفل ةِ  ذ ا,,ِمنِْ    gaflet=غ  ه َٰ =bundan    ْفن ا     biz,,açtık=ف ك ش 

كِ     senden=ع ْنكِ      perdeni=ِغط اء 

كِ  ر      bugün=اْلي ْومِ     artık,,gözün=ف ب ص 

Ona: «Andolsun ki, 
sen, bundan gafil-
sin; işte senden 
gaflet perdesini 
kaldırdık, bugün 
artık görüşün kes-
kindir» denir. 

Andolsun ki; 
sen, bundan gaf-
lette idin. İşte 
senin perdeni 
kaldırdık. Bugün 
artık görüşün 
keskindir. 

(ve ona,) Sen, (deni-
lecek,) bu (Hesap 
Günü)nü umursamı-
yordun, ama şimdi 
Biz senin (gözündeki) 
perdeni kaldırdık, ba-
kışın bugün artık da-
ha keskindir! 
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ِديد ِ  keskindir=ح 

50. 
23 

.. ق الِ  ذ ا    arkadaşı=ق ِرين ه ِ    dedi..ki=و      işte=ه َٰ

ا ل د يَِ..م  =yanımdaki    ِ ع تِيد=hazır 

Yanındaki arkada-
şı: «İşte yanımdaki 
hazır» dedi. 

Ona yakın olan 
dedi ki: İşte ya-
nımda hazır olan 
şey. 

Ve onun (kişiliğinin) 
bir parçası: Her za-
man benimle olan iş-
te budur! diyecek. 

50. 
24 

نَمِ ,,فِي    haydi,,ikiniz,,atın=أ ْلِقي ا,, ه  ج  =cehenneme    

نِيدِ     nankörü=ك فَارِ     her=ك لَِ  inatçı=ع 

Allah: «Haydi iki-
niz, atın cehenne-
me her inatçı nan-
körü.» 

Siz ikiniz, atın 
cehenneme; her 
inatçı kafiri; 

(Bunun üzerine Al-
lah:) Atın, atın ce-
henneme bütün (bu 
tür) inatçı hakikat 
düşmanlarını! diye 
emredecek, 

50. 
25 

نَاع ِ.. ْيرِِ    engel..olan=م  ْعت دِ     hayra=ِلْلخ      saldırgan=م 

ِريبِ   şüpheciyi=م 

Hayra engel olan, 
saldırgan şüpheci-
yi. 

Hayra bütün hı-
zıyla engel olan 
azgın şüpheciyi. 

Bu (her) hayra engel 
olanları, günahkar 
saldırganları (ve in-
sanlar arasında) gü-
vensizlik ve şüphe 
yayanları, 

50. 
26 

ع لِ     o,,ki=الَِذي,, عِ     edindi=ج      ile,,beraber=م 

ًها    Allah=اّلَلِِ رِ     tanrılar=إِل َٰ     başka=آخ 

ي اه ِف أ ْلقِِ =bundan,,dolayı,,onu,,atın    

اْلع ذ ابِِ,,فِي =bir,,azaba    ِِالَشِديد=çetin 

O ki Allah ile bera-
ber başka tanrılar 
edindi, bundan do-
layı onu çetin bir 
azaba atın. 

Ki o; Allah´tan 
başka bir ilah 
edinmiştir. Haydi 
siz ikiniz, onu en 
şiddetli azabın 
içine atın. 

Allah'ın yanısıra baş-
ka ilahlar edinenleri. 
O halde atın bunları 
şiddetli azabın içine! 

50. 
27 

.. بَن ا    arkadaşı=ق ِرين ه ِ    dedi..ki=ق الِ      Rabbimiz=ر 

ا أ ْطغ ْيت ه ِ..م  =ben..onu..azdırmadım    ِِْكن ل َٰ     zaten=و 

لِ ضِ     içinde=فِي    idi=ك انِ  َل  =bir..sapıklık    

 derin=ب ِعيدِ 

Yanındaki arkada-
şı dedi ki: 
«Rabb´imiz, ben 
onu azdırmadım, 
zaten o kendisi de-
rin bir sapıklık 
içinde idi.» 

Onun yakın dos-
tu dedi ki: Rab-
bımız; onu ben 
azdırmadım, fa-
kat kendisi derin 
bir sapıklıktaydı. 

İnsanın öteki kişiliği: 
Ya Rabbi! diyecek, 
Onun aklını, bilincini 
kötülüğe bulaştıran 
ben değilim; (hayır,) 
ama o (kendi yüzün-
den) sapıklığa düştü! 

50. 
28 

,,     buyurdu,,ki,,(Allah)=ق الِ 

وا,,لِ  ت ْخت ِصم  =çekişmeyin    َِل د ي=huzurumda    

ق دِْ     önceden,,yaptım=ق دَْمتِ     andolsun=و 

ِعيدِِ    size=إِل ْيك مِْ  uyarı=بِاْلو 

Allah: «Huzurum-
da çekişmeyin. 
Ben size daha ön-
ce uyarı gönder-
miştim.» 

Buyurdu ki: Be-
nim katımda çe-
kişmeyin. Size 
önceden tehdid 
göndermiştim. 

(Ve) Allah: Benim 
önümde çekişmeyin 
(ey günahkarlar!) di-
yecek, Çünkü Ben si-
zi (bu Hesap Günü'ne 
karşı) uyarmıştım, 

50. 
29 

.. ا ي ب دَلِ ..م  =değiştirilmez     ِاْلق ْول=söz    

ا    benim..huzurumda=ل د يَِ م  أ ن ا..و  =ve..ben..değilim    

 kullara=ِلْلع بِيدِِ    zulmedici=بِظ ََلمِ 

Benim katımda 
söz değişmez; Ben 
kullara asla zul-
metmem der. 

Benim katımda 
söz değiştiril-
mez. Ve Ben, 
kullara asla zul-
medici değilim. 

Benim verdiğim hü-
küm değişmeyecek; 
ve Ben kullarıma asla 
zulmetmem! 

50. 
30 

,, نَمِ     deriz=ن ق ولِ     o,,gün=ي ْومِ  ه      cehenneme=ِلج 

ْتِِ,,ه لِِ اْمت ِل  =“doldun,,mu?”     ِت ق ول     ve,,der=و 

ِزيدِ ,,ِمنِْ,,ه لِْ م  =“daha,,yok,,mu” 

O gün cehenne-
me: «Doldun mu?» 
deriz. «Daha yok 
mu?» der. 

O gün cehen-
neme: Doldun 
mu? deriz. O da: 
Daha var mı? 
der. 

O Gün, cehenneme: 
Doldun mu? diye so-
racağız; o, (Hayır) di-
yecek, başka yok mu 
(bana gönderece-
ğin)? 

50. 
31 

أ ْزِلف تِِ.. نَة ِ    ve..yaklaştırılmıştır=و      cennet=اْلج 

تَِقينِ  ْيرِ     korunanlara=ِلْلم  ب ِعيدِ ..غ  =uzak..değildir 

Cennet Allah´a 
karşı gelmekten 
sakınanlara yak-
laştırılır, zaten 
uzak değildir. 

Cennet de takva 
sahiplerine yak-
laştırılır. Zaten 
uzakta değildir. 

(O Gün) cennet, Al-
lah'a karşı sorumluluk 
bilinci duyanların gö-
rüş sahasına getirile-
cek ve hiç uzaklaştı-
rılmayacaktır; (ve on-
lara;) 

50. 
32 

ذ ا,, ا    işte,,budur=ه َٰ ت وع د ونِ ,,م  =size,,vadedilen    

    yüz,,tutan,,(Allah’a)=أ َوابِ     daima=ِلك ل ِِ

ِفيظِ   koruyan=ح 

İşte size vaadedi-
len budur. Daima 
tevbe ile Allah´a 
dönen, O´nun buy-
ruklarını koruyan. 

İşte size vaado-
lunan budur. Ki 
o; daima Allah´a 
yönelen ve buy-
ruklarına riayet 
eden, 

Size vaad edilen (yer) 
budur! (denilecek,) -
Allah'a yönelen ve 
O'nu her zaman ak-
lında tutanlara (vaad 
edilen)- 

50. 
33 

نِْ.. ِشيِ     herkesin=م      saygı..gösteren=خ 

نِ      görmeden=بِاْلغ ْيبِِ    Rahman’a=الَرْحم َٰ

اءِ  ج      bir..yürek=بِق ْلبِ     ve..getiren=و 

نِيبِ   dönük..(Hakka)=م 

Görmediği Rah-
man´dan korkan 
ve Allah´a yönel-
miş bir kalble ge-
len sizlere, hepini-
ze söz verilen yer-
dir. 

Görmediği halde 
Rahman´dan 
korkan ve Al-
lah´a yönelik bir 
kalb ile gelenle-
re. 

insan kavrayışının dı-
şında olduğu halde 
Rahman'ın ürpertisini 
duyan ve pişmanlık 
dolu bir kalp ile (O'na) 
gelmiş olan (herke-
se). 

50. 
34 

ل وه ا,, م ِ     ona,,girin=اْدخ      selam,,(esenlik),,ile=بِس َل 

ِلكِ  ل ودِِ    günüdür=ي ْومِ     bu=ذ َٰ  süreklilik=اْلخ 

Oraya esenlikle gi-
rin; işte sonsuzluk 
günü budur denir. 

Selemetle girin 
oraya. İşte bu, 
ebediyet günü-
dür. 

Bu (cennete) huzur 
içinde girin; bu, ebedi 
hayatın başladığı 
Gündür! 

50. 
35 

مِْ.. ا    onlara..vardır=ل ه  ي ش اء ونِ ..م  =istedikleri..herşey    

ا ل د ْين ا    orada=فِيه      ve..katımızda..vardır=و 

ِزيد ِ  daha..fazlası=م 

Orada istedikleri 
herşey vardır. Ka-
tımızda daha faz-
lası da vardır. 

Orada diledikleri 
onlarındır. Katı-
mızda daha faz-
lası da var. 

Onlar orada arzu et-
tikleri her şeye sahip 
olacaklar, ama (bil-
sinler ki) katımızda 
daha fazlası da var. 

50. 
36 

ك مِْ,, اأ ْهل ْكن     nice=و  =helak,,etmiştik    

مِْ ق ْرنِ ,,ِمنِْ    bunlardan,,önce=ق ْبل ه  =kuşakları    

    daha,,kuvvetli,,idi=أ ش دُِّ    onların=ه مِْ

مِْ     tutuşu=ب ْطًشا    bunlardan=ِمْنه 

دِِ,,فِي    gezip,,dolaşmışlardı=ف ن قَب وا اْلبَِل  =ülkelerde    

ِ,,ِمنِْ,,ه لِْ ِحيص  م  =ama,,yer,,mi,,var? 

Biz onlardan önce 
nice nesilleri helak 
ettik. Gerçekte on-
lar bunlardan daha 
güçlü idiler. Buna 
rağmen ölümden 
kurtulmak için 
memlekette delik-
ler aradılar. Kurtu-
luş var mı? 

Biz; onlardan 
önce, kendile-
rinden daha 
kuvvetli olan ve 
diyar diyar dola-
şan nice nesilleri 
yok etmişizdir. 
Kurtuluş var mı? 

Bu (gün hakikati inkar 
ede)nlerden önce -
onlardan çok daha 
güçlü olan- kaç nesli 
yok ettik ama (her ne 
zaman azabımız baş-
larına geldiyse) yer-
yüzünde gezginler 
gibi dolaşıp sığınacak 
bir yer aradılar. 

50. 
37 

ِلكِ ..فِي    muhakkak..ki=إِنَِ.. ذ َٰ =bunda..vardır    

ىَِٰ نِْ    bir..öğüt=ل ِذْكر      olan=ك انِ     kimse..için=ِلم 

    veren=أ ْلق ى    yahut=أ وِْ    kalbi=ق ْلبِ     onun=ل ه ِ

ه وِ     kulak=الَسْمعِ  ش ِهيد ِ..و  =şahid..olarak 

Doğrusu bunda, 
kalbi olana veya 
şahid olarak kulak 
veren kimse için 
bir öğüt vardır. 

Muhakkak ki 
bunda; kalbi 
olan veya hazır 
bulunup da ku-
lak veren kimse-
ler için elbette 
bir öğüt vardır. 

Bunda şüphesiz kalp-
leri açık olanlar, (ya-
ni) uyanık bir zihinle 
kulak verenler için bir 
uyarı vardır; 

50. 
38 

ل ق دِْ,, ل ْقن ا    andolsun=و      biz,,yarattık=خ 

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve,,yeri=و 

ا م  ا    ve,,bulunanları=و      ikisi,,arasında=ب ْين ه م 

ِستَةِِ,,فِي =altı     ِأ يَام=günde    

ا م  َسن ا,,و  م  =bize,,dokunmadı    

ل غ وبِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,yorgunluk 

Andolsun Biz, gök-
leri, yeri ve ikisi 
arasında bulunan-
ları altı günde ya-
rattık. Bize hiçbir 
yorgunluk dokun-
madı. 

Andolsun ki; Biz, 
gökleri, yeri ve 
ikisinin arasında 
bulunanları altı 
günde yarattık. 
Ve Bize hiç bir 
yorgunluk da 
dokunmadı. 

ve Bizim gökleri ve 
yeri ve aralarındaki 
her şeyi altı devrede 
yarattığ(ımızı) ve bizi 
hiçbir yorgunluğun 
etkilemedi(ğini bilen-
ler için). 

50. 
39 

    sabret=ف اْصبِرِْ..

ا..ع ل ىَِٰ ي ق ول ونِ ..م  =onların..dediklerine    

ب ِحِْ س  ْمدِِ    ve..tesbih..et=و      övgü..ile=بِح 

ب ِكِ  وعِِ    önce=ق ْبلِ     Rabbini=ر 
    doğmadan=ط ل 

ق ْبلِ     güneş=الَشْمِسِ     ve..önce=و 

وبِِ  batmadan=اْلغ ر 

Ey Muhammed! 
Onların dediklerine 
sabret. Güneşin 
doğuş ile batışında 
önce Rabb´ini 
hamd ile tesbih et. 

Ne derlerse sab-
ret sen. Güneşin 
doğuşundan ev-
vel ve batışın-
dan önce Rab-
bını hamd ile 
tesbih et. 

O halde (ey mümin-
ler!) Onların söyleye-
bilecekleri her şeye 
karşı sabırlı olun ve 
güneşin doğmasın-
dan ve batmasından 
önce Rabbinizin sı-
nırsız ihtişamını yü-
celtin ve hamd edin! 

50. 
40 

,, مِِ اللَْيلِِ,,نِ و  =ve,,gecenin,,bir,,kısmında    

ب ِْحه ِ أ ْدب ارِ     O’nu,,tesbih,,et=ف س      ve,,arkalarında=و 

ودِِ  secde=السُّج 

Gecenin bir bölü-
münde ve secdele-
rin ardından O´nu 
tesbih et. 

Gecenin bir bö-
lümünde ve 
secdelerinin ar-
dından da O´nu 
tesbih et. 

Geceleri ve her na-
mazın sonunda 
O'nun şanını yüceltin. 
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50. 
41 

اْست ِمعِْ..     çağırır=ي ن ادِِ    o..gün=ي ْومِ     dinle=و 

ن ادِِ ك انِ ..ِمنِْ    o..ünleyici=اْلم  م  =bir..yerden    

 yakın=ق ِريبِ 

Bir çağırıcının ya-
kın bir yerde çağı-
racağı güne kulak 
ver. 

Bir münadinin 
yakın bir yerden 
çağıracağı güne, 
kulak ver. 

Ve (ölüm) çağrısında 
bulunan Allah'ın (sizi) 
yakından çağıracağı 
o Güne (daima) kulak 
verin; 

50. 
42 

,, ع ونِ     o,,gün=ي ْومِ      duyarlar=ي ْسم 

ة ِ ِِ     çağrıyı=الَصْيح  ق      gerçek,,olarak=بِاْلح 

ِلكِ  وجِِ    günüdür=ي ْومِ     işte,,bu=ذ َٰ ر   çıkış=اْلخ 

O gün çığlığı ger-
çekten duyarlar; iş-
te o, kabirden çıkış 
günüdür. 

O gün; bu say-
hayı gerçekten 
işiteceklerdir. İş-
te bu, çıkış gü-
nüdür. 

(ve kendi kendinize 
düşünün) bütün (in-
sanoğlunun) nihai 
çağrıyı gerçekten du-
yacağı Gün(ü), 
(ölümden) hayata 
dönecekleri Günü. 

50. 
43 

    yaşatan=ن ْحيِي    biz=ن ْحنِ     ancak..biziz=إِنَا..

ن ِميتِ  إِل ْين ا    ve..öldüren=و      ve..bizedir=و 

ِصيرِ   dönüş=اْلم 

Doğrusu Biz dirilti-
riz, Biz öldürürüz, 
dönüş Bizedir. 

Muhakkak ki öl-
dürecek de, diril-
tecek de Biziz 
Biz. Ve dönüş 
de ancak Bize-
dir. 

Gerçek şu ki, hayat 
veren ve ölümü geti-
ren Biziz; her yol, Bi-
zim katımızda menzi-
line varır, 

50. 
44 

,,     yer=اْْل ْرضِ     yarılır=ت ش قَقِ     o,,gün=ي ْومِ 

مِْ اعًِ    onlar(ın,,üstün)den=ع ْنه  اِ ِسر  =süratle,,koşarlar    

ِلكِ  ْشرِ     işte,,bu=ذ َٰ ل ْين ا    toplamadır=ح      bize,,göre=ع 

 kolaydır=ي ِسيرِ 

O gün yer onların 
üstünden yarılıp 
açılır. Ve onlar ka-
birlerinden çıkıp 
süratle koşarlar. 
İşte bu toplanma-
dır, bize göre ko-
laydır. 

O gün; yer yarı-
lır, onlar çabu-
cak çıkarlar. İşte 
bu, Bize göre 
kolay olan bir 
haşirdir. 

Onlar (Allah'ın hük-
müne doğru hızla) 
koşarken yeryüzünün 
çepeçevre yarılıp 
parçalanacağı Gün, 
bu toplanma, Bizim 
için kolay olacaktır. 

50. 
45 

..     biliyoruz=أ ْعل مِ     biz=ن ْحنِ 

ا ي ق ول ون ِ ..بِم  =onların..ne..dediklerini    

ا م      sen=أ ْنتِ     ve..değilsin=و 

ل ْيِهمِْ بَار ِ     onların..üstünde=ع      bir..zorlayıcı=بِج 

رِْ     Kur’an..ile=بِاْلق ْرآنِِ    öğüt..ver=ف ذ ك ِ

نِْ افِ ..م  ي خ  =korkanlara    ِِِعيد  tehdidimden=و 

Biz onların ne de-
diklerini biliyoruz. 
Sen onların üstün-
de bir zorlaştırıcı 
değilsin, sadece 
tehdidimden kor-
kanlara Kur´an´la 
öğüt ver. 

Biz; onların de-
diklerini çok iyi 
biliriz. Sen, onla-
rın üstünde bir 
zorba değilsin. 
Tehdidimden 
korkacaklara 
Kur´an´la öğüt 
ver. 

Biz onların, (o yeni-
den dirilmeyi inkar 
edenlerin) ne söyle-
diklerini iyi biliyoruz; 
ve sen onları hiçbir 
şekilde (inanmaya) 
zorlayamazsın. Ama 
sen yine de Benim 
uyarımdan korkabile-
ceklere bu Kuran 
aracılığıyla hatırlat-
mada bulun. 

51. 
1 

الذَاِري اتِِ,,     kaldıran(rüzgâr)lara,,andolsun=و 

 savurup=ذ ْرًوا

Esip savuranlara. Esip savuranla-
ra. 

Düşün rüzgarları, toz-
ları sağa sola savu-
ran, 

51. 
2 

تِِ.. اِمَل      yüklü..(bulut)lara..andolsun=ف اْلح 

 ağır=ِوْقًرا

Yükünü yüklenen-
lere. 

Yükünü yükle-
nenlere, 

ve (koyu bulutların) 
yükünü taşıyan, 

51. 
3 

اِري اتِِ,,     akıp,,gidenlere,,andolsun=ف اْلج 

 kolayca=ي ْسًرا

Kolayca süzülenle-
re. 

Kolayca süzü-
lenlere, 

yumuşak bir şekilde 
akıp giden, 

51. 
4 

اتِِ.. م  ق س ِ     taksim..edenlere..andolsun=ف اْلم 

 iş(ler)i=أ ْمًرا

İşi ayıranlara and 
olsun. 

İşi ayıranlara 
andolsun ki; 

ve (hayatın nimetleri-
ni) (Allah'ın) buyruğu 
altında paylaştıran! 

51. 
5 

ا,,     size,,vadedilen=ت وع د ونِ     gerçekten=إِنَم 

اِدقِ   mutlaka,,doğrudur=ل ص 

Size va´dedilen, 
mutlaka doğrudur. 

Muhakkak size 
vaadolunan el-
bette doğrudur. 

Gerçek şu ki, size 
vaad edilmiş olan ke-
sinlikle doğrudur, 

51. 
6 

إِنَِ.. ينِ     ve..muhakkak=و  اقِعِ     ceza=الد ِ  olacaktır=ل و 
Ceza muhakkak 
olacaktır. 

Muhakkak ceza 
elbet vuku bula-
caktır. 

ve yargılama (Günü) 
mutlaka gelecektir! 

51. 
7 

اءِِ,, الَسم      bulunan=ذ اتِِ    göğe,,andolsun,,ki=و 

ب كِِ  yolları,,(yörüngeleri)=اْلح 

Yolları bulunan 
göğe andolsun ki. 

Hareli yollara 
sahip olan göğe 
andolsun ki; 

Düşün yıldız kümeleri 
ile dolu gök kubbeyi! 

51. 
8 

    söz(ler)=ق ْولِ     içindesiniz=ل ِفي    siz=إِنَك مِْ..

ْخت ِلفِ   çeşitli=م 

Ey inkarcılar, siz, 
şüphesiz çeşitli gö-
rüştesiniz. 

Muhakkak siz, 
ihtilaflı bir söz-
desiniz. 

Siz (ey insanlar,) ne-
ye inanılacağı konu-
sunda derin bir ayrılık 
içindesiniz. 

51. 
9 

,, نِْ    ondan=ع ْنه ِ    çevriliyor=ي ْؤف كِ  أ فِكِ ,,م  =çevrilen 
Çevrilen, ondan 
çevriliyor. 

Ondan döndürü-
len kimseler 
döndürülür. 

Bu konuda (gerçeğe) 
aykırı görüşleri savu-
nan, (yalnızca) ken-
dini aldatır! 

51. 
10 

.. َراص ونِ     kahrolsun=ق تِلِ   yalancılar=اْلخ 
O çeşitli görüşleri 
atan yalancılar 
kahrolsun. 

Kahrolsun o ko-
yu yalancılar. 

Onlar yalnızca kendi-
lerini yok ederler, o 
anlayamadıkları şey-
ler hakkında zanda 
bulunanlar, 

51. 
11 

,, ه مِْ,,الَِذينِ  =onlar    فِي=içinde    ِ ة     aptallık=غ ْمر 

 yanılıp,,durmaktadırlar=س اه ونِ 

Onlar aptallık için-
de ne yaptıklarını 
bilmezler. 

Ki onlar; koyu bir 
cehalet içerisin-
de kalmış gafil-
lerdir. 

aptallıklarıyla cehale-
te gömülenler; 

51. 
12 

..     günü=ي ْومِ     ?ne..zaman=أ يَانِ     sorarlar=ي ْسأ ل ونِ 

ينِِ  ceza=الد ِ

Ceza günü ne za-
man? diye sorar-
lar. 

Din günü ne 
zaman? diye so-
rarlar. 

(müstehzi bir şekil-
de,) Ne zaman gele-
cekmiş Hesap Günü? 
diye soranlar. 

51. 
13 

,,     üzerinde=ع ل ى    onlar=ه مِْ    o,,gün=ي ْومِ 

 yakılacaklardır=ي ْفت ن ونِ     ateş=النَارِِ

O gün onların ate-
şe sokulacakları 
gündür. 

O, kendilerinin 
ateşe sokulacak-
ları gündür. 

(O Gün,) onlar ateşle 
denenecekler, 

51. 
14 

ذ ا    fitnenizi=فِتْن ت ك مِْ    tadın=ذ وق وا..     budur..işte=ه َٰ

ك ْنت مِْ..الَِذي =durduğunuz..şey    ِِبِه=onu    

 acele..isteyip=ت ْست ْعِجل ونِ 

Azabımızı tadın! 
Acele gelmesini 
beklediğiniz şey 
budur işte denir. 

Tadın azabınızı, 
işte acele istedi-
ğiniz bu idi. 

(ve o Gün,) Bu sı-
nanmayı yaşayın! 
(denilecek,) O kadar 
ısrarla istediğiniz şey 
budur işte! 

51. 
15 

تَِقينِ     şüphesiz=إِنَِ,,     muttakiler=اْلم 

نَاتِ ,,فِي ج  =cennetlerdedir    

ع ي ونِ   ve,,çeşme,,başlarındadırlar=و 

Doğrusu Allah´a 
karşı gelmekten 
sakınanlar, cen-
netlerde, pınar 
başlarındadırlar. 

Muhakkak ki 
muttakiler; cen-
netlerde ve 
çeşmelerdedir-
ler. 

(Ama,) Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci du-
yanlar, kendilerini 
bahçeler ve pınarlar 
arasında bulacaklar, 

51. 
16 

.. ا    alırlar=آِخِذينِ  آت اه مِْ..م  =kendilerine..verdiğini    

ْمِ  بُّه  مِْ    Rablerinin=ر      idiler=ك ان وا    çünkü..onlar=إِنَه 

ِلكِ     önce=ق ْبلِ      bundan=ذ َٰ

ْحِسنِينِ   güzel..davranan=م 

Rab´lerinin, kendi-
lerine verdiğini alır-
lar. Çünkü onlar 
bundan önce de 
güzel davranırlar-
dı. 

Rabblarının 
kendilerine ver-
diğini almış ola-
rak. Zira onlar 
bundan önce de 
ihsan edenler-
dendi. 

Rablerinin bağışlaya-
cağı her şeyden iste-
dikleri gibi yararlana-
rak; (çünkü) onlar 
geçmişte iyi şeyler 
yapan (insan)lardı; 

51. 
17 

اللَْيلِِ,,ِمنِ     pek,,az=ق ِليًَلِ    idiler=ك ان وا,, =geceleri    

ا ع ونِ ,,م  ي ْهج  =uyurlardı 

Geceleri pek az 
uyurlardı. 

Onlar gecenin 
az bir kısmında 
uyurlardı. 

gecenin çok az bir 
kısmında uyurlardı, 

51. 
18 

ارِِ.. بِاْْل ْسح      onlar=ه مِْ    seherlerde=و 

ونِ   istiğfar..ederlerdi=ي ْست ْغِفر 

Seher vaktinde de 
istiğfar ederlerdi. 

Seher vakitlerin-
de de istiğfar 
ederlerdi. 

bağışlanmak için 
kalplerinin derinliğin-
den gelerek yalvarır-
lardı; 

51. 
19 

,, فِي اِلِهمِْ,,و  أ ْمو  =mallarında,,vardı     ِق     bir,,hak=ح 

ومِِ    dilenci,,için=ِللَسائِلِِ ْحر  اْلم   ve,,yoksul,,için=و 

Mallarında dilenci 
ve yoksul için bir 
hak vardı. 

Onların malla-
rında yoksullar 
ve muhtaçlar için 
de bir hak vardır. 

ve sahip oldukları her 
şeyden, (yardım) is-
teyenlere ve sıkıntı 
içinde bulunanlara bir 
pay (ayırırlardı). 

51. 
20 

فِي..     yeryüzünde=اْْل ْرِضِ    ve..vardır=و 

    nice..ibretler=آي اتِ 

وقِنِينِ   kesin..inanacaklar..için=ِلْلم 

Kesin inanacak in-
sanlar için yeryü-
zünde nice deliller 
vardır. 

Kesin olarak 
inananlar için 
yeryüzünde 
ayetler vardır. 

Yeryüzünde içlerinde 
hiçbir şüphe duyma-
dan inananlar(ın gö-
rebileceği, Allah'ın 
varlığının) işaretleri 
vardır, 
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51. 
21 

فِي,, ْمِ     ve,,vardır=و      kendi,,canlarınızda=أ ْنف ِسك 

ِ ونِ ,,أ ف َل  ت ْبِصر  =görmüyor,,musunuz? 

Kendi canlarınızda 
da nice deliller 
vardır. Görmüyor 
musunuz? 

Kendi nefisleri-
nizde de. Hala 
görmez misiniz? 

tıpkı kendi kişiliğiniz 
üzerinde de (O'nun 
işaretleri bulunduğu) 
gibi. (Bunları) görmü-
yor musunuz? 

51. 
22 

فِي.. اءِِ    ve..vardır=و      rızkınız=ِرْزق ك مِْ    gökte=الَسم 

ا م  ت وع د ونِ ..و  =ve..uyarıldığınız..şey 

Rızkınız da, size 
va´dedilen azab da 
göktedir. 

Rızkınız da, size 
vaadolunan şey-
ler de semada-
dır. 

(Yeryüzündeki) azı-
ğınızın ve (ölümden 
sonraki hayatınız için) 
vaad edilen her şeyin 
(kaynağı) göktedir; 

51. 
23 

ب ِِ,, ر  اءِِ    Rabbine,,andolsun,,ki=ف و      göğün=الَسم 

اْْل ْرِضِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ    ve,,yerin=و 

قِ  ا,,ِمثْلِ     gerçektir=ل ح  م  =şey,,gibi    ِْأ نَك م=sizin    

 konuştuğunuz=ت ْنِطق ونِ 

Göklerin ve yerin 
Rabb´ine and ol-
sun ki bu vaad, si-
zin konuşmanız 
kadar kesin ve 
gerçektir. 

Göğün ve yerin 
Rabbına andol-
sun ki; bu, sizin 
konuşmanız gibi 
kesin ve gerçek-
tir. 

yerin ve göğün Rab-
bine andolsun ki bu 
(ölümden sonraki ha-
yat) gerçektir; ko-
nuşma (yeteneği)ne 
sahip olmanız kadar 
gerçek! 

51. 
24 

.. أ ت اكِ ..ه لِْ =sana..geldi..mi?     ِِديث     haberi=ح 

ْيفِِ اِهيمِ     misafirlerinin=ض      ağırlanan=إِْبر 

ِمينِ  ْكر   İbrahim’in=اْلم 

İbrahim´in şerefli 
misafirlerinin habe-
ri sana geldi mi? 

Sana, İbrahim´in 
şerefli misafirle-
rinin haberi geldi 
mi? 

İbrahim'in seçkin ko-
nukları ile ilgili kıssayı 
hiç duydun mu? 

51. 
25 

ل وا    bir,,zaman=إِذِْ,,     girmişlerdi=د خ 

ل ْيهِِ     ve,,demişlerdi=ف ق ال وا    onun,,yanına=ع 

ًماِ  مِ     dedi,,ki=ق الِ     ”selam“=س َل      selam=س َل 

ونِ     bir,,topluluk(sunuz)=ق ْومِ  ْنك ر   tanınmamış=م 

Onlar, İbrahim´in 
yanına girip «Se-
lam sana» demiş-
lerdi, İbrahim de: 
«Selam size» de-
mişti. İçinden de, 
onların «tanınma-
mış bir topluluk» 
olduklarını geçir-
mişti. 

Hani onlar, ya-
nına girip; selam 
sana, demişlerdi 
de; selam, de-
mişti. Tanınma-
mış bir zümre. 

O (semavi elçi)ler İb-
rahim'e gelip ona se-
lam verdiklerinde, 
(Size de) selam ol-
sun! demişti; (ve 
kendi kendine,) Bun-
lar, yabancı kimseler! 
(diye düşünmüştü.) 

51. 
26 

.. اغِ      ailesinin=أ ْهِلهِِ    yanına=إِل ىَِٰ    gizlice..gitti=ف ر 

اءِ   semiz=س ِمينِ     bir..buzağı=بِِعْجلِ     getirdi=ف ج 

Gizlice ailesinin 
yanına gitti, semiz 
bir buzağı getirdi 

Hemen ailesine 
giderek semiz 
bir buzağı ile 
gelmiş, 

Sonra sessizce evine 
dönerek semiz bir 
(kızartılmış) buzağı 
getirmiş, 

51. 
27 

    dedi=ق الِ     önlerine=إِل ْيِهمِْ    onu,,yaklaştırdı=ف ق َرب ه ِ,,

ت أْك ل ونِ ,,أ لِ  =“yemez,,misiniz?” 

Onu, önlerine yak-
laştırdı «Yemez 
misiniz?» dedi. 

Onlara yaklaştı-
rıp; yemez misi-
niz? demişti. 

ve Yemez misiniz? 
diye önlerine koy-
muştu. 

51. 
28 

.. سِ  مِْ    içine..düşürdü=ف أ ْوج      onlardan=ِمْنه 

    dediler=ق ال وا    bir..korku=ِخيف ةًِ 

ْف ِ..لِ  ت خ  =“korkma”    ِ وه ب َشر      ve..ona..müjdelediler=و 

مِ  ِليمِ     bir..oğlan..çocuğu=بِغ َل   bilgin=ع 

Yemediklerini gö-
rünce içine bir kor-
ku düştü. «Kork-
ma» dediler ve 
ona bilgin bir oğlan 
çocuğu müjdeledi-
ler. 

Derken onlardan 
endişeye düş-
müştü. Korkma; 
demişler ve onu 
bilgin bir oğulla 
müjdelemişlerdi. 

(İbrahim, misafirlerin 
yemediklerini görün-
ce,) onlardan endişe-
ye kapıldı; (ama) on-
lar: Korkma! dediler 
ve derin bilgi ile do-
natılan bir erkek ço-
cuk (sahibi olacağı) 
müjdesini verdiler. 

51. 
29 

أ ت ه ِ    geldi=ف أ ْقب ل تِِ,,     karısı,,(Sare)=اْمر 

َرة ِ,,فِي ص  =çığlık,,içinde    َِْكت     vurarak=ف ص 

ا ه  ْجه  ق ال تِْ    yüzüne=و      dedi=و 

وزِ   kısır=ع ِقيمِ     bir,,koca,,karı=ع ج 

Karısı hayretle çığ-
lık içinde geldi. 
Yüzünü kapayarak 
«Ben kısır bir ko-
cakarıyım» dedi. 

Bunun üzerine 
zevcesi hayretle 
seslenerek dön-
dü, yüzünü ka-
payarak: Kısır 
bir kocakarı, de-
di. 

Bunun üzerine karısı 
çığlık atarak (misafir-
lerin) yanına geldi ve 
(şaşkınlık içinde) yü-
züne vurarak feryad 
etti: (Benim gibi) kısır 
bir kocakarıdan mı! 

51. 
30 

ِلكِِ    dediler..ki=ق ال وا..     dedi=ق الِ     böyle=ك ذ َٰ

بُِّكِ      O=ه وِ     şüphesiz..O=إِنَه ِ    Rabbin=ر 

ِكيمِ   bilendir=اْلع ِليمِ     hüküm..ve..hikmet..sahibidir=اْلح 

Dediler ki: 
«Rabb´in böyle 
dedi. O, hüküm ve 
hikmet sahibidir, 
bilendir.» 

Onlar: Bu, böy-
ledir, Rabbın 
buyurdu. Mu-
hakkak ki O; 
Hakim, Alim 
olandır, dediler. 

Onlar: Rabbin böyle 
buyurdu; ve şüphesiz 
yalnız O'dur hikmet 
sahibi olan, her şeyi 
bilen! dediler. 

51. 
31 

,, ا    dedi=ق الِ  ْطب ك مِْ    ?o,,halde,,nedir=ف م      göreviniz=خ 

ا ْرس ل ونِ     ey=أ يُّه   elçiler=اْلم 

İbrahim: «O halde 
işiniz nedir ey elçi-
ler?» dedi. 

Ey elçiler, işiniz 
nedir? dedi. 

(İbrahim,) Peki dedi, 
(başka) ne görüyor-
sunuz, ey (semavi) 
elçiler? 

51. 
32 

    gönderildik=أ ْرِسْلن ا    biz=إِنَا    dediler=ق ال وا..

ق ْومِ ..إِل ىَِٰ =bir..kavme     ِْجِرِمين  suçlu=م 

Dediler ki: «Biz 
suçlu bir kavme 
gönderildik.» 

Dediler ki: Biz, 
suçlu bir kavme 
gönderildik, 

Onlar, Bak dediler, 
biz günaha batmış bir 
topluma gönderildik, 

51. 
33 

,, ل ْيِهمِْ    salalım,,diye=ِلن ْرِسلِ      onların,,üzerine=ع 

ةًِ ار  ِطينِ ,,ِمنِْ    taş(lar)=ِحج  =çamurdan 

Ki onların üzerine 
çamurdan taşlar 
salalım; 

Ki; üzerlerine 
çamurdan taşlar 
yağdıralım. 

ki onlara taş gibi sert 
ceza darbeleri vura-
lım, 

51. 
34 

ةًِ.. س َوم      katında=ِعْند ِ    işaretlenmiş..(taşlar)=م 

ب ِكِ  ْسِرفِينِ     Rabbinin=ر   haddi..aşanlar..için=ِلْلم 

Rabbinin katında, 
haddi aşanlar için 
işaretlenmiş taşlar. 

Ki; aşırı gidenler 
için Rabbının ka-
tında nişanlan-
mış. 

bu şekilde kendi kişi-
liklerini harcamış 
olanlar(a ceza) için 
Rabbinin katında be-
lirlenmiş olan (darbe-
ler). 

51. 
35 

ْجن ا,,     çıkardık=ف أ ْخر 

نِْ ا,,ك انِ ,,م  فِيه  =orada,,bulunan    

ْؤِمنِينِ ,,ِمنِ  اْلم  =müminleri 

Orada 
mü´minlerden kim 
varsa çıkardık. 

Bunun üzerine 
orada bulunan 
mü´minleri çı-
kardık. 

Ve zaman içinde ora-
da bulunan (bazı) 
müminleri (Lut'un 
şehrinden) çıkardık; 

51. 
36 

.. ا ْدن ا..ف م  ج  و  =zaten..bulmadık    ا     orada=فِيه 

ْيرِ      bir..ev(halkın)dan=ب ْيتِ     başka=غ 

ْسِلِمينِ ..ِمنِ  اْلم  =Müslüman 

Zaten orada bir ev 
halkından başka 
müslüman da bu-
lamadık. 

Zaten orada bir 
evden başka 
müslüman bu-
lamadık. 

çünkü bir (tek) hane 
dışında orada Bize 
teslim olan hiç kimse 
görmedik. 

51. 
37 

ْكن ا,, ت ر  ا    ve,,bıraktık=و      bir,,ibret=آي ةًِ    orada=فِيه 

اف ونِ ,,ِللَِذينِ  ي خ  =korkanlar,,için     ِاْلع ذ اب=azabdan    

 acı=اْْل ِليمِ 

Acı azabdan kor-
kanlar için orada 
bir ibret bıraktık. 

Elim azabdan 
korkanlar için 
orada bir ayet 
bıraktık. 

Ve böylece (bütün 
zalimleri bekleyen) 
şiddetli azaptan kor-
kanlar için orada bir 
işaret, bir mesaj bı-
raktık. 

51. 
38 

.. فِي وس ىَِٰ..و  م  =ve..Musa’da..(ibret..vardır)    ِْإِذ=hani    

ْلن اه ِ     onu..göndermiştik=أ ْرس 

فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ =Fir’avn’a     ِبِس ْلط ان=bir..delil..ile    

بِينِ   açık=م 

Musa´nın başın-
dan geçenlerde de 
ibretler vardır. Onu 
apaçık bir delille 
Fir´avn´a gönder-
dik. 

Musa´da da. 
Hani onu, apaçık 
bir delille Fira-
vun´a gönder-
miştik. 

Musa (ile Firavun 
kıssasın)da da (aynı 
mesajı verdik; çünkü) 
Biz o'nu Firavun'a 
açık bir otorite ile 
göndermiştik, 

51. 
39 

,, لَىَِٰ ْكنِهِِ    çevirdi=ف ت و  ق الِ     yanını=بِر      ve,,dedi=و 

اِحرِ سِ  =büyücüdür    ِْأ و=veya     ِْجن ون  cinlidir=م 

Fir´avn ordusuyla 
birlikte yüz çevir-
miş ve «Musa, ya 
bir büyücü ya da 
bir delidir» dedi. 

O, erkanı ile bir-
likte yüz çevir-
miş; ya bir büyü-
cü, ya da bir de-
lidir, demişti. 

o zaman (Firavun) 
kudretinden (dolayı 
böbürlenerek) karşı 
koymuştu ve (Bu Mu-
sa) bir büyücü veya 
bir delidir! demişti; 

51. 
40 

ْذن اه ِ..     biz..de..onu..yakaladık=ف أ خ 

ن ود ه ِ ج      onları..attık=ف ن ب ْذن اه مِْ    ve..askerlerini=و 

اْلي م ِِ..فِي =denize    

ه وِ  ِليمِ ..و  م  =kendi..kendini..kınıyordu 

Sonunda onu ve 
ordularını yakala-
yıp denize attık. O, 
kınanmayı haket-
mişti. 

Sonunda onu 
da, ordularını da 
yakalayıp denize 
attık. O, kınana-
cak işler yapıp 
durmaktaydı. 

ve Biz onu ve adam-
larını yakalayıp hep-
sini denize atmıştık, 
(bütün bu olup biten-
ler için) suçlanması 
gereken, (Firavun'dan 
başkası değildi,) yal-
nız o idi (tek suçlu). 

51. 
41 

,, فِي ع ادِ ,,و  =ve,,Ad’de,,(ibret,,vardır)    ِْإِذ=hani    

ْلن ا ل ْيِهمِ     gönderdik=أ ْرس      onlara=ع 

يحِ   köklerini,,kesen=اْلع ِقيمِ     bir,,rüzgâr=الر ِ

Ad kavminde de 
ibretler vardır. On-
lara kasıp kavuran 
rüzgarı göndermiş-
tik. 

Ad´da da. Hani 
onların üzerine 
kasıp kavuran 
rüzgarı gönder-
miştik. 

Ve; canlıları yok eden 
kasırgayı üzerlerine 
saldığımız 'Ad (kav-
minin başına gelen-
lerde) de (aynı mesajı 
bulursunuz), 

51. 
42 

.. ا ت ذ رِ ..م  =bırakmıyor    ِْش ْيءِ ..ِمن =hiçbir..şeyi    

ل ْيهِِ    geçtiği=أ ت تِْ     ancak=إِلَِ    üzerinden=ع 

ع ل تْه ِ  kül..gibi=ك الَرِميمِِ    onu..ediyordu=ج 

Üzerinden geçtiği 
şeyi canlı bırakmı-
yor, onu kül edip 
savuruyordu. 

İsabet ettiği şeyi 
bırakmayıp toza 
çeviriyordu. 

(bu kasırga) geçtiği 
yerde hiçbir şey bı-
rakmadı ve (her şeyi) 
çürümüş kemiklere 
benzetti. 
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51. 
43 

,, فِي ود ِ,,و  ث م  =ve,,Semud’da,,(ibret,,vardır)    ِْإِذ=hani    

مِْ    denmişti=قِيلِ  تَع وا    onlara=ل ه      sefa,,sürün=ت م 

تَِ ىَِٰح  =kadar     ِِحين=bir,,süreye 

Semud kavminin 
başına gelende de 
ibretler vardır: On-
lara, «Bir süreye 
kadar zevklenin» 
denmişti. 

Semud´da da. 
Hani onlara: Bir 
süreye kadar ya-
rarlanın, demişti. 

Semud (kavminin 
kıssasın)da da (aynı 
mesaj vardır), ki Biz 
onlara: Kısa bir süre 
sefanızı sürün baka-
lım! demiştik, 

51. 
44 

أ ْمرِِ..ع نِْ    başkaldırdılar=ف ع ت ْوا.. =buyruğuna    

ب ِِهمِْ     Rablerinin=ر 

مِ  ذ تْه      bu..yüzden..onları..yakaladı=ف أ خ 

ه مِْ    yıldırım=الَصاِعق ة ِ     onlar=و 

ونِ   bakıp..dururlarken=ي ْنظ ر 

Rab´lerinin buyru-
ğuna baş kaldırdı-
lar, bu yüzden ba-
kıp dururlarken on-
ları yıldırım yaka-
ladı. 

Onlar ise Rabb-
larının emrine 
başkaldırmışlar-
dı, buyruğundan 
çıkmışlardı. Bu-
nun üzerine 
kendilerini göz 
göre göre yıldı-
rım çarpmıştı. 

(çünkü) Rablerinin 
buyruğuna baş kal-
dırmışlardı; bunun 
üzerine, (ümitsizce) 
bakınıp dururlarken 
bir ceza şimşeği onla-
rı yakalamıştı, 

51. 
45 

,, ا اْست ط اع وا,,ف م  =güçleri,,yetmedi    

قِي امِ ,,ِمنِْ =ayağa,,kalkmaya    

ا م  ك ان وا,,و  =ve,,olmadılar    

ْنت ِصِرينِ   yardım,,edilen=م 

Ayağa kalkacak 
güçleri kalmamış, 
yardım edenleri de 
olmamıştı. 

Ayağa kalkacak 
güçleri kalma-
mış, yardım da 
görmemişlerdi. 

çünkü yerlerinden 
kalkacak durumda bi-
le değillerdi ve kendi-
lerini savunamazlar-
dı. 

51. 
46 

.. ق ْومِ      Nuh=ن وح ِ    ve..kavmini..(helak..etmiştik)=و 

..ِمنِْ
ق ْبل ِ  =daha..önce    ِْم     çünkü..onlar=إِنَه 

    bir..toplum=ق ْوًما    idiler=ك ان وا

 yoldan..çıkmış=ف اِسِقينِ 

Daha önce de Nuh 
kavmini helak et-
miştik. Çünkü on-
lar da yoldan çık-
mış bir toplum idi-
ler. 

Daha önce de 
Nuh kavmini. Zi-
ra onlar gerçek-
ten fasıklar gü-
ruhu idiler. 

Daha önce Nuh kav-
mini (de böylece yok 
etmiştik). Çünkü onlar 
yoldan çıkmış bir top-
lum idi. 

51. 
47 

,, اءِ  الَسم      inşa,,ettik=ب ن ْين اه ا    ve,,göğü=و 

إِنَا    sağlam=بِأ ْيدِ      ve,,biz=و 

وِسع ونِ   genişleticiyiz=ل م 

Göğü gücümüzle 
biz kurduk; şüphe-
siz biz onu geniş-
leticiyiz. 

Göğü gücümüz-
le Biz kurduk. Ve 
muhakkak ki Biz, 
genişleticiyiz. 

Evreni (yaratıcı) 
güc(ümüz) ile inşa 
eden Biziz; ve şüp-
hesiz Biziz onu istik-
rarlı bir şekilde geniş-
leten. 

51. 
48 

.. اْْل ْرضِ  ْشن اه ا    ve..yeri=و      biz..döşedik=ف ر 

اِهد ونِ     ne..güzel=ف نِْعمِ   döşeyiciyiz=اْلم 

Yeri biz döşedik 
biz ne güzel döşe-
yiciyiz. 

Yeryüzünü Biz, 
döşedik. Ne gü-
zel döşeyicileriz. 

Biz yeri genişçe yay-
dık ve onu pek de 
güzel düzenledik! 

51. 
49 

,, ِمنِْ ك ل ِِ,,و  =ve,,her     ِش ْيء=şeyden    ل ْقن ا     yarattık=خ 

ْينِِ ْوج      umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    iki,,çift,,(erkek-dişi)=ز 

ونِ   düşünüp,,öğüt,,alasınız=ت ذ َكر 

Her şeyden çift çift 
yarattık ki düşünüp 
öğüt alasınız. 

Ve her şeyden 
çift çift yarattık ki 
ibret alasınız. 

Ve her şeyin karşıtını 
yarattık, ki (Allah'ın 
Tek olduğunu) anla-
yabilesiniz. 

51. 
50 

وا.. اّلَلِِ ..إِل ى    o..halde..kaçın=ف ِفرُّ =Allah’a    

    size=ل ك مِْ    şüphesiz..ben=إِن ِي

    bir..uyarıcıyım=ن ِذيرِ     O’nun..tarafından=ِمْنه ِ

بِينِ   apaçık=م 

O halde Allah´a 
koşun. Çünkü ben, 
sizi O´ndan açık 
bir şekilde korku-
tuyorum. 

Öyleyse Allah´a 
koşun. Doğrusu 
ben; size, 
O´ndan apaçık 
bir uyarıcıyım. 

Böylece, (ey Mu-
hammed, onlara söy-
le:) (Sahte ve kötü 
olan her şeyden) Al-
lah'a sığının! Gerçek 
şu ki ben, O'nun tara-
fından görevlendiril-
miş açık bir uyarıcı-
yım! 

51. 
51 

,, لِ  ت ْجع ل وا,,و  =uydurmayın     ِع     ile,,beraber=م 

ًها    Allah=اّلَلِِ ر ِ     tanrılar=إِل َٰ     başka=آخ 

    size=ل ك مِْ    şüphesiz,,ben=إِن ِي

    bir,,uyarıcıyım=ن ِذيرِ     O’nun,,tarafından=ِمْنه ِ

بِينِ   apaçık=م 

Allah ile beraber 
başka tanrılar uy-
durmuyorum. Ben 
size O´nun tara-
fından görevlendi-
rilmiş apaçık bir 
uyarıcıyım. 

Allah ile birlikte 
başka bir tanrı 
edinmeyin. Doğ-
rusu ben; size, 
O´ndan apaçık 
bir uyarıcıyım. 

Allah'ın yanısıra baş-
ka hiçbir şeye ilahlık 
yakıştırmayın. Şüp-
hesiz ben, O'nun ta-
rafından görevlendi-
rilmiş açık bir uyarıcı-
yım! 

51. 
52 

.. ِلكِ  ا    işte..böyle=ك ذ َٰ أ ت ى..م  =ne..kadar..geldiyse    

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..önce    

س ولِ ..ِمنِْ ر  =elçi    َِإِل=mutlaka    ِ واق ال =dediler    

ْجن ونِ     veya=أ وِْ    büyücü=س اِحرِ   cinlenmiş=م 

İşte böyle, onlar-
dan önce de ne 
kadar elçi geldiyse 
mutlaka: «Büyücü 
veya cinlenmiş» 
dediler. 

İşte böyle. On-
lardan öncekile-
re herhangi bir 
peygamber gel-
diğinde sadece; 
büyücüdür veya 
delidir, dediler. 

İşte böyle, kendilerin-
den önce yaşamış 
olanlara da hangi elçi 
geldiyse, mutlaka, 
(O) bir göz boyayı-
cı(dır), yahut bir deli! 
dediler. 

51. 
53 

ْوا,, اص      bunu=بِِهِ     ?tavsiye,,mi,,ettiler,,(birbirlerine)=أ ت و 

    bir,,topluluktur=ق ْومِ     onlar=ه مِْ    doğrusu=ب لِْ

 azgın=ط اغ ونِ 

Bunu birbirlerine 
vasiyet mi ettiler? 
Hayır onlar azgın 
bir topluluktur. 

Bunu birbirlerine 
tavsiye mi etti-
ler? Hayır, onlar; 
azgın birer toplu-
luktu. 

Onlar bu (düşünce 
tarzı)nı birbirlerine 
miras olarak mı ak-
tarmışlar? Hayır, on-
lar azgınca bir küs-
tahlığa kapılmış bir 
topluluktur! 

51. 
54 

لَِ.. مِْ    yüz..çevir=ف ت و  ا    onlardan=ع ْنه      değilsin=ف م 

ل ومِ     sen=أ ْنتِ   kınanacak=بِم 

Onlardan yüz çe-
vir, sen kınanacak 
değilsin. 

Onlardan yüz 
çevir. Artık sen, 
kınanacak değil-
sin. 

O halde, onlardan 
yüz çevir, (bu durum-
da) senin bir suçun 
olmaz; 

51. 
55 

رِْ,, ذ ك ِ     çünkü=ف إِنَِ    ama,,yine,,de,,hatırlat=و 

ىَِٰ ْكر      yararlıdır=ت ْنف عِ     hatırlatmak=الذ ِ

ْؤِمنِينِ   inananlara=اْلم 

Ancak yine de ha-
tırlat, çünkü hatır-
latmak, mü´minlere 
fayda verir. 

Sen, öğüt ver. 
Çünkü öğüt 
mü´minlere fay-
da verir. 

ama yine de (kulak 
veren herkese) hatır-
latmaya devam et! 
Çünkü bu hatırlatma-
lar müminlere fayda 
sağlar. 

51. 
56 

.. ا م  ل ْقتِ ..و  خ  =ben..yaratmadım    َِاْلِجن=cinleri    

ْنسِ  اْْلِ     ancak=إِلَِ    ve..insanları=و 

 bana..kulluk..etsinler..(diye)=ِلي ْعب د ونِِ

Ben cinleri ve in-
sanları, ancak ba-
na kulluk etsinler 
diye yarattım. 

Ben, cinnleri ve 
insanları ancak 
Bana kulluk et-
sinler diye yarat-
tım. 

Ve (onlara söyle!) 
Görünmez varlıkları 
ve insanları yalnızca 
(Beni tanımaları ve) 
Bana kulluk etmeleri 
için yarattım. 

51. 
57 

,, ا أ ِريد ِ,,م  =ben,,istemiyorum    ِْم     onlardan=ِمْنه 

ِرْزقِ ,,ِمنِْ =rızık    ا م  أ ِريد ِ,,و  =ve,,istemiyorum    

ونِِ,,أ نِْ ي ْطِعم  =beni,,beslemelerini 

Ben onlardan rızık 
istemiyorum, beni 
beslemelerini de 
istemiyorum. 

Ben, onlardan 
bir rızık istemi-
yorum. Beni do-
yurmalarını da 
istemiyorum. 

(Ama dikkat edin,) 
Ben onlardan ne bir 
rızık istiyorum ne de 
Beni gözetip besle-
melerini. 

51. 
58 

وِ هِ     Allah’tır=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ.. =O    

 kuvvet=اْلق َوةِِ    sahibi=ذ و    rızık..veren=الَرَزاقِ 

Şüphesiz rızık ve-
ren, güç ve kuvvet 
sahibi olan ancak 
Allah´tır. 

Şüphesiz ki rı-
zıklandıran, güç 
ve kuvvet sahibi 
olan Allah´tır. 

çünkü bizzat Allah 
bütün rızıkları veren-
dir, her türlü kudretin 
Sahibidir, baki olan-
dır! 

51. 
59 

,, تِينِ      muhakkak=ف إِنَِ    sağlam=اْلم 

وا,,ِللَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenlerin,,vardır    

    payı=ذ ن وبِِ    gibi=ِمثْلِ     bir,,(azab),,payı=ذ ن وبًا

ابِِهمِْ     arkadaşlarının=أ ْصح 

ِ ي ْست ْعِجل ونِِ,,ف َل  =acele,,etmesinler 

Muhakkak ki bu 
zulmedenlerin de, 
geçmiş arkadaşla-
rının payı gibi bir 
azab payı vardır. 
Acele etmesinler. 

Muhakkak ki 
zulmedenlerin, 
arkadaşlarının 
suçlarına benzer 
suçları vardır. 
Acele etmesin-
ler. 

Gerçek şu ki, zulüm 
işleyenler, (geçmişte-
ki) arkadaşları gibi 
(kötülükten) paylarını 
alacaklardır. Öyleyse 
(akibetlerini) çabuk-
laştırmayı benden is-
temesinler! 

51. 
60 

.. ْيلِ  وا..ِللَِذينِ     vay..haline=ف و  ك ف ر  =kâfirlerin    

ي ْوِمِهمِ ..ِمنِْ =günlerinden..dolayı    

ي وع د ونِ ..الَِذي =uyarıldıkları 

Söz verilen günün 
azabından vay o 
kafirlerin haline! 

Kendilerine vaa-
dedilen günle-
rinden dolayı 
vay kafirlere. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanların vay 
haline; haber verilen 
Günde (başlarına ge-
lecekler için vay hali-
ne onların!) 

52. 
1 

الطُّورِِ,,  andolsun,,Tur’a=و 
Andolsun Tur´a. Andolsun; Tur´a. Düşün Sina Dağı'nı! 

52. 
2 

.. ِكت ابِ  ْسط ورِ     ve..Kitaba=و   satır..satır..yazılmış=م 
Satır satır yazılmış 
Kitab´a; 

Satır satır dizil-
miş kitaba; 

Düşün (Allah'ın) vah-
yi(ni), ki işlenmiştir 

52. 
3 

,, ِ ,,فِي ق  ر  =ince,,deri,,üzerine     ِْنش ور  yayılmış=م 
Yayılmış ince deri 
üzerine. 

Yayılmış ince 
deri üzerine. 

açık tomarlar üstüne. 

52. 
4 

اْلب ْيتِِ..     ve..eve..(Kâbe’ye)=و 
Ma´mur bir ev olan 
Ka´be´ye. 

Ma´mur eve. Ayakta kalan (ibadet) 
evi(ni) düşün! 
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ورِِ ْعم   mamur..(bakımlı)=اْلم 

52. 
5 

الَسْقفِِ,,     ve,,tavana,,(göğe)=و 

ْرف وعِِ  yükseltilmiş=اْلم 

Yükseltilmiş tavan 
gibi göğe. 

Yükseltilmiş ta-
vana. 

Düşün yüksek (gö-
ğün) tavanı(nı)! 

52. 
6 

اْلب ْحرِِ.. ورِِ    ve..denize=و  ْسج   kaynatılmış=اْلم 
Kaynatılmış denize Dolan denize. Kabaran denizi dü-

şün! 

52. 
7 

ب ِكِ     azabı=ع ذ ابِ     mutlaka=إِنَِ,,     Rabbinin=ر 

اقِعِ   vukubulacaktır=ل و 

Rabbinin azabı hiç 
şüphesiz gelecek-
tir. 

Muhakkak Rab-
bının azabı vuku 
bulacaktır. 

Gerçek şu ki (ey in-
sanoğlu!) Rabbin ta-
rafından (günahkarlar 
için) öngörülmüş olan 
azap, kesinlikle vuku 
bulacaktır. 

52. 
8 

ا..     bir..şey=ِمنِْ    ona=ل ه ِ    yoktur=م 

 engel..olacak=د افِع ِ

Ona engel olacak 
bir şey yoktur. 

Onu engelleye-
cek yoktur. 

ona hiç kimse engel 
olamaz. 

52. 
9 

,, ورِ     o,,gün=ي ْومِ  اءِ     çalkanır=ت م      gök=الَسم 

ْوًرا  bir,,çalkalanış=م 

O gün gök, sarsıl-
dıkça çalkalana-
cak. 

O gün; gök, sar-
sıldıkça sarsılır, 

Göklerin (büyük) bir 
sarsıntı ile sarsılacağı 
o Gün (bu azap ger-
çekleşecek), 

52. 
10 

.. ت ِسيرِ      dağlar=اْلِجب الِ     yürür=و 

ْيًرا  bir..yürüyüş=س 

Dağlar bir yürüyüş 
yürür ki... 

Dağlar, yürü-
dükçe yürür. 

ve dağların (korkunç) 
bir hareketle (yerle-
rinden oynayıp) hare-
kete geçecekler(i 
Gün). 

52. 
11 

,, ْيلِ  ئِذِ     vay,,haline=ف و      o,,gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün, yalanlayan-
ların vay haline. 

İşte o gün; ya-
lanlayanların vay 
haline. 

Vay haline o Gün ha-
kikati yalanlayanların, 

52. 
12 

.. ه مِْ..الَِذينِ  =Onlar..ki    فِي=içinde    

ِ ْوض   oynayıp..dururlar=ي ْلع ب ونِ     batıl..şeyler=خ 

Ki onlar o daldıkla-
rı batıl içinde oya-
lanıp duranlardır. 

Onlar ki; daldık-
ları batıl içinde 
oyalanıp dur-
maktadırlar. 

(bütün hayatları bo-
yunca) tamamen boş 
şeylerle oyalanıp du-
ranların; 

52. 
13 

,, ن ارِِ,,إِل ىَِٰ    kakılırlar=ي د عُّونِ     o,,gün=ي ْومِ  =ateşine    

نَمِ  ه   sürüklenerek=د عًّا    cehennem=ج 

O gün şöyle deni-
lerek cehennem 
ateşine itilirler: 

O gün; cehen-
nem ateşine itil-
dikçe itilirler. 

Onlar, o Gün (karşı 
konulamaz bir) darbe 
ile cehennem ateşine 
atılacaklar (ve kendi-
lerine denilecek:) 

52. 
14 

ِذهِِ..     ateş=النَارِ     işte..budur=ه َٰ

ك ْنت مِْ..الَتِي =olduğunuz    ا     onu=بِه 

ب ونِ   yalanlamış=ت ك ذ ِ

«İşte yalanlayıp 
durduğunuz ce-
hennem budur! 

Yalanlayıp dur-
duğunuz ateş, 
işte budur. 

Bu, sizin yalanlamış 
olduğunuz ateştir! 

52. 
15 

,, ذ ا    ?büyü,,müymüş=أ ف ِسْحرِ      yoksa=أ مِْ    bu=ه َٰ

ونِ ,,لِ     siz,,mi=أ ْنت مِْ ت ْبِصر  =görmüyormuşsunuz 

Bir büyü müdür bu, 
yoksa görmüyor 
musunuz? 

Bu bir büyü mü-
dür, yoksa siz 
görmüyor musu-
nuz? 

Peki bu, bir yanılsa-
ma mıydı yoksa (doğ-
ruluğunu) görmek is-
temediğiniz bir şey 
mi? 

52. 
16 

وا    girin..ona=اْصل ْوه ا..     ve..dayanın=ف اْصبِر 

وا..لِ     veyahut=أ وِْ ت ْصبِر  =dayanmayın    

اءِ  ل ْيك ْمِ     birdir=س و  ا    sizin..için=ع      ancak=إِنَم 

ْونِ  ا    cezalandırılacaksınız=ت ْجز      göre=م 

ل ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعم  =yaptıklarınıza 

Girin ona ister da-
yanın, ister da-
yanmayın, sizin 
için birdir. Anlattık-
larımıza göre ce-
zalandırılacaksı-
nız.» 

Girin oraya. 
Sabretseniz de, 
sabretmeseniz 
de artık birdir. 
Çünkü siz; an-
cak yapmakta 
olduklarınızla 
cezalandırılıyor-
sunuz. 

(İşte şimdi) onu çe-
kin! Ama (ister) sab-
redin, ister etmeyin, 
sizin için fark etmez. 
Siz, yalnızca yapmış 
olduğunuzun karşılı-
ğını görüyorsunuz. 

52. 
17 

تَِقينِ     şüphesiz=إِنَِ,,     korunanlar=اْلم 

نَاتِ     içindedirler=فِي     cennetlerde=ج 

ن ِعيمِ   nimet=و 

Allah´a karşı gel-
mekten sakınanlar 
da cennetlerde, 
nimet içindedirler. 

Muhakkak ki 
muttakiler; cen-
netler ve nimet-
lerdedirler. 

(Ama,) Allah'a karşı 
sorumluluklarının bi-
lincinde olanlar kendi-
lerini (o Gün) bahçe-
lerde ve esenlik için-
de bulacaklar, 

52. 
18 

..     sefa..sürerler=ف اِكِهينِ 

ا آت اه مِْ..بِم  =kendilerine..verdikleriyle    

مِْ بُّه  ق اه مِْ    Rablerinin=ر  و      ve..onları..korumuştur=و 

مِْ بُّه      azabından=ع ذ ابِ     Rableri=ر 

ِحيمِِ  cehennem=اْلج 

Rabblerinin kendi-
lerine verdikleriyle 
sefa sürerler. 
Rabbleri onları, 
cehennem aza-
bından korumuş-
tur. 

Rabblarının 
kendilerine ver-
dikleriyle mutlu 
olarak. Rabbları 
onları cehennem 
azabından da 
korumuştur. 

Rablerinin kendilerine 
bağışlayacağı şeyler 
ile mutluluk bulacak-
lar çünkü Rableri on-
ları yakıcı ateşin aza-
bından koruyacaktır. 

52. 
19 

ب وا    yiyin=ك ل وا,, اْشر  نِيئًِ    ve,,için=و  اه  =afiyetle    

ا ل ونِ ,,ك ْنت مِْ    karşılık=بِم  ت ْعم  =yaptıklarınıza 

Yaptıklarınıza kar-
şılık afiyetle yeyin, 
için! 

İşlediklerinize 
karşılık afiyetle 
yeyin, için. 

(Ve onlara:) Yapmış 
olduklarınızın karşılı-
ğı olarak afiyetle yiyip 
için, 

52. 
20 

.. تَِكئِينِ  رِ ..ع ل ىَِٰ    yaslanarak=م  س ر  =koltuklara    

ْصف وف ة ِ      sıra..sıra..dizilmiş=م 

َوْجن اه مِْ ز      onları..evlendirmişizdir=و 

ورِ   iri..gözlü=ِعينِ     hurilerle=بِح 

Sıra sıra dizilmiş 
koltuklara yaslana-
rak. Onları, iri göz-
lü hurilerle evlen-
dirmişizdir. 

Sıra sıra dizilmiş 
tahtlara yaslana-
rak. Ve onları iri 
siyah gözlü huri-
lerle evlendirdik. 

sıra sıra dizilmiş 
(mutluluk) sedirlerine 
uzanarak! (denile-
cek.) Ve (cennette) 
saf ve temiz, güzel 
gözlü eşler ile onları 
evlendireceğiz. 

52. 
21 

,, الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =inananlar    

اتَب ع تْه مِْ     ve,,kendilerine,,uyanların=و 

مِْ يَت ه  انِ     zürriyetleri,,de=ذ ر ِ     imanda=بِإِيم 

ْقن ا     kendilerine=بِِهمِْ    katmışızdır=أ ْلح 

مِْ يَت ه      zürriyetlerini=ذ ر ِ

ا م  أ ل تْن اه مِْ,,و  =eksiltmemişizdir    

ِلِهمِْ,,ِمنِْ ع م  =kendi,,amellerinden    

ش ْيء ِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,şey    ُِّاْمِرئِ ,,ك ل =herkes    

ا ك س بِ ,,بِم  =kendi,,kazandığına     ِِهين  bağlıdır=ر 

İnanan, soyları da 
inançta kendilerine 
uyan kimselere 
soylarını da kata-
rız. Onların işledik-
lerinden hiçbir şey 
eksiltmeyiz. Her-
kes kazancına 
bağlıdır. 

İman edip de 
soyları da iman-
da kendilerine 
tabi olanlar; on-
lara, soylarını da 
kattık. Onların 
işlediklerinden 
hiç bir şey ek-
siltmedik. Her-
kes kazandığı ile 
bağlıdır. 

Kendileri iman eden 
ve soyları bu imanı 
sürdürecek olanlara 
gelince, Biz onları 
soyları ile bütünleşti-
recek ve işlerini he-
der ettirmeyeceğiz 
(ama, sonuçta) her-
kes kendi kazandığı-
nın hesabını verecek. 

52. 
22 

أ ْمد ْدن اه مِْ..     ve..onlara..bol..bol..vermişizdir=و 

ةِ  ل ْحمِ     meyvadan=بِف اِكه      ve..etten=و 

ت ه ونِ ي شِْ..ِمَما =canlarının..istediği 

Cennette olanlara 
diledikleri meyve 
ve etten bol bol ve-
ririz. 

Onlara, diledikle-
ri meyve ve et-
ten bol bol ver-
mişizdir. 

Biz onlara meyveyi 
ve eti bolca verece-
ğiz, ne isterlerse 
hepsini. 

52. 
23 

,, ع ونِ  افِي    kapışırlar=ي ت ن از  ه  =orada    

    saçmalama=ل ْغوِ     yoktur=لِ     bir,,kadeh=ك أًْسا

ا لِ     içinde=فِيه   günaha,,sokma=ت أْثِيمِ     yoktur=و 

Orada bir kadehi 
kapışırlar fakat 
onda ne saçmala-
ma vardır, ne de 
günaha sokma. 

Orada öyle bir 
kadehi devreder-
ler ki; onda, bir 
saçmalama ve 
günaha sokma 
yoktur. 

ve orada, (cennette), 
birbirlerine, boş ko-
nuşturmayan ve gü-
naha sokmayan ka-
seler uzatacaklar. 

52. 
24 

.. ي ط وفِ      çevrelerinde..dolaşır..(hizmet..ederler)=و 

ل ْيِهمِْ انِ     onların=ع      civanlar=ِغْلم 

مِْ مِْ    kendilerine..mahsus=ل ه  أ نَه      inci=ل ْؤل ؤِ     gibi=ك 

ْكن ونِ   sedef..içinde..saklı=م 

Sedefteki inciler 
gibi olan gençler 
yanlarında dolaşır-
lar. 

Sedefleri içinde 
gizlenmiş inci 
gibi civanlar da 
kendileri için et-
raflarında döner. 

Ve onları (ölümsüz) 
gençlikler bekleye-
cek, (sanki) kendi 
kendilerinin (çocukla-
rıymış gibi), kabukla-
rının içinde saklanan 
inciler gibi (saf ve te-
miz). 

52. 
25 

,, أ ْقب لِ      ve,,dönmüş=و 

مِْ ه  ِ,,ع ل ىَِٰ,,ب ْعض  ب ْعض  =birbirlerine    

ل ونِ   soruyorlar=ي ت س اء 

Cennettekiler bir-
birlerine dönüp so-
rarlar: 

Birbirlerine dö-
nüp sorarlar: 

Ve (böylece nimet 
tattırılanlar,) birbirle-
rine dönerek (geçmiş-
te yaşadıkları hak-
kında) sorular sora-
caklar. 
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52. 
26 

    daha..önce=ق ْبلِ     idik=ك نَا    biz=إِنَا    dediler=ق ال وا..

ْشِفِقينِ مِ     ailemiz=أ ْهِلن ا    içinde=فِي =korkuyor 

Derler ki: «Daha 
önce biz, ailemiz 
içinde korkardık.» 

Derler ki: Ger-
çekten biz, bun-
dan önce ailele-
rimiz arasında 
korku içindeydik. 

Onlar, Bakın diyecek-
ler, eskiden, çoluk 
çocuğumuz arasında 
yaşadığımız sıralar-
da, (Allah'ın bizden 
razı olmadığını düşü-
nerek) korku içindey-
dik; 

52. 
27 

نَِ,, ل ْين ا    Allah=اّلَل ِ    lütfetti=ف م      bize=ع 

ق ان ا و      azabdan=ع ذ ابِ     ve,,bizi,,korudu=و 

ومِِ  hücrelere,,işleyen=الَسم 

Allah bize lütfetti 
de bizi vücudun 
içine işleyen azab-
tan korudu. 

Allah; bize, lut-
fetti de bizi gö-
zeneklere işle-
yen o Semum 
azabından koru-
du. 

ve bu durumdayken 
Allah bizi lütfuyla ina-
yetlendirdi ve (çare-
sizliğin) yakıcı fırtına-
larının azabından bizi 
korudu. 

52. 
28 

ق ْبلِ ..ِمنِْ    idik=ك نَا    biz=إِنَا.. =bundan..önce    

ع وه ِ ن دِْ =yalnız..O’na..yalvarır    ِ إِنَه=çünkü..O    

 esirgeyen=الَرِحيمِ     iyilik..eden=اْلب رُِّ    O’dur=ه وِ 

Biz bundan önce 
yalnız O´na yalva-
rırdık. Çünkü iyilik 
eden, esirgeyen 
O´dur O. 

Gerçekten biz, 
bundan önce de 
O´na dua edi-
yorduk. Muhak-
kak ki O´dur O 
Berr, Rahim. 

Şüphesiz biz bundan 
önce (yalnız) O'na 
yalvarırdık. (Ve O, bi-
ze şimdi gösterdi ki) 
yalnız O'dur gerçek-
ten iyilik eden ve ger-
çek rahmet kaynağı! 

52. 
29 

رِْ,, ا    sen,,hatırlat=ف ذ ك ِ     sen=أ ْنتِ     değilsin=ف م 

تِِ ب ِكِ     nimeti,,sayesinde=بِنِْعم      Rabbinin=ر 

لِ     kahin=بِك اِهنِ  ْجن ونِ     ve,,değilsin=و   mecnun=م 

Ey Muhammed! 
Sen hatırlat, öğüt 
ver. Rabbinin ni-
metiyle sen, ne 
kahinsin ne de de-
lisin. 

Sen; öğüt ver. 
Rabbının nimeti 
sayesinde sen; 
ne bir kahinsin, 
ne de bir deli. 

Öyleyse (ey Mu-
hammed! Bütün in-
sanlara) öğüt ver! 
Çünkü, Rabbinin 
rahmetiyle, sen ne bir 
kahinsin, ne de bir 
deli. 

52. 
30 

.. ي ق ول ونِ ..أ مِْ =yoksa..-mı..diyorlar?     ِش اِعر=bir..şairdir    

بَصِ      onun=بِهِِ    gözetliyoruz=ن ت ر 

ْيبِ  ن ونِِ    felaketlerine..çarpılmasını=ر   zamanın=اْلم 

Yoksa onlar: «Mu-
hammed bir şair-
dir, zamanın onun 
aleyhine dönmesi-
ni gözlüyoruz» mu 
diyorlar? 

Yoksa derler mi 
ki: Şairdir, za-
manın onun 
aleyhine dön-
mesini gözlüyo-
ruz. 

Yoksa onlar: (O, yal-
nızca) bir şair(dir); 
bekleyip görelim za-
man ona neler yapa-
cak mı diyorlar? 

52. 
31 

وا    de,,ki=ق لِْ,, بَص      ben,,de=ف إِن ِي    gözetleyin=ت ر 

ع ك مِْ     sizinle,,beraber=م 

ب ِِصينِ ,,ِمنِ  ت ر  اْلم  =gözetleyenlerdenim 

De ki: «Gözleyin, 
doğrusu ben de si-
zinle beraber göz-
lemekteyim.» 

De ki: Gözleyin, 
doğrusu ben de 
sizinle beraber 
gözleyenlerde-
nim. 

De ki: (Öyleyse,) 
ümitle bekleyin! Ben 
de sizinle birlikte 
ümitle bekleyeceğim! 

52. 
32 

.. ه مِْ..أ مِْ ر  ت أْم  =yoksa..-mu..emrediyor?    

مِْ ه  م  ذ اِ     akılları=أ ْحَل      bunu=بِه َٰ

ه مِْ..أ مِْ =yoksa..onlar..-mudur?     ِق ْوم=bir..topluluk    

 azgın=ط اغ ونِ 

Onların akılları mı 
bunu emreder, 
yoksa onlar, azgın 
bir topluluk mu-
dur? 

Bunu kendilerine 
akılları mı buyu-
ruyor, yoksa on-
lar, azgın bir ka-
vim midirler? 

Akılları mı onlara bu 
(tavrı takınmaları)nı 
telkin ediyor, yoksa 
(bu hal) (sadece) ka-
ba bir küstahlığın 
eseri midir? 

52. 
33 

,, ي ق ول ونِ ,,أ مِْ =yoksa,,-mu,,diyorlar?    

    hayır=ب لِْ    onu,,uydurdu=ت ق َول ه ِ 

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =onlar,,inanmıyorlar 

Yoksa «Onu uy-
durdu» mu diyor-
lar? Hayır, onlar 
inanmıyorlar. 

Yoksa; onu ken-
disi uydurdu mu 
diyorlar? Hayır, 
onlar iman et-
mezler. 

Yoksa onlar: Bu (me-
saj)ı kendisi uydur-
muştur! mu diyorlar? 
Hayır, tersine, onlar 
(gerçeği biliyor, ama) 
inanmak istemiyorlar! 

52. 
34 

ِديثِ     haydi..getirsinler=ف ْلي أْت وا..     bir..söz=بِح 

    iseler=ك ان وا    eğer=إِنِْ    onun..gibi=ِمثِْلهِِ

اِدقِينِ   doğru=ص 

İddialarında sami-
mi iseler haydi 
onun gibi bir söz 
getirsinler. 

Şayet sadıklar-
dan iseler, onun 
benzeri bir söz 
getirsinler. 

Ama, (eğer onu basit 
bir faninin işi olarak 
görüyorlarsa) ona 
benzeyen başka bir 
söylem üretsinler (de 
görelim!) Söyledikleri 
doğru mu, değil mi? 

52. 
35 

,, ِلق وا,,أ مِْ خ  =yoksa,,-mı,,yaratıldılar?    

غ ْيرِِ,,ِمنِْ =olmadan     ِش ْيء=hiçbir,,şey    

ه مِ ,,أ مِْ =yoksa,,kendileri,,midir?    

اِلق ونِ   yaratanlar=اْلخ 

Yoksa kendileri, 
hiçbir şey olmadan 
mı yaratıldılar. 
Yoksa yaratanlar 
kendileri midir? 

Onlar; hiç bir şey 
olmaksızın mı 
yaratıldılar, yok-
sa kendileri midir 
yaratanları? 

(Yoksa onlar, Allah'ın 
varlığını inkar mı edi-
yorlar?) Kendileri, 
hiçbir (sebep) olma-
dan mı yaratıldılar? 
Yoksa kendi kendile-
rinin mi yaratıcılarıdır-
lar? 

52. 
36 

.. ل ق وا..أ مِْ خ  =yoksa..-mi..yarattılar?    

اتِِ او  ِ    gökleri=الَسم  اْْل ْرض       ve..yeri=و 

ي وقِن ونِ ..لِ     hayır=ب لِْ =onlar..düşünüp..inanmazlar 

Yoksa gökleri ve 
yeri mi yarattılar? 
Hayır, onlar düşü-
nüp te inanmazlar. 

Yoksa, gökleri 
ve yeri mi yarat-
tılar? Hayır on-
lar, iyi bilmiyor-
lar. 

(Ve) gökleri ve yeri 
onlar mı yarattı? Ha-
yır, ama onlar hiçbir 
şey hakkında kesin 
bir inanca sahip de-
ğiller! 

52. 
37 

,, ِعْند ه مِْ,,أ مِْ =yoksa,,onların,,yanında,,mıdır?    

ائِنِ  ز  ب ِكِ     hazineleri=خ      Rabbinin=ر 

ه مِ ,,أ مِْ =yahut,,kendileri,,midir?    

ونِ  ْيِطر  ص   hakim,,olan,,=اْلم 

Yoksa Rabbinin 
hazineleri onların 
yanında mıdır? Ya 
da herşeye hakim 
olan kendileri mi-
dir? 

Yoksa, Rabbının 
hazineleri onla-
rın yanında mı-
dır? Veya işe 
hakim olanlar 
onlar mıdır? 

(Nasıl olabilirler ki?) 
Rabbinin hazineleri 
onlarda mı? Onlar mı 
(kaderden) sorumlu-
lar? 

52. 
38 

.. مِْ..أ مِْ ل ه  =yoksa..onların..var..mı?     ِس لَم=bir..merdivenleri    

    onu=فِيِهِ     dinleyecekleri=ي ْست ِمع ونِ 

مِْ    öyleyse..getirsin=ف ْلي أْتِِ ْست ِمع ه      dinleyenleri=م 

بِينِ     bir..delil=بِس ْلط انِ   açık=م 

Yoksa onlar, üze-
rine çıkıp gizli sır-
ları dinledikleri bir 
merdivenleri mi 
var? Öyleyse, din-
leyenleri açık bir 
delil getirsin. 

Yoksa, üzerine 
çıkıp dinlendikle-
ri bir merdivenle-
ri mi var? Öyley-
se dinleyicileri 
açık bir delil ge-
tirsinler. 

Yoksa onların (nihai 
hakikatlere yüksele-
cekleri ve insan kav-
rayışının ötesindeki-
ni) dinleyecekleri bir 
merdivenleri mi var? 
Öyleyse, (onu) din-
lemiş olanlardan birisi 
(bilgisinin) açık bir 
delilini getirsin! 

52. 
39 

,, ل ه ِ,,أ مِْ =yoksa,,O’nun,,mudur?     ِاْلب ن ات=kızlar    

ل ك مِ   oğullar=اْلب ن ونِ     ve,,sizin=و 

Yoksa kızlar Al-
lah´a, oğullar size 
mi? 

Yoksa, kızlar 
O´nundur da, 
oğullar sizin öyle 
mi? 

Yahut, (eğer Allah'a 
inanıyorsanız), siz 
(yalnız) erkek çocuk 
sahibi olurken O(nun) 
kız çocuk sahibi (ol-
mayı tercih ettiğine 
nasıl inanırsınız?) 

52. 
40 

.. ت ْسأ ل ه مِْ..أ مِْ =yoksa..sen..onlardan..istiyor..musun?    

مِْ    bir..ücret=أ ْجًرا     ?ve..onlar..-mıdır=ف ه 

مِ ..ِمنِْ ْغر  م  =bir..borç     ِثْق ل ون  ağır..yükü..altında=م 

Yoksa sen onlar-
dan bir ücret isti-
yorsun da onlar 
ağır bir borç altın-
da mı kalıyorlar? 

Yoksa, sen, 
kendilerinden bir 
ücret istiyorsun 
da onlar ağır bir 
borç altında mı 
kalıyorlar? 

Yoksa (ey Muham-
med, senin mesajını 
reddedenler, seni din-
lerlerse) onlardan bir 
karşılık isteyeceğin-
den ve kendilerini 
borç altına soka-
cağ(ından mı korku-
yorlar?) 

52. 
41 

,, ِعْند ه مِ ,,أ مِْ =yoksa,,kendilerinin,,yanında,,mıdır?    

مِْ    gayb=اْلغ ْيبِ      kendileri,,(mi?)=ف ه 

 yazıyorlar=ي ْكت ب ونِ 

Yoksa gayb kendi-
lerinin yanındadır 
da kendileri mi is-
tediklerini yapıyor-
lar? 

Yahut, gaybı 
bilmek kendileri-
ne aittir de, onlar 
mı yazıyorlar? 

Yoksa, (bütün mev-
cudatın) gizli gerçek-
liğinin, (zamanı geldi-
ğinde) yazabilmeleri 
için kendi kavrayış 
alanları içine girece-
ği(ni mi sanıyorlar)? 

52. 
42 

.. ي ِريد ونِ ..أ مِْ =yoksa..-mı..istiyorlar?    

ْيدًاِ      bir..tuzak..kurmak=ك 

وا..ف الَِذينِ  ك ف ر  =asıl..inkâr..edenlerdir     ِه م=onlar    

ِكيد ونِ   tuzağa..düşecek..olanlar=اْلم 

Yoksa bir tuzak mı 
kurmak istiyorlar? 
Asıl tuzağa düşe-
cek olanlar, o inkar 
edenlerin kendile-
ridir. 

Yoksa, bir tuzak 
mı kurmak isti-
yorlar? Ama asıl 
tuzağa düşecek 
olanlar küfreden-
lerdir. 

Yoksa (seni çelişkile-
rin) tuzağına mı dü-
şürmek istiyorlar? 
Ama aslında tuzağa 
düşenler onlardır, o 
hakikati inkar eden-
ler! 

52. 
43 

,, مِْ,,أ مِْ ل ه  =yoksa,,onların,,var,,mı?    ِ ه     bir,,tanrısı=إِل َٰ

ْيرِ  انِ     Allah’tan=اّلَلِِ     başka=غ      şanı,,yücedir=س ْبح 

    Allah’ın=اّلَلِِ

ي ْشِرك ونِ ,,ع َما =onların,,ortak,,koştuklarından 

Yoksa onların Al-
lah´tan başka bir 
tanrısı mı var? Al-
lah´ın şanı onların 
ortak koştukların-
dan yücedir. 

Yoksa, onların 
Allah´tan başka 
bir tanrısı mı 
var? Allah; onla-
rın koşmakta ol-
dukları ortaklar-
dan münezzeh-
tir. 

O halde, Allah'tan 
başka bir tanrıları mı 
var? Allah, sınırsız 
şanıyla insanların 
O'na yakıştırdığı or-
taklardan münezzeh-
tir! 

52. 
44 

.. إِنِْ ْوا..و  ي ر  =görseler    ِكْسفًا=bir..parçanın    

اءِِ..ِمنِ  الَسم  =gökten    س اقًِطا=düştüğünü    

ابِ     derler=ي ق ول وا     bulutlardır=س ح 

Gökten bir parça-
nın düştüğünü 
görsek «Üst üste 
yığılmış bulutlar-
dır» derler. 

Gökten bir par-
çanın düşmekte 
olduğunu görse-
ler: Birbiri üstüne 
yığılmış buluttur, 
derler. 

Ama onlar, (hakikati) 
görmeyi reddedenler, 
gökyüzünde bir par-
çanın düşmekte ol-
duğunu görselerdi, 
(yalnızca) O, bir bulut 
yığını(ndan ibaret)tir! 
derlerdi. 
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ْرك ومِ   üst..üste..yığılmış=م 

52. 
45 

تَىَِٰ    bırak,,onları=ف ذ ْره مِْ,,     kadar=ح 

ق وا مِ     kavuşuncaya=ي َل  ه      günlerine=ي ْوم 

ي ْصع ق ونِ ,,فِيهِِ,,الَِذي =korkudan,,bayılacakları 

Korkudan bayıla-
cakları günlerine 
kavuşuncaya ka-
dar bırak onları. 

Artık çarpılacak-
ları günlerine 
erişinceye kadar 
bırak onları. 

Bundan böyle, deh-
şete kapılacakları 
(Hesap) Günü ile 
karşılaşıncaya kadar 
kendi hallerine bırak 
onları! 

52. 
46 

.. ي ْغنِي..لِ     o..gün=ي ْومِ  =sağlamaz    

ْنهِ  مِْع  =kendilerine    ِْْيد ه م     tuzakları=ك 

ْيئًا لِ     hiçbir..yarar=ش  ه مِْ..و  =ve..onlara..edilmez    

ونِ  ر   yardım=ي ْنص 

O gün, tuzakları 
kendilerine hiçbir 
yarar sağlamaz ve 
onlara yardım da 
edilmez. 

O gün; tuzakları 
kendilerine bir 
fayda vermez, 
yardım da gör-
mezler. 

O Gün komplolarının 
kendilerine hiçbir fay-
dası olmayacak ve 
hiçbir yardımcı bula-
mayacaklar... 

52. 
47 

إِنَِ,,     şüphesiz=و 

وا,,ِللَِذينِ  ظ ل م  =zulmedenlere,,vardır    

ِلكِ ,,د ونِ     bir,,azab=ع ذ ابًا ذ َٰ =bundan,,başka    

ِكنَِ ل َٰ ه مِْ    fakat=و      çokları=أ ْكث ر 

ونِ ,,لِ  ي ْعل م  =bilmezler 

Zulmedenlere, 
şüphesiz bundan 
başka da azab 
vardır; fakat onla-
rın çoğu bilmezler. 

Muhakkak ki o 
zulmedenlere; 
bundan başka 
da azab vardır. 
Ne var ki onların 
çoğu bilmezler. 

Gerçek şu ki zulüm 
işlemeye şartlanmış 
olanları, (öteki dün-
yadaki korkunç azap-
tan) daha yakın bir 
azap beklemektedir 
ama çoğu bunun far-
kında değil. 

52. 
48 

اْصبِرِْ.. ْكمِِ    sabret=و      hükmüne=ِلح 

ب ِكِ      çünkü..sen=ف إِنَكِ     Rabbinin=ر 

سِ     gözlerimizin..önündesin=بِأ ْعي نِن اِ  ب ِحِْو  =ve..an    

ْمدِِ ب ِكِ     övgü..ile=بِح      zaman=ِحينِ     Rabbini=ر 

 kalktığın=ت ق ومِ 

Rabbinin hükmüne 
sabret, çünkü sen, 
gözlerimizin önün-
desin, kalktığın 
zaman Rabbini 
övgü ile an. 

Rabbının hük-
müne sabret. 
Şüphesiz sen, 
Bizim gözetimi-
miz altındasın. 
Kalkacağın za-
man da Rabbını 
hamd ile tesbih 
et. 

O halde Rabbinin 
hükmünü sabırla bek-
le, çünkü sen gözü-
müzün önündesin; ve 
her ne zaman ayağa 
kalkarsan Rabbinin 
sınırsız şanını hamd 
ile yücelt! 

52. 
49 

,, ِمنِ  اللَْيلِِ,,و  =gecenin,,bir,,kısmında    

ب ِحِْ ه ِف س  =O’nu,,tesbih,,et     ِإِْدب ار     ve,,ardından=و 

ومِِ  yıldızların=النُّج 

Gecenin bir kıs-
mında ve yıldızla-
rın ardından da Al-
lah ı tesbih et. 

Gecenin bir kıs-
mında ve yıldız-
ların batışından 
sonra da tesbih 
et. 

Gece ve bütün yıldız-
ların çekildiği an 
O'nun şanını yücelt! 

53. 
1 

النَْجمِِ..     yıldıza..andolsun..ki=و 

ىَِٰ..إِذ ا ه و  =aşağı..kayan 

Kayan yıldız hakkı 
için. 

Andolsun yıldı-
za, battığı dem-
de. 

Düşün yücelerden 
inen (Allah'ın mesajı-
nın) gözler önüne 
serdiğini! 

53. 
2 

,, ا ض لَِ,,م  =sapmadı    ِْاِحب ك م     arkadaşınız=ص 

ا م  ىَِٰ,,و  غ و  =ve,,azmadı 

Arkadaşınız Mu-
hammed ne sapıttı 
ne de azıttı. 

Arkadaşınız 
sapmamış ve 
azmamıştır. 

Sizin bu arkadaşınız 
ne sapmış, ne de al-
datılmıştır, 

53. 
3 

.. ا م  ي ْنِطقِ ..و  =O..konuşmaz    

ىَِٰ..ع نِِ و  اْله  =heva’dan 

O havadan ko-
nuşmuyor. 

Kendiliğinden 
konuşmaz o. 

ve ne de kendi arzu 
ve heveslerine göre 
konuşmaktadır: 

53. 
4 

,, ه وِ ,,إِنِْ =O    َِإِل=başka,,bir,,şey,,değildir    

ْحيِ  ىَِٰ    vahiyden=و   kendisine,,vahyedilen=ي وح 

Söyledikleri, ken-
disine indirilen bir 
vahiydir. 

Bu; sadece vahy 
edilen bir vahiy-
dir. 

bu (size ilettiği), ken-
disine indirilen (ilahi) 
vahiyden başka bir 
şey değildir; 

53. 
5 

ه ِ..     müthiş..olan=ش ِديد ِ    onu..öğretti=ع لَم 

ىَِٰ  kuvvetleri=اْلق و 

Bu vahyi O´na 
müthiş güçleri olan 
Cebrail öğretti. 

Onu müthiş kuv-
vetli olan öğretti. 

son derece kudretli 
birinin ona öğrettiği 
(bir vahiy): 

53. 
6 

,, ِمَرة ِ,,ذ و =üstün,,akıl,,sahibi    َِٰى  ve,,doğruldu=ف اْست و 
O üstün yetenekli 
melek doğruldu. 

O; akıl ve görü-
şünde kamildir. 
Hemen doğrulu-
verdi. 

(o,) fevkalade bir güç-
le donatılmış (bir me-
lektir) ki o an geldi-
ğinde kendini gerçek 
şekli ve hüviyeti ile 
gösterdi, 

53. 
7 

.. ه وِ   yüksek=اْْل ْعل ىَِٰ    ufukta=بِاْْل ف قِِ    o..iken=و 
Yüce ufuktayken. Ve o; en yüce 

ufukta idi. 
ufkun en uç nokta-
sında görünerek, 

53. 
8 

اد ن     sonra=ث مَِ,, =yaklaştı    َِٰف ت د لَى=sarktı 
Sonra yaklaştı, ye-
re doğru uzandı. 

Sonra yaklaştı, 
derken sarkıver-
di. 

ve sonra yaklaşarak 
yanına geldi, 

53. 
9 

..     uzunluğu..kadar=ق ابِ     kaldı=ف ك انِ 

 daha..az=أ ْدن ىَِٰ    yahut=أ وِْ    iki..yay=ق ْوس ْينِِ

Öyle ki, Peygam-
berle araları iki yay 
aralığı ya da daha 
yakın oldu. 

İki yay kadar ya-
hut daha da ya-
kın oldu. 

aralarında iki yay 
mesafesi kalıncaya 
kadar, hatta daha da 
yakınına. 

53. 
10 

,, ىَِٰ ْبِدهِِ,,إِل ىَِٰ    vahyetti=ف أ ْوح  ع  =kuluna    

ا ىَِٰ,,م  أ ْوح  =vahyettiğini 

O anda Allah dile-
diği mesajı 
Kul´una vahyetti. 

O vakit kuluna 
vahyedeceğini 
etti. 

Böylece (Allah), vah-
yedilmesini uygun 
gördüğü her şeyi ku-
luna vahyetmiş oldu. 

53. 
11 

.. ا ك ذ بِ ..م  =yanılmadı    ِ اد     gönül=اْلف ؤ 

ا أ ىَِٰ..م  ر  =gördüğünde 

O´nun gönlü, gö-
zünün gördüğünü 
yalanlamadı. 

Onun gördüğünü 
gönül yalanla-
madı. 

(Kulunun) kalbi gör-
düğünü yalanlamadı. 

53. 
12 

ون ه ِ,, ار      ?kuşku,,mu,,duyuyorsunuz=أ ف ت م 

ا,,ع ل ىَِٰ ىَِٰ,,م  ي ر  =onun,,gördüğünden 

Siz şimdi gözü ile 
gördükleri hakkın-
da O´nunla tartış-
maya mı girişiyor-
sunuz? 

Onun gördüğü 
şey üzerinde de 
kendisiyle tartı-
şacak mısınız? 

Peki siz, ne gördüğü 
konusunda o'nunla 
tartışmaya mı giriyor-
sunuz? 

53. 
13 

ل ق دِْ.. آه ِ    andolsun=و      onu..görmüştü=ر 

ىَِٰ    bir..inişinde=ن ْزل ةًِ  başka=أ ْخر 

O, Cebrail´i bir 
başka inişinde de 
görmüştü. 

Andolsun ki; 
onu, bir de diğer 
inişte görmüştü. 

Ve onu bir kez daha 
gördü, 

53. 
14 

ةِِ    yanında=ِعْند ِ,, ْنت ه ىَِٰ,,ِسْدر  اْلم  =Sidretü’l-

Müntehanın 

En uçtaki ağacın 
(Sidretü´l-
Münteha´nın) ya-
nında. 

Sidret´ül-
Münteha´nın ya-
nında. 

en uzak noktadaki 
sidre ağacının yanın-
da, 

53. 
15 

نَة ِ    onun..yanında..vardır=ِعْند ه ا..     bahçe=ج 

ىَِٰ أْو   oturulacak=اْلم 

Yanıbaşında 
me´va cenneti 
vardı. 

Ki Cennet´ül-
Me´va da onun 
yanındadır. 

vaad edilen bahçenin 
yakınında, 

53. 
16 

ة ِ    kaplıyordu=ي ْغش ى    hani=إِذِْ,, ْدر      Sidre’yi=الس ِ

ا ي ْغش ىَِٰ,,م  =kaplayan 

O sırada ağacı 
yaman bir şey bü-
rümüştü. 

O zaman Sid-
re´yi bürümekte 
olan bürüyordu. 

meçhul bir parlaklığın 
çevresini sarıp kuşat-
tığı sidre ağacının 
başında. 

53. 
17 

.. ا اغِ ..م  ز  =şaşmadı     ِر     göz(ü)=اْلب ص 

ا م  ط غ ىَِٰ..و  =ve..azmadı 

Muhammed´in gö-
zü ne yana kaydı 
ve ne de öteye 
geçti 

Göz, ne şaştı ne 
aştı. 

(Dikkat edin,) göz ne 
kaydı, ne de (başka 
yöne) çevrildi: 

53. 
18 

أ ىَِٰ    andolsun=ل ق دِْ,,     bazılarını=ِمنِْ    gördü=ر 

ب ِهِِ    ayetlerinden=آي اتِِ     Rabbinin=ر 

ىَِٰ  büyük=اْلك ْبر 

O gerçekten 
Rabb´inin bazı bü-
yük ayetlerini gör-
dü. 

Andolsun ki; 
Rabbının, ayet-
lerinden en bü-
yüğünü gördü. 

ve o, gerçekten de 
Rabbinin en muhte-
şem sembollerinden 
bir kısmını gördü. 

53. 
19 

.. أ ْيت مِ      Lat=الََلتِ     ?gördünüz..mü=أ ف ر 

اْلع َزىَِٰ  ve..’Uzza’yı=و 

Lât ve Uzza hak-
kındaki görüşünüz 
nedir? 

Gördünüz mü 
Lat ve Uzza´yı? 

Hiç düşündünüz mü 
(neden taptığınızı) 
Lat ve 'Uzza'ya? 

53. 
20 

ن اة ِ,, م      üçüncüsünü=الثَاِلث ة ِ    ?ve,,Menat’ı=و 

ىَِٰ  öteki=اْْل ْخر 

Ya bunların öbürü, 
üçüncüsü olan 
Menat hakkında 
ne düşünüyorsu-
nuz? 

Üçüncüsü olan 
diğer Menat´ı? 

Ve (üçlünün) üçüncü-
sü ve sonuncusu olan 
Menat(a)? 

53. 
21 

..     erkek=الذَك رِ     ?demek..size..midir=أ ل ك مِ 
Demek erkekler si-
zin, dişiler Allah´ın, 
öyle mi? 

Demek erkekler 
sizin, dişiler 
O´nun mu? 

Neden kendiniz için 
(yalnız) erkek çocuk-
lar (istersiniz de) O'na 
kız çocuklar (isnad 
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ل ه ِ  kadın=اْْل ْنث ىَِٰ    ve..O’na=و 
edersiniz?) 

53. 
22 

,, ة ِ    o,,halde=إِذًا    bu=تِْلكِ      bir,,taksimdir=قِْسم 

ىَِٰ  insafsızca=ِضيز 

Öyleyse bu haksız 
bir bölüştürmedir. 

Öyleyse bu, in-
safsız bir pay-
laşma. 

Bakın, bu kesinlikle 
haksız bir taksimdir! 

53. 
23 

.. ِهيِ ..إِنِْ =onlar    َِإِل=başka..bir..şey..değildir    

اءِ  وه ا    isimlerden=أ ْسم      isimlendirdiğiniz=س َمْيت م 

ك مِْ    sizin=أ ْنت مِْ آب اؤ      ve..babalarınızın=و 

ا لِ ..م  أ ْنز  =indirmemiştir    ِ اّلَل=Allah    ا     onlara=بِه 

    güç=س ْلط ان ِ     hiçbir=ِمنِْ

ي تَبِع ونِ ..إِنِْ =onlar..uyuyorlar    َِإِل=ancak    

ا    zanna=الَظنَِ م  ى..و  ت ْهو  =ve..hevesine    

ل ق دِْ    nefislerin=اْْل ْنف س  ِ     oysa=و 

ه مِْ اء      kendilerine..gelmiştir=ج 

ب ِِهمِ ..ِمنِْ ر  =Rableri..tarafından    َِٰد ى  yol..gösterici=اْله 

Aslında bunlar si-
zin ve atalarınızın 
uydurduğu kuru 
isimlerdir. Allah, 
onlara ilişkin hiçbir 
kanıt indirmemiştir. 
Onlar sadece sanı-
larının ve canları-
nın istediğinin pe-
şinden gidiyorlar. 
Oysa onlara Rabb-
leri katından doğru 
yola ilişkin bilgi 
geldi. 

Bunlar, sizin ve 
atalarınızın tak-
tığı adlardan 
başka bir şey 
değildir. Allah 
onlara hiç bir 
güç indirmemiş-
tir. Onlar kurun-
tudan ve nefisle-
rin arzu ettiği 
hevadan başka-
sına uymuyorlar. 
Halbuki kendile-
rine Rabbların-
dan hidayet 
gelmiştir. 

Bu (sözde ilahi var-
lık)lar sizin ve ataları-
nızın uydurduğu boş 
isimlerden başka şey-
ler değildir; (ve) Allah 
onlara hiçbir yetki 
vermemiştir. Onlar, (o 
putlara tapanlar,) sa-
dece zannın ve ku-
runtuların peşine takı-
lıyorlar; halbuki şimdi 
onlara Rablerinden 
bir yol gösterici gel-
miştir. 

53. 
24 

,, ْنس انِِ,,أ مِْ ِلْلِ =yoksa,,insan,,için,,midir?    

ا نَىَِٰ,,م  ت م  =her,,arzu,,ettiği 

Yoksa insanın her 
hayal ettiği şey 
gerçekleşir mi sa-
nıyorsunuz? 

Yoksa, her um-
duğu şey insa-
nın mıdır? 

İnsan, her dilediğini 
elde etme hakkına 
sahip olduğunu mu 
sanır? 

53. 
25 

ة ِ    Allah’ındır=ف ِللَهِِ..     son..(ahiret)=اْْلِخر 

اْْل ول ىَِٰ  ve..ilk..(dünya)=و 

Oysa hayatın sonu 
da ilki de (ahiret de 
dünya da) Allah´a 
aittir. 

Ahiret de dünya 
da Allah´ındır. 

Halbuki hem ötekisi, 
hem de bu dünya, 
(yalnız) Allah'a aittir! 

53. 
26 

ك مِْ,, ل كِ ,,ِمنِْ    nice,,var,,ki=و  م  =melek    

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde     ِت ْغنِي,,ل =işe,,yaramaz    

مِْ ت ه  ْيئًا    onların,,şefaati=ش ف اع      hiçbir=ش 

ب ْعدِِ,,ِمنِْ    başkası,,hariç=إِلَِ =sonra    

ي أْذ نِ ,,أ نِْ =izin,,verdikten    ِ اّلَل=Allah’ın    

نِْ     dilediği=ي ش اءِ     kimseye=ِلم 

ىَِٰ ي ْرض   ve,,razı,,olduğu=و 

Göklerde nice me-
lek var ki, Allah´ın 
dilediklerine ve 
hoşlandıklarına 
ilişkin izni olma-
dıkça, şefaatleri 
hiçbir yarar sağla-
maz. 

Göklerde nice 
melek vardır ki; 
Allah, dileyeceği 
ve razı olacağı 
kimseler için izin 
vermedikçe on-
ların şefaatı hiç 
bir şeye yara-
maz. 

Çünkü, göklerde ne 
kadar çok melek olsa 
da, onların şefaati 
(hiç kimseye) en ufak 
bir fayda sağlamaya-
caktır; meğer ki Allah 
dilediği ve razı olduğu 
kimse için (şefaat) iz-
ni vermiş olsun. 

53. 
27 

ي ْؤِمن ونِ ..لِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =inanmayanlar    

ةِِ ونِ     ahirete=بِاْْلِخر      takıyorlar=ل ي س مُّ

ئِك ة ِ َل      adlarını=ت ْسِمي ة ِ    meleklere=اْلم 

 dişilerin=اْْل ْنث ىَِٰ

Ahirete inanma-
yanlar meleklere 
dişi adları takıyor-
lar. 

Doğrusu ahirete 
inanmayanlar 
meleklere dişi 
adlarını takarlar. 

Bakın, (ancak) öteki 
dünyaya (samimiyet-
le) inanmayanlar, me-
lekleri dişi varlıklar 
olarak görürler; 

53. 
28 

ا,, م  مِْ    yoktur=و      bu,,hususta=بِهِِ    onların=ل ه 

ِعْلم ِ ,,ِمنِْ =bir,,bilgileri    ِْي تَبِع ونِ ,,إِن =uyuyorlar    

    sadece=إِلَِ
    zanna=الَظَنِ 

إِنَِ الَظنَِ,,و  =ve,,zan,,ise     ِي ْغنِي,,ل =kazandırmaz    

ق ِِ,,ِمنِ  اْلح  =haktan    ْيئًا  hiçbir,,şey=ش 

Oysa onların bu 
konuda hiçbir bilgi-
leri yoktur. Sadece 
sanılarının peşin-
den gidiyorlar. Sa-
nıları ise gerçeğin 
kırıntısının bile ye-
rini tutamaz. 

Halbuki onların 
bu hususta bilgi-
leri yoktur. On-
lar, sadece zan-
na uyarlar. Zan 
ise hiç şüphesiz 
gerçekten bir 
şey ifade etmez. 

ve onların bu konuda 
hiçbir bilgileri olmadı-
ğından yalnızca zan-
nın ardından giderler 
ama zan, hiçbir za-
man gerçeğin yerini 
tutmaz. 

53. 
29 

نِْ..ع نِْ    yüz..çevir=ف أ ْعِرضِْ.. م  =kimseden    

لَىَِٰ ِذْكِرن ا..ع نِْ    yüz..çeviren=ت و  =bizi..anmaktan    

ل مِْ ي ِردِْ..و  =ve..istemeyen    َِإِل=başka..bir..şey    

ي اة ِ  dünya=الدُّْني ا    hayatından=اْلح 

Bizi anmaktan yüz 
çeviren ve sadece 
dünya hayatını is-
teyenlerden yüz 
çevir. 

Onun için sen, 
Bizim zikrimize 
sırt çeviren ve 
dünya hayatın-
dan başkasını 
istemeyenlerden 
yüz çevir. 

O halde, Bizi anmak-
tan uzak duran ve bu 
dünya hayatından 
başka bir şeye önem 
vermeyenlere mani 
ol, 

53. 
30 

,, ِلكِ  مِْ    işte,,budur=ذ َٰ ْبل غ ه      onların,,erişebilecekleri=م 

اْلِعْلِمِ ,,ِمنِ  =bilgi    َِإِن=şüphesiz     ِبَك     Rabbin=ر 

نِْ    iyi,,bilir=أ ْعل مِ     O=ه وِ  ض لَِ,,بِم  =sapanı    

س بِيِلهِِ,,ع نِْ =yolundan     ِه و     iyi,,bilir=أ ْعل مِ     ve,,O=و 

نِِ اْهت د ىَِٰ,,بِم  =yola,,geleni 

Onların bilgilerinin 
erişebileceği sınır 
budur. Hiç kuşku-
suz senin Rabb´in 
kimin yolundan 
saptığını bildiği gi-
bi kimin doğru yol-
da olduğunu da bi-
lir. 

Onların bilgiden 
erişebilecekleri 
işte budur. Mu-
hakkak ki Rab-
bın; yolundan 
sapmış olanı en 
iyi bilendir. Ve 
O; hidayete ere-
ni de en iyi bi-
lendir. 

ki bu onlar için bilin-
meye değer tek şey-
dir. Şüphe yok ki 
Rabbin, kimin O'nun 
yolundan saptığını ve 
kimin O'nun rehberli-
ğine uyduğunu hak-
kıyla bilir. 

53. 
31 

..ِِ ّلِلَ ا    Allah’ındır=و      bulunan..herşey=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve..bulunan=و 

اْْل ْرِضِ..فِي =yerde     ِِلي ْجِزي=cezalandırsın..diye    

وا..الَِذينِ  أ س اء  =kötülük..edenleri    

ا ع ِمل وا..بِم  =yaptıklarıyla    

ي ْجِزيِ      ve..mükâfatlandırsın..diye=و 

أ ْحس ن وا..الَِذينِ  =güzel..davrananları    

ْسن ى  güzellikle=بِاْلح 

Göklerde ve yer-
yüzünde ne varsa 
hepsi Allah´a aittir. 
Amaç kötülük işle-
yenlere kötülükle-
rinin ve iyilik ya-
panlara da iyilikle-
rinin karşılığını 
vermektir. 

Göklerde olan 
da, yerde olan 
da Allah´ındır. 
Kötülük edenlere 
yaptıklarının 
karşılığını ver-
mesi, ihsan 
edenleri de daha 
güzeliyle müka-
fatlandırması 
içindir. 

Göklerde ve yerde ne 
varsa hepsi Allah'a 
aittir: O, kötülük ya-
panlara yaptıklarının 
karşılığını verecek ve 
iyilik yapanları da ka-
tıksız iyilikle ödüllen-
direcektir. 

53. 
32 

,, ب ونِ ي ْجت نِِ    ki,,onlar=الَِذينِ  =kaçınırlar    

ب ائِرِ  ثْمِِ    büyüklerinden=ك      günahın=اْْلِ

اِحشِ  اْلف و      yalnız,,hariç=إِلَِ    ve,,çirkin,,işlerden=و 

م ِ  بَكِ     şüphesiz=إِنَِ    küçük,,hatalar=اللَم      Rabbinin=ر 

اِسعِ  ِةِ     geniştir=و  ْغِفر      O=ه وِ     affı=اْلم 

مِ أ ْعل ِ =daha,,iyi,,bilir    ِْبِك م=sizi    ِْإِذ=zaman    

أ ك مِْ اْْل ْرِضِ,,ِمنِ     sizi,,inşa,,ettiği=أ ْنش  =topraktan    

إِذِْ     cenin,,halinde=أ ِجنَة ِ    siz,,iken=أ ْنت مِْ    ve,,zaman=و 

ب ط ونِِ,,فِي =karınlarında     ِْم اتِك      annelerinizin=أ َمه 

ِ كُّوا,,ف َل  ت ز  =artık,,övüp,,yüceltmeyin    

ْمِ      daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ     O=ه وِ     kendinizi=أ ْنف س ك 

نِِ اتَق ىَِٰ,,بِم  =korunanı 

İyilik işleyenler bü-
yük günahlardan 
ve çirkin davranış-
lardan uzak durur-
lar. Sadece küçük 
kusurları olabilir. 
Senin Rabb´inin 
bağışlayıcılığı ge-
niş kapsamlıdır. O 
sizi gerek ilk başta 
topraktan yaratır-
ken ve gerekse 
annelerinizin karın-
larında cenin aşa-
masındayken bilir. 
Öyleyse kendinizi 
temize çıkarmayı-
nız. Çünkü o kimin 
kötülüklerden sa-
kındığını herkes-
ten iyi bilir. 

Onlar ki; ufak-
tefek kusurları 
dışında günahın 
büyüklerinden 
ve hayasızlıktan 
kaçınırlar. Mu-
hakkak ki Rab-
bın; mağfireti 
geniş olandır. 
Sizi, daha top-
raktan yarattığı 
zaman ve henüz 
analarınızın ka-
rınlarında cenin 
halinde iken sizi 
en iyi bilen 
O´dur. Kendinizi 
temize çıkarma-
yın. O; takva sa-
hibi olanları da 
en iyi bilendir. 

Büyük günahlardan 
ve çirkin fiillerden ka-
çınanlara gelince, on-
lar arada bir hataya 
düşseler de (bilsinler 
ki) Rabbin bağışla-
mada cömerttir. O, 
sizi toz topraktan var 
ederken de, anneleri-
nizin rahminde saklı 
bulunduğunuzda da 
sizinle ilgili her bilgiye 
sahiptir. O halde 
kendinizi saf ve temiz 
görmeyin; (çünkü) O, 
kimin Kendisine karşı 
sorumluluk bilinci ta-
şıdığını en iyi bilendir. 

53. 
33 

.. أ ْيتِ      ?gördün..mü=أ ف ر 

لَىَِٰ..الَِذي ت و  =arkasını..döneni 

Ey Muhammed, 
görüyor musun, şu 
gerçeğe sırt çevi-
reni? 

Gördün mü o 
yüz çevireni; 

Peki, hiç düşündün 
mü (Bizi hatırlamak-
tan) uzak duranı (ve 
bu dünya hayatından 
başka şeye değer 
vermeyeni), 

53. 
34 

,, أ ْعط ىَِٰ     azıcık=ق ِليًَلِ    ve,,vereni=و 

أ ْكد ىَِٰ  ve,,gerisini,,elinde,,tutanı=و 

Önce biraz verip 
de arkasını getir-
meyeni. 

Biraz verip sonra 
vermemekte di-
reneni. 

ve (kendi ruhunun 
temizliği için kendi-
sinden) bu kadar az 
ve bu kadar gönül-
süzce vereni? 

53. 
35 

    bilgisi=ِعْلمِ     ?kendi..yanında..mı=أ ِعْند ه ِ..

وِ     gayb’ın=اْلغ ْيبِِ ىَِٰ    ve..o..(mu?)=ف ه   görüyor=ي ر 

Acaba gaybın bil-
gisine sahiptir de o 
alemin sırlarını mı 
görüyor? 

Gaybın bilgisi 
onun yanındadır 
da kendisi mi 
görüyor? 

O, insan kavrayışının 
ötesindeki şeyin bilgi-
sine sahip (olduğunu) 
ve böylece (onu açık-
ça) görebil(diğini mi 
iddia ed)iyor? 
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53. 
36 

ِْ,,ل مِْ    yoksa=أ مِْ,, ي ن بَأ =haber,,verilmedi,,mi?    

ا ص ح فِِ,,فِي    bulunan=بِم  =sahifelerinde    

وس ىَِٰ  Musa’nın=م 

Yoksa Musa´ya 
indirilen kutsal 
sayfaların içeriğin-
den haberi olmadı 
mı? 

Yoksa kendisine 
bildirilmedi mi 
Musa´nın sahife-
lerinde olanlar? 

Yoksa henüz kendi-
sine bildirilmedi mi 
Musa'ya gelen vahiy-
lerde ne vardı, 

53. 
37 

.. اِهيمِ  إِْبر  فَىَِٰ..الَِذي    ve..İbrahim’in=و  و  =çok..vefalı 
Ve görevini titizlik-
le yerine getiren 
İbrahim´e inmiş 
olan kutsal sayfa-
ların içeriğinden 
haberdar olmadı 
mı? 

Ve sözünü yeri-
ne getiren İbra-
him´inkinde de. 

ve her türlü güvene 
layık olan İbrahim'e; 

53. 
38 

,, ت ِزرِ ,,أ لَِ =yüklenmez    ِ ة اِزر      hiçbir,,günahkar=و 

ىَِٰ    yükünü,,(günah)=ِوْزرِ   başkasının=أ ْخر 

Ki, hiç kimse baş-
kasının günah yü-
künü taşımaz. 

Doğrusu hiç bir 
günahkar baş-
kasının günah 
yükünü yüklen-
mez. 

ve hiç kimse, kimse-
nin yükünü taşıyacak 
değildir; 

53. 
39 

.. أ نِْ ل ْيسِ ..و  =ve..yoktur    ِِْنس ان     insana=ِلْلِ

ا    başka..bir..şey=إِلَِ ىَِٰس ع ِ..م  =çalışmasından 

İnsan ancak kendi 
çalışmasının karşı-
lığını elde edebilir. 

Gerçekten insan 
için, çalıştığın-
dan başkası 
yoktur. 

ve insana uğrunda 
çaba gösterdiği dı-
şında bir şey verilme-
yecektir; 

53. 
40 

أ نَِ,,     onun,,çalışması=س ْعي ه ِ    ve,,muhakkak=و 

ىَِٰ    yakında=س ْوفِ   görülecektir=ي ر 

Onun çalışması, 
ilerde kesinlikle 
gözler önüne seri-
lecektir. 

Ve onun çalış-
ması ilerde görü-
lecektir. 

ve zamanı geldiğinde 
kendisine çabası(nın 
gerçek anlamı) göste-
rilecek, 

53. 
41 

اه ِ    sonra=ث مَِ..     ona..verilecektir=ي ْجز 

اءِ  ز   tastamam=اْْل ْوف ىَِٰ    karşılığı=اْلج 

Sonra çalışması-
nın karşılığı kendi-
sine eksiksiz ola-
rak verilecektir. 

Sonra ona karşı-
lığı tastamam 
verilecektir. 

ve sonra ona tam 
karşılığı verilecektir; 

53. 
42 

أ نَِ,, ب ِكِ ,,إِل ىَِٰ    ve,,sonunda=و  ر  =senin,,Rabbine    

ْنت ه ىَِٰ  varılacaktır=اْلم 

Sonunda kesinlikle 
Rabb´inin huzuru-
na varılacaktır. 

Muhakkak ki en 
son varış, Rab-
bınadır. 

ve (bütün mevcuda-
tın) başı ve sonu 
Rabbinin katındadır; 

53. 
43 

أ نَه ِ..     O’dur=ه وِ     ve..şüphesiz..O=و 

كِ  أ ْبك ىَِٰ    güldüren=أ ْضح   ve..ağlatan=و 

Güldüren de, ağla-
tan da O´dur. 

Gerçekten O´dur 
güldüren de, ağ-
latan da. 

(sizi) güldüren ve ağ-
latan yalnız O'dur; 

53. 
44 

أ نَه ِ,, اتِ     O’dur=ه وِ     ve,,şüphesiz,,O=و      öldüren=أ م 

أ ْحي ا  ve,,yaşatan=و 

Öldüren de dirilten 
de O´dur. 

Gerçekten O´dur 
öldüren de, diril-
ten de. 

ölümü getiren ve ha-
yatı bağışlayan yalnız 
O'dur; 

53. 
45 

أ نَه ِ.. ل قِ     ve..şüphesiz..O=و      yarattı=خ 

ْينِِ     erkeği=الذَك رِ     iki..çifti=الَزْوج 

اْْل ْنث ىَِٰ  ve..dişiyi=و 

Erkeği ve dişiyi 
çiftler halinde yara-
tan O´dur. 

Doğrusu O ya-
rattı iki çifti; er-
keği de, dişiyi 
de. 

ve O'dur iki cinsi -
erkeği ve dişiyi- yara-
tan, 

53. 
46 

,, ن ْطف ةِ ,,ِمنِْ =nutfe(sperm)den    إِذ ا=zaman    

 atıldığı=ت ْمن ىَِٰ

Fışkıran sperma-
dan. 

Atıldığında me-
niden. 

(sadece) bir sperm 
damlasından, 

53. 
47 

أ نَِ.. ل ْيهِِ    şüphesiz=و      O’nun..işidir=ع 

ىَِٰ    yaratmak=النَْشأ ة ِ  tekrar=اْْل ْخر 

Tekrar diriltecek 
olan da O´dur. 

Muhakkak tekrar 
diriltmek de 
O´na aittir. 

ve O'nun kudretinde-
dir ikinci bir hayatı da 
var etmek; 

53. 
48 

أ نَه ِ,,     O’dur=ه وِ     ve,,şüphesiz,,O=و 

أ ْقن ىَِٰ    zengin,,eden=أ ْغن ىَِٰ  ve,,bol,,veren=و 

İnsana zenginlik 
veren de gözünü 
doyuran da O´dur. 

Doğrusu muhtaç 
olmaktan kurta-
ran da O´dur, 
sermaye sahibi 
kılan da. 

isteklerden arındıran 
ve mülk sahibi kılan 
yalnız O'dur; 

53. 
49 

أ نَه ِ.. بُِّ    O’dur=ه وِ     ve..şüphesiz..O=و      Rabbi=ر 

ىَِٰ ْعر   Şi’ra’nın=الش ِ

(Bazı müşriklerin 
taptıkları) «Şira» 
yıldızının Rabb´i 
de O´dur. 

Doğrusu O´dur 
Şi´ra yıldızının 
Rabbı. 

ve yalnız O'dur en 
parlak yıldıza destek 
veren; 

53. 
50 

أ نَه ِ,,     Ad’ı‘=ع ادًا    helak,,etti=أ ْهل كِ     ve,,şüphesiz,,O=و 

 önce,,gelen=اْْل ول ىَِٰ

Eski dönemlerde 
yaşamış Adoğulla-
rını yokeden 
O´dur. 

Ve gerçekten O 
helak etti evvelki 
Ad´ı. 

ve O'dur yok eden 
kadim (kabileler) 'Ad 

53. 
51 

ود ِ.. ث م  ا    ve..Semud’u=و  أ ْبق ىَِٰ..ف م  =geriye..bırakmadı 
Semudoğullarının 
da. Kazıdı kökleri-
ni. 

Semud´u da. 
Geri bırakma-
dan. 

ve Semud'u, hiçbir iz 
bırakmayacak şekil-
de, 

53. 
52 

,, ق ْومِ      Nuh=ن وح ِ    ve,,kavmini,,(helak,,etmişti)=و 

,,ِمنِْ
ق ْبل ِ  =önceden    ِْم     çünkü,,onlar=إِنَه 

    daha,,zalim=أ ْظل مِ     onlar=ه مِْ    idiler=ك ان وا

أ ْطغ ىَِٰ  ve,,azgın=و 

Daha önce de 
Nuh´un soydaşla-
rını yoketmişti. 
Çünkü onlar son 
derece zalim ve 
azgın kimselerdi. 

Daha önce de 
Nuh kavmini. 
Çünkü onlar 
gerçekten çok 
zalim ve pek az-
gın idiler. 

ve onlardan önce 
Nuh kavmini -
(çünkü,) hepsi de kö-
tülükte çok iştahlı ve 
çok azgın olmuşlardı- 

53. 
53 

ْؤت ِفك ة ِ.. اْلم      altı..üstüne..getirilen..kentleri=و 

ىَِٰ  devirip..yıktı=أ ْهو 

Lût´un soydaşları-
nın yaşadıkları yö-
releri alt üst eden 
O´dur. 

Altı üstüne gelen 
kasabaları da O, 
yerin dibine ge-
çirdi. 

(işte Rabbin onları 
yok etti,) tıpkı yıkılıp 
altüst olan öteki şe-
hirleri yok olmaya 
terk ettiği 

53. 
54 

ا,, ا    sardırttı,,onlara=ف غ َشاه  غ َشىَِٰ,,م  =sardırdığını 
Buraları yerin dibi-
ne O geçirmiştir. 

Onlara giydirdi-
ğini giydirdi. 

ve sonra ebediyyen 
görünmez hale getir-
diği (gibi). 

53. 
55 

..ِِ ءِِ    ?o..halde..hangi=ف بِأ ي      nimetinden=آل 

ب ِكِ  ىَِٰ    Rabbinin=ر  ار   kuşku..duyuyorsun=ت ت م 

Ey insanoğlu, öy-
leyse Rabb´inin 
hangi nimetinden 
kuşku duyuyor-
sun? 

Şimdi Rabbının 
hangi nimetin-
den şüpheye 
düşersin? 

O halde Rabbinin 
hangi nimet ve kudre-
tinden (hala) şüphe 
duyabilirsin? 

53. 
56 

ذ ا,,     bir,,uyarıcıdır=ن ِذيرِ     bu=ه َٰ

النُّذ رِِ,,ِمنِ  =uyarıcılardan    َِٰاْْل ول ى=ilk 

Bu Peygamber de 
eski uyarıcıların bir 
halkasıdır: 

İşte bu; ilk uyarı-
cılar gibi bir uya-
rıcıdır. 

Bu, önceki uyarılar 
gibi bir uyarıdır. 

53. 
57 

 yaklaşıcı=اْْلِزف ة ِ    yaklaştı=أ ِزف تِِ..
Kıyamet günü iyice 
yaklaştı 

Yaklaşan yak-
laştı. 

Yakın olan şu (Son 
Saat) daha da yakla-
şıyor, 

53. 
58 

,, ا    yoktur=ل ْيسِ  د ونِِ,,ِمنِْ    onu=ل ه  =başka    

 açacak,,kimse=ك اِشف ة ِ    Allah’tan=اّلَلِِ

Onun dehşetini Al-
lah´tan başka hiç 
kimse başınızdan 
savamaz. 

Onu Allah´tan 
başka ortaya çı-
karacak yoktur. 

(Ama) onu Allah'tan 
başka kimse açığa 
çıkaramaz... 

53. 
59 

.. ذ ا..أ ف ِمنِْ ه َٰ =buna..mı?    ِِِديث     söze=اْلح 

ب ونِ   hayret..ediyorsunuz=ت ْعج 

Bu Kur´an sizin tu-
hafınıza mı gidi-
yor? 

Bu söze mi şa-
şıyorsunuz siz? 

Siz bu haberleri tuhaf 
mı buluyorsunuz? 

53. 
60 

,, ك ونِ  ت ْضح      ve,,gülüyorsunuz=و 

لِ  ونِ ت ْبكِ ,,و  =ve,,ağlamıyorsunuz 

Onu dinlerken ağ-
layacağınıza gülü-
yorsunuz, öyle 
mi?. 

Ve gülüyorsunuz 
da ağlamıyorsu-
nuz. 

Ağlayacağınıza gülü-
yorsunuz; 

53. 
61 

أ ْنت مِْ..  baş..kaldırıyorsunuz=س اِمد ونِ     ve..siz=و 
Gaflet içinde yüzü-
yorsunuz, değil 
mi? 

Ve siz, habersiz 
oyalanmaktası-
nız. 

ve eğlenip duruyor-
sunuz? 

53. 
62 

د وا,, ِِ    haydi,,secde,,edin=ف اْسج      Allah’a=ّلِلَ

اْعب د وا  ve,,kulluk,,edin=و 

Haydi, hemen Al-
lah´a secde ediniz, 
O´na kulluk ediniz. 

Haydi Allah´a 
secde edin ve 
ibadet edin. 

(Ama artık) Allah'a 
secde edin ve (yalnız 
O'na) kulluk yapın! 

54. 
1 

ب تِِ..     saat=الَساع ة ِ    yaklaştı=اْقت ر 

اْنش قَِ رِ     ve..yarıldı=و   ay=اْلق م 

Kıyamet anı yak-
laştı, ay ikiye ayrıl-
dı. 

Saat yaklaştı ve 
ay yarıldı. 

Son saat yaklaşacak 
ve ay yarılacak! 

54. 
2 

,, إِنِْ ْواي ِ,,و  ر  =görecek,,olsalar    ًِآي ة=bir,,mucize    

وا ي ق ول وا    yüz,,çevirirler=ي ْعِرض      ve,,derler=و 

ْست ِمرِ     bir,,büyüdür=ِسْحرِ   süregelen=م 

Onlar bir mucize 
görseler yüz çevi-
rirler ve «Bu öte-
den beri gördüğü-
müz bir büyüdür» 
derler. 

Onlar, bir ayet 
görürlerse yüz 
çevirirler ve; sü-
regelen bir bü-
yüdür, derler. 

Ama eğer onlar, (Son 
Saat düşüncesini ta-
mamen reddedenler, 
onun yaklaştığının) 
işaretini görselerdi, 
sırtlarını dönerler ve 
(Bu,) hep olagelen bir 
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göz yanılmasıdır! der-
lerdi, 

54. 
3 

.. ك ذَب و او  =ve..yalanladılar    اتَب ع وا     ve..uydular=و 

ْمِ  ه  اء  ك لُِّ    heveslerine=أ ْهو      iş=أ ْمرِ     ve..her=و 

ْست ِقرِ   yerini..bulacaktır=م 

Yalanladılar, keyfi 
arzularına uydular; 
ama herşey yerin-
de duruyor. 

Ve yalanlayıp 
kendi hevesleri-
ne uyarlar. Ve 
her iş kararlaş-
mıştır. 

çünkü onlar kendi ar-
zu ve heveslerine 
uyarak bunu yalan-
lamaya şartlanmış-
lardır. Ama her şeyin 
doğruluğu sonunda 
ortaya çıkacaktır. 

54. 
4 

ل ق دِْ,, ه مِْ    andolsun=و  اء      onlara,,geldi=ج 

اْْل ْنب اءِِ,,ِمنِ  =haberlerden    ا     içinde=فِيهِِ    olan=م 

رِ  ْزد ج   önleyici=م 

Onlara bu tutumla-
rından vazgeçme-
lerini sağlayacak 
haberler geldi. 

Andolsun ki; on-
lara vazgeçire-
cek nice önemli 
haberler gelmiş-
tir. 

Ve bakın, onlara 
(küstahlıklarını) önle-
yecek birçok haber 
gelmiştir; 

54. 
5 

ة ِ.. ِ    hikmettir=ِحْكم 
    üstün=ب اِلغ ة  

ا ت ْغنِِ..ف م  =ama..fayda..vermiyor     ِالنُّذ ر=uyarılar 

Bu haberler son 
derece anlamlı ve 
etkilidir, ama uyarı-
lar yararlı olmuyor. 

Ki bunlar gaye-
sine ermiş bir 
hikmettir. Fakat 
uyarılar fayda 
vermiyor. 

(ve onlara aslında) 
kapsayıcı hikmet (ve-
rilmişti) ama bütün 
uyarılar boşa git-
ti(ğinden), 

54. 
6 

لَِ,, ْمِا    öyleyse,,sen,,de,,yüz,,çevir=ف ت و  ْنه      onlardan=ع 

    çağırıcının=الدَاعِِ    çağıracağı=ي دْع ِ    gün=ي ْومِ 

ش ْيءِ ,,إِل ىَِٰ =bir,,şeye     ِن ك ر=görülmemiş,,tanınmamış 

Sen de yüz çevir 
onlara. Görevli 
melek, o gün onla-
rı benzeri yaşan-
mamış olaya ça-
ğırdığında; 

Öyleyse yüz çe-
vir onlardan. O 
çağıranın, gö-
rülmemiş ve ta-
nınmamış bir 
şeye çağırdığı 
gün. 

sen (yine) onlardan 
uzak dur. Çağrı Sesi-
nin, (insanı) aklın ta-
savvur edemeyeceği 
bir şeye çağıracağı 
Gün, 

54. 
7 

َشعًا.. ه مِْ    korkarak=خ  ار      gözleri=أ ْبص 

ونِ  ج  اْْل ْجد اثِِ..ِمنِ     çıkarlar=ي ْخر  =kabirlerden    

مِْ أ نَه  اد ِ    tıpkı..gibidirler=ك  ر      çekirgeler=ج 

ْنت ِشرِ   yayılan=م 

Mezarlarından do-
nuk ve ürkek ba-
kışlarla çıkarak 
çekirge sürüsü gibi 
etrafa yayılırlar. 

Gözleri hor ve 
hakir olarak, 
yaygın çekirge-
ler gibi kabirle-
rinden çıkarlar. 

onlar kederli gözlerle, 
(rüzgarın) dağıtıp sa-
vurduğu çekirgeler 
gibi mezarlarından 
kalkacaklar, 

54. 
8 

,, ْهِطِعينِ      koşarlarken=م 

الدَاعِِ ,,إِل ى =çağırana,,doğru     ِي ق ول=derler    

ونِ  ذ ا    kâfirler=اْلك افِر      bir,,gündür=ي ْومِ     bu=ه َٰ

 çetin=ع ِسرِ 

Kendilerini çağıran 
görevliye doğru 
koşarlar. O zaman 
kafirler «Bu zor bir 
gündür» derler. 

O çağırana ko-
şarak kafirler: 
Bu, zorlu bir 
gündür, derler. 

Çağrı sesine doğru 
şaşkınlık içinde koşa-
caklar; (ve şimdi) ha-
kikati inkar edenler: 
Bu ne felaket bir 
Gün'dür! diye haykı-
racaklar. 

54. 
9 

مِْ    yalanlamıştı=ك ذَب تِْ..     onlardan..önce=ق ْبل ه 

ب واف ك ذَِ    Nuh’un=ن وح ِ    kavmi=ق ْومِ  =yalanladılar    

ْبد ن ا ق ال وا    kulumuzu=ع      ve..dediler=و 

ْجن ونِ  اْزد ِجرِ     cinlenmiştir=م   ve..o..menedildi=و 

Onlardan önce 
Nuh´un soydaşları 
da yalanlamışlardı. 
Onlar kulumuz 
Nuh´u yalanlaya-
rak «Bu adam de-
lidir» dediler, onu 
görevinden alıkoy-
dular. 

Onlardan önce 
Nuh kavmi de 
yalanlamış, ku-
lumuzu tekzib 
ederek; delidir, 
demişler ve yo-
lunu kesmişlerdi. 

Bunlardan, (şimdi ye-
niden dirilmeyi inkar 
edenlerden) önce 
Nuh'un kavmi de 
O'nu yalanlamıştı; on-
lar kulumuzu yalan-
lamışlar ve O, bir de-
lidir! demişlerdi (ve 
bundan dolayı) o ko-
vulup defedilmişti. 

54. 
10 

بَه ِ    bunun,,üzerine,,yalvardı=ف د ع ا,,     Rabbine=ر 

ْغل وبِ     ben=أ ن ِي     yenik,,düştüm=م 

 yardım,,et=ف اْنت ِصرِْ

O da «Ben yenik 
düştüm, yardım et 
bana» diye 
Rabb´ine dua etti. 

O da Rabbına 
yalvarmış: Ben; 
yenildim, bana 
yardım et, de-
mişti. 

Bunun üzerine (Nuh,) 
Rabbine: Doğrusu 
ben yenik düştüm, ar-
tık Sen gel ve bana 
yardım et! şeklinde 
yalvardı. 

54. 
11 

ابِ     biz..de..açtık=ف ف ت ْحن ا..     kapılarını=أ ْبو 

اءِِ اءِ     göğün=الَسم  ِمرِ     bir..su..ile=بِم  ْنه   boşalan=م 

Göğün kapılarını 
açarak bardaktan 
su boşanır gibi bir 
yağmur yağdırdık. 

Bunun üzerine 
Biz de gök kapı-
larını boşanan 
sularla açmıştık. 

Biz de seller gibi 
akan bir su ile göğün 
kapılarını açtık 

54. 
12 

ف َجْرن ا,,     yeri=اْْل ْرضِ     ve,,fışkırttık=و 

    birleşti=ف اْلت ق ى    kaynaklar,,halinde=ع ي ونًا

اءِ  أ ْمرِ ,,ع ل ىَِٰ    su(ları)=اْلم  =bir,,işin,,için    

ق ِدرِ ,,ق دِْ =takdir,,edilmiş 

Yeri de coşkun 
kaynaklar halinde 
fışkırttık. Her iki 
yönden gelen su 
belirlenen bir gö-
revi yerine getir-
mek üzere birleşti. 

Yeryüzünde 
kaynaklar fışkırt-
tık da su, takdir 
edilen bir ölçüye 
göre birleşiverdi. 

ve toprağın pınarlar 
halinde fışkırmasını 
sağladık ki sular ön-
ceden belirlenmiş bir 
amaca hizmet etsin 

54. 
13 

ْلن اه ِ.. م  ح      üzerinde=ع ل ىَِٰ    Onu..(Nuh’u)..taşıdık=و 

اح ِ    (yapılmış)=ذ اتِِ     tahtalar=أ ْلو 

د س رِ   ve..çiviler=و 

Onu çivilerle tuttu-
rulmuş tahtalardan 
yapılan bir gemiye 
bindirdik. 

Onu tahtadan 
yapılmış, mıhla 
çakılmışa bindir-
dik. 

ama o'nu (sadece) 
tahtalar ve çivilerden 
yapılmış o (gemi) ile 
taşıdık, 

54. 
14 

    akıp,,gidiyordu=ت ْجِري,,

    gözlerimizin,,önünde=بِأ ْعي نِن ا

اءًِ ز  نِْ    bir,,mükâfat,,olmak,,üzere=ج      kimseye=ِلم 

 nankörlük=ك ِفرِ     edilene=ك انِ 

Mesajı inkar edilen 
kulumuza ödül ola-
rak bu gemi göze-
timimiz altında yü-
züyordu. 

Küfredilmiş ola-
na mükafat ol-
mak üzere Bizim 
gözetimimizle 
yüzüyordu. 

ve (gemi), gözlerimi-
zin önünde akıp gitti. 
(Bu,) nankörce red-
dedilmiş olan o (Nuh) 
için bir ödüldü. 

54. 
15 

ل ق دِْ.. ْكن اه ا    andolsun=و      onu..bıraktık=ت ر 

لِْ    bir..ibret..olarak=آي ةًِ     ?yok..mudur=ف ه 

دَِكرِ ..ِمنِْ م  =ibret..alan 

Biz onu bir ibret 
dersi olarak geride 
bıraktık. İbret alan 
yok mu? 

Andolsun ki Biz, 
onu bir ayet ola-
rak bıraktık. Dü-
şünüp ibret alan 
var mı? 

Ve böyle (yüzen ge-
mi)leri (insana rah-
metimizin) ebedi bir 
işareti kıldık. Öyley-
se, yok mudur ondan 
ders almak isteyen? 

54. 
16 

,, ك انِ ,,ف ك ْيفِ  =nasılmış    ع ذ ابِي=benim,,azabım    

ن ذ رِِ  ve,,uyarılarım=و 

Benim azabım ve 
uyarılarım nasıl-
mış? 

Benim azabım 
ve tehditlerim 
nasılmış? 

Ve uyarılarım gözardı 
edildiğinde verdiğim 
azap ne şiddetlidir! 

54. 
17 

ل ق دِْ..     biz..kolaylaştırdık=ي َسْرن ا    andolsun=و 

ْكرِِ    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ      öğüt..almak..için=ِللذ ِ

لِْ دَِكرِ ..ِمنِْ    ?yok..mudur=ف ه  م  =öğüt..alan 

Biz Kur´an´dan 
öğüt alınabilsin di-
ye onu kolay anla-
şılır kıldık. Yok mu 
öğüt alan? 

Andolsun ki; Biz, 
Kur´an´ı düşün-
mek için kolay-
laştırdık. Düşü-
nüp öğüt alan 
var mı? 

Bu nedenle Biz bu 
Kuran'ı akılda kolay 
tutulur kıldık. Öyley-
se, yok mudur ondan 
ders almak isteyen? 

54. 
18 

    Ad,,da‘=ع اد ِ    yalanladı=ك ذَب تِْ,,

    azabım=ع ذ ابِي    oldu=ك انِ     ?ama,,nasıl=ف ك ْيفِ 

ن ذ رِِ  ve,,uyarılarım=و 

Adoğulları da pey-
gamberlerini ya-
lanladılar. Ama 
benim azabım ve 
uyarmam nasıl-
mış? 

Ad kavmi de 
tekzib etti. Be-
nim azabım ve 
tehdidim nasıl-
mış? 

Ad (kavmi de) hakika-
ti yalanlamıştı ve uya-
rılarım gözardı edildi-
ğinde verdiğim azap 
ne şiddetliydi! 

54. 
19 

ْلن ا    biz=إِنَا..     gönderdik=أ ْرس 

ل ْيِهمِْ     bir..kasırga=ِريًحا    onların..üstüne=ع 

ًرا ْرص  ي ْومِِ..فِي    uğultulu=ص  =bir..günde    

ِ ْست ِمر ِ     devam..eden=ن ْحس   uğursuzluğu=م 

Baştan başa uğur-
suz bir günde 
üzerlerine sert ve 
dondurucu bir ka-
sırga saldık. 

Nitekim uğursuz 
günde üzerlerine 
şiddetli bir rüz-
garı devamlı ola-
rak gönderdik. 

Biz onların üstüne 
müthiş uğursuz bir 
günde şiddetli bir ka-
sırga gönderdik, 

54. 
20 

    insanları=النَاسِ     koparıp,,deviriyordu=ت ْنِزع ِ,,

مِْ أ نَه  ازِ     sanki,,gibi=ك      hurma=ن ْخلِ     kütükleri=أ ْعج 

ْنق ِعرِ   köklerinden,,sökülmüş=م 

Bu kasırga insan-
ları sökülmüş hur-
ma kütükleri gibi 
havaya kaldırıp 
savuruyordu. 

İnsanları, sö-
külmüş hurma 
kütükleri gibi ko-
parıp yere seri-
yordu. 

(bu kasırga,) insanları 
köklerinden koparıl-
mış hurma kütükleri 
gibi savurup attı. 

54. 
21 

..     benim..azabım=ع ذ ابِي    oldu=ك انِ     ?nasıl=ف ك ْيفِ 

ن ذ رِِ  ve..uyarılarım=و 

Peki benim aza-
bım ve uyarılarım 
nasılmış? 

İşte Benim aza-
bım ve tehditle-
rim nasılmış? 

Zaten uyarılarım gö-
zardı edildiğinde ver-
diğim azap ne şiddet-
lidir! 

54. 
22 

ل ق دِْ,,     biz,,kolaylaştırdık=ي َسْرن ا    andolsun=و 

ْكرِِ    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ      öğüt,,almak,,için=ِللذ ِ

لِْ دَِكرِ ,,ِمنِْ    ?yok,,mudur=ف ه  م  =öğüt,,alan 

Biz Kur´an´dan 
öğüt alınabilsin di-
ye onu kolay anla-
şılır kıldık. Yok mu 
öğüt alan? 

Andolsun ki; Biz, 
Kur´an´ı, dü-
şünmek için ko-
laylaştırdık. Dü-
şünüp öğüt alan 
var mı? 

Bu nedenle Biz bu 
Kuran'ı akılda kolay 
tutulur kıldık. Öyley-
se, yok mudur ondan 
ders almak isteyen? 

54. 
23 

ود ِ    yalandı=ك ذَب تِْ..     Semud..da=ث م 
Semudoğulları da 
uyarıları yalanla-
mışlardı. 

Semud kavmi de 
uyarıları yalan-
ladı. 

Semud (kavmi de) 
bütün uyarılarımızı 
yalanlamıştı; 
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 uyarıları=بِالنُّذ رِِ

54. 
24 

    bizden=ِمنَا    ?insana,,mı=أ ب ش ًرا    dediler=ف ق ال وا,,

اِحدًا     biz=إِنَا    uyacağız=ن تَبِع ه ِ    bir=و 

    içine,,düşmüş,,oluruz=ل ِفي    o,,takdirde=إِذًا

لِ  َل  س ع رِ     apaçık,,bir,,sapıklık=ض   ve,,çılgınlık=و 

Dediler ki: «İçimiz-
den bir insanın pe-
şinden mi gidece-
ğiz? Öyle yapar-
sak sapıtmış ve 
kendimizi ateşe 
atmış oluruz.» 

Dediler ki: İçi-
mizden bir insa-
na mı uyacağız? 
O zaman biz, 
sapıklık ve delilik 
etmiş oluruz. 

ve şöyle demişlerdi: 
Biz kendi içimizden 
çıkan bir faniye mi 
uyacağız? O takdirde 
biz mutlaka hataya ve 
ahmaklığa duçar olu-
ruz! 

54. 
25 

.. ْلِقيِ 
ْكرِ     ?mı..bırakıldı-=أ أ  ل ْيهِِ    Zikir=الذ ِ     ona=ع 

ب ْينِن ا..ِمنِْ =aramızdan    ِْب ل=hayır     ِه و=o    

 küstahtır=أ ِشرِ     yalancıdır=ك ذَابِ 

Bizler dururken 
vahiy ona indirildi, 
öyle mi? Hayır, o 
şımarık bir yalan-
cıdır! 

Zikir, aramızdan 
ona mı verilmiş? 
Hayır o, pek ya-
lancı ve şımarı-
ğın biridir. 

Neden içimizden bir 
tek o'na (ilahi) öğüt 
ve uyarı indirildi? Ha-
yır, o küstah bir ya-
lancıdan başka bir 
şey değil! 

54. 
26 

,, ونِ س ي عِْ ل م  =onlar,,bilecekler    غ دًا=yarın    

نِِ     yalancı=اْلك ذَابِ     kim,,olduğunu=م 

 küstahın=اْْل ِشرِ 

Onlar yarın kimin 
şımarık bir yalancı 
olduğunu öğrene-
ceklerdir. 

Yarın kimin pek 
yalancı, şımarı-
ğın biri olduğunu 
bileceklerdir. 

(Allah:) Onlar yarın 
kimin küstah ve ya-
lancı olduğunu göre-
cekler! dedi, 

54. 
27 

ْرِسل و    biz=إِنَا..     onlara..göndereceğiz=م 

    sınamak..için=فِتْن ةًِ    dişi..deveyi=النَاق ةِِ

مِْ     sen..onları..gözetle=ف اْرت ِقْبه مِْ    kendilerini=ل ه 

اْصط بِرِْ  ve..sabret=و 

Biz onları sınav-
dan geçirmek için 
dişi deveyi gönde-
receğiz. Sabret de 
gör bakalım, ne 
yapacaklar? 

Gerçekten onla-
rı, imtihan etmek 
için dişi deveyi 
gönderen Biziz. 
Onları gözetle 
ve sabret. 

Bak (ey Salih,) Biz bu 
dişi deveyi onlar için 
bir sınama olsun diye 
gönderiyoruz; sen on-
ları sadece seyret ve 
sabırlı ol. 

54. 
28 

ن ب ِئْه مِْ,,     muhakkak=أ نَِ    onlara,,haber,,ver=و 

اءِ  ة ِ    suyun=اْلم      paylaştırılacağını=قِْسم 

ْمِ      aralarında=ب ْين ه 

ِشْربِ ,,ك لُِّ =her,,içme,,sırası,,(gelen)    

رِ  ْحت ض   hazır,,bulunsun,,(suyunu,,alsın)=م 

Onlara suyun deve 
ile aralarında bö-
lüştürüldüğünü bil-
dir. Kimin sırası ise 
gelir, su içer. 

Onlara, suyun 
aralarında tak-
sim olunduğunu 
da haber ver. 
Her biri su nöbe-
tinde hazır bu-
lunsun. 

Onlara (kuyu) suları-
nın aralarında paylaş-
tırılacağını bildir; her 
birine eşit paylar 
(şeklinde.) 

54. 
29 

مِْ    çağırdılar=ف ن اد ْوا.. اِحب ه      bir..arkadaşlarını=ص 

 kesti..(deveyi)=ف ع ق رِ     o..da..bıçağı..çekti=ف ت ع اط ىَِٰ

Ama onlar bir ar-
kadaşlarını çağır-
dılar. O da kılıcını 
çekerek hayvanı 
cansız yere serdi. 

Arkadaşlarını 
çağırdılar, o da 
sarılarak onu 
kesti. 

Ama onlar (en yakın) 
adamlarını çağırdılar; 
o (gelir gelmez kötü 
bir işe) kalkıştı ve 
(hayvanı) vahşice 
boğazladı. 

54. 
30 

,,     azabım=ع ذ ابِي    oldu=ك انِ     ?ama,,nasıl=ف ك ْيفِ 

ن ذ رِِ  ve,,uyarılarım=و 

Peki benim aza-
bım ve uyarılarım 
nasılmış? 

İşte, Benim aza-
bım ve tehditle-
rim nasılmış? 

uyarım gözardı edil-
diğinde verdiğim 
azap ne şiddetlidir! 

54. 
31 

ْلن ا    biz=إِنَا..     gönderdik=أ ْرس 

ل ْيِهمِْ     onların..üzerine=ع 

ةًِ ْيح  اِحد ةًِ    sayha..(korkunç..bir..ses)=ص      tek=و 

ِشيمِِ    oldular=ف ك ان وا     kuru..ot..gibi=ك ه 

ْحت ِظرِِ  ağıldaki=اْلم 

Onların üzerine bir 
tek çığlık saldık da 
ağıl bekçisinin bi-
riktirdiği kuru ot yı-
ğınlarına dönüştü-
ler. 

Nitekim üzerleri-
ne bir tek çığlık 
gönderdik de 
ağılcıların kul-
landığı kurumuş 
ot gibi oldular. 

Biz onlara (ceza ola-
rak) bir tek darbe 
vurduk ve bir çiftliğin 
kurumuş, kırılmış fi-
danlarına döndüler. 

54. 
32 

ل ق دِْ,,     biz,,kolaylaştırdık=ي َسْرن ا    andolsun=و 

ْكرِِ    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ      öğüt,,almak,,için=ِللذ ِ

لِْ دَِكرِ ,,ِمنِْ    ?yok,,mudur=ف ه  م  =öğüt,,alan 

Biz Kur´an´dan 
öğüt alınabilsin di-
ye onu kolay anla-
şılır kıldık. Yok mu 
öğüt alan? 

Andolsun ki; Biz, 
Kur´an´ı düşün-
mek için kolay-
laştırdık. Düşü-
nüp öğüt alan 
var mı? 

Bu nedenle Biz bu 
Kuran'ı akılda kolay 
tutulur kıldık. Öyley-
se, yok mudur ondan 
ders almak isteyen? 

54. 
33 

    Lût’un=ل وطِ     kavmi=ق ْومِ     yalanladı=ك ذَب تِْ..

 uyarıları=بِالنُّذ رِِ

Lut´un soydaşları 
da uyarıları yalan-
lamışlardı. 

Lut kavmi de 
uyarıları yalan-
ladı. 

Lut halkı (da) bütün 
uyarılar(ımız)ı gözar-
dı etmişti; 

54. 
34 

ْلن ا    biz=إِنَا,, ل ْيِهمِْ    gönderdik=أ ْرس      üstlerine=ع 

اِصبًا     ailesi=آلِ     yalnız,,hariç=إِلَِ    bir,,fırtına=ح 

    onları,,kurtardık=ن َجْين اه مِْ    Lût=ل وط ِ 

رِ   seher,,vakti=بِس ح 

Biz de üzerlerine 
taşları savuran bir 
kasırga gönderdik. 
Yalnız Lut´un ta-
raftarları hariç. On-
ları sabahleyin er-
kenden kurtardık. 

Biz de üzerlerine 
taş yağdıran bir 
rüzgar yolladık. 
Ancak Lut´un ai-
lesi müstesna. 
Onları seher 
vakti kurtardık. 

Onların üzerine de 
öldürücü bir kasırga 
saldık ve şafak vakti 
yalnız Lut'un ailesini 
kurtardık, 

54. 
35 

ةًِ.. ِعْنِدن اِ ..ِمنِْ    bir..nimet..olarak=نِْعم  =katımızdan    

ِلكِ      biz..mükâfatlandırırız=ن ْجِزي    böyle=ك ذ َٰ

نِْ ش ك رِ ..م  =şükredeni 

Tarafımızdan su-
nulmuş bir nimet 
olarak. Biz şükre-
denleri işte böyle 
ödüllendiririz. 

Katımızdan bir 
nimet olarak. İş-
te Biz; şükredeni 
böyle mükafat-
landırırız. 

katımızdan bir nimet 
olarak; işte biz şükre-
denleri böyle ödül-
lendiririz. 

54. 
36 

ل ق دِْ,, ه مِْ    andolsun=و      onları,,uyarmıştı=أ ْنذ ر 

ت ن ا     bizim,,yakalamamıza,,karşı=ب ْطش 

ْوا ار      fakat,,kuşku,,duydular=ف ت م 

 uyarılara,,karşı=بِالنُّذ رِِ

Lut onları bizim sil-
lemiz konusunda 
uyarmıştı. Fakat, 
onlar bu uyarıları 
kuşku ile karşıladı-
lar. 

Andolsun ki; on-
lara, azab ile ya-
kalayacağımızı 
da haber vermiş-
ti. Ama onlar bu 
uyarıları kuşku 
ile karşılayarak 
yalanladılar. 

Aslında o, Bizim ce-
zalandırma gücümüz 
konusunda onları 
uyarmıştı; ama onlar 
bu uyarılara hep şüp-
heyle baktılar, 

54. 
37 

ل ق دِْ..     ve..andolsun=و 

د وه ِ او      murad..almağa..kalkıştılar=ر 

ْيِفهِِ..ع نِْ ض  =onun..konuklarından    

ْسن ا     gözlerini=أ ْعي ن ه مِْ    biz..de..siliverdik=ف ط م 

    azabımı=ع ذ ابِي    haydi..tadın=ف ذ وق وا

ن ذ رِِ  ve..uyarılarımı=و 

Onlar Lut´un ko-
nuklarını elde et-
mek istediler. Bu-
nun üzerine gözle-
rini kör ettik. «Ta-
dın bakalım aza-
bımı ve uyarıları-
mın sonuçlarını.» 

Andolsun ki; on-
lar, misafirlerine 
kötülük yapmayı 
kasdetmişlerdi. 
Biz de gözlerini 
kör ettik. Azabı-
mı ve tehdidimi 
tadın. 

Ve hatta o'ndan misa-
firlerini (kendilerine) 
teslim etmesini istedi-
ler. Bunun üzerine 
onları (gerçeği) gör-
mekten yoksun bırak-
tık. Uyarılarım gözar-
dı edildiğinde başını-
za gelen azabı tadın 
bakalım! (diye ses-
lendik.) 

54. 
38 

ل ق دِْ,, مِْ    ve,,andolsun=و  ه  بَح      sabah,,onları,,yakaladı=ص 

ةًِ ْست ِقرِ     bir,,azab=ع ذ ابِ     erken=ب ْكر   kararlı=م 

Sabah erkenden 
sürekli bir azaba 
yakalandılar. 

Andolsun ki; bir 
sabah erken, 
önü alınmaz bir 
azab geldi baş-
larına. 

Nitekim sabahın er-
ken vaktinde (etkileri) 
kalıcı bir azap onları 
yakaladı: 

54. 
39 

    azabımı=ع ذ ابِي    tadın=ف ذ وق وا..

ن ذ رِِ  ve..uyarılarımı=و 

Tadın bakalım 
azabımı ve uyarı-
larımın sonuçları-
nı. 

Tadın, işte aza-
bımı ve tehditle-
rimi. 

Uyarılarım gözardı 
edildiğinde başınıza 
gelen azabı tadın ba-
kalım! 

54. 
40 

ل ق دِْ,,     biz,,kolaylaştırdık=ي َسْرن ا    ve,,andolsun=و 

ْرآنِ اْلق ِ =Kur’an’ı    ِِْكر     öğüt,,almak,,için=ِللذ ِ

لِْ دَِكرِ ,,ِمنِْ    ?yok,,mudur=ف ه  م  =öğüt,,alan 

Biz Kur´an´dan 
öğüt alınabilsin di-
ye onu kolay anla-
şılır kıldık. Yok mu 
öğüt alan? 

Andolsun ki; Biz, 
Kur´an´ı düşün-
mek için kolay-
laştırdık. Düşü-
nüp ibret alan 
var mı? 

Bu nedenle, Biz bu 
Kuran'ı akılda kolay 
tutulur kıldık. Öyley-
se, yok mudur ondan 
ders almak isteyen? 

54. 
41 

ل ق دِْ.. اءِ     ve..andolsun=و      kavmine=آلِ     gelmiştir=ج 

 uyarılar=النُّذ رِ     Fir’avn’ın=فِْرع ْونِ 

Firavun yanlılarına 
da uyarılar gelmiş-
ti. 

Andolsun ki; Fi-
ravun erkanına 
da uyarıcılar 
geldi. 

Firavun halkına (da) 
kesinlikle bu tür uya-
rılar gelmişti; 

54. 
42 

    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا    yalanladılar=ك ذَب وا,,

ا ْذن اه مِْ    bütün=ك ل ِه      biz,,de,,onları,,yakaladık=ف أ خ 

    aziz,,olanın=ع ِزيزِ     yakalaması,,gibi=أ ْخذ ِ

ْقت ِدرِ   ve,,güçlü,,olanın=م 

Fakat bütün ayet-
lerimizi yalanladı-
lar. Biz de güçlü ve 
üstün iradeli birine 
yaraşacak bir sert-
likle onların yaka-
larına yapıştık. 

Onlar, bütün 
ayetlerimizi ya-
lanladılar. Biz de 
kendilerini, çok 
kuvvetli ve kud-
retli bir yakala-
yışla yakaladık. 

Onlar Bizim bütün 
mesajlarımızı yalan-
lamışlardı. Bunun 
üzerine, yalnızca, her 
şeyin belirleyicisi olan 
Kudret Sahibinin he-
sap soracağı şekilde 
onlara hesap sorduk. 

54. 
43 

ك مِْ.. ْيرِ     ?sizin..kâfirleriniz..mi=أ ك فَار      hayırlı=خ 
Acaba sizin içiniz-
deki kafirler onlar-
dan daha mı iyidir, 

Sizin kafirleriniz 
bunlardan daha 
mı iyidir? Yoksa 

Öyleyse, (şimdi) siz-
den hakikati inkar 
edenler diğerlerinden 
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ئِك مِْ..ِمنِْ أ ول َٰ =ötekilerinizden    ِْأ م=yoksa..var..mı?    

ة ِ    sizin..için=ل ك مِْ اء      bir..beraet=ب ر 

ب رِِ..فِي الزُّ =Kitaplarda 

yoksa kutsal kitap-
larda size ilişkin bir 
suçsuzluk belgesi 
mi var? 

kitablarda sizin 
için bir beraat mi 
vardır? 

daha mı iyidirler; yok-
sa (kadim ilahi) hik-
met belgelerinde sizin 
için dokunulmazlık 
(sözü) mü verildi? 

54. 
44 

,, ي ق ول ونِ ,,أ مِْ =yoksa,,diyorlar,,mı?     ِن ْحن=biz    

ِميعِ  ْنت ِصرِ     bir,,topluluğuz=ج   muzaffer,,(yenilmez)=م 

Yoksa onlar «Biz 
karşımıza çıkacak 
herkesi yenen güç-
lü bir orduyuz» mu 
diyorlar? 

Yoksa onlar: Biz, 
intikam almaya 
muktedir bir top-
luluğuz mu di-
yorlar? 

Yoksa onlar, Biz yek 
vücut olmuş bir gru-
buz, (ve bundan do-
layı) üstünlük bizim 
hakkımız! mı diyor-
lar? 

54. 
45 

.. مِ  ي ْهز  ْمعِ     bozulacak=س      o..topluluk=اْلج 

لُّونِ  ي و   geriye=الدُّب رِ     ve..dönüp..kaçacaklardır=و 

Yakında orduları 
bozguna uğratıla-
cak ve geri püskür-
tüleceklerdir. 

Topluluk yakın-
da dağıtılacak 
ve onlar arkala-
rını dönüp kaça-
caklar. 

(Ama hakikati inkar 
edenlerin) ordusu 
bozguna uğrayacak, 
arkalarını dönecek 
(ve kaçacak)lar! 

54. 
46 

    o,,saattir=الَساع ة ِ    hayır=ب لِِ,,

ْوِعد ه مِْ     buluşma,,zamanları=م 

الَساع ة ِ     cidden,,çok,,fecidir=أ ْده ىَِٰ    ve,,o,,saat=و 

رُِّ أ م   ve,,acıdır=و 

Asıl azaba kıyamet 
günü çarpılacak-
lardır. Kıyamet gü-
nü onlar için daha 
feci ve daha acıdır. 

Daha doğrusu 
onlara vaadolu-
nan asıl saattir. 
O saat ne belalı, 
ne acıdır. 

Evet! Son Saat, onla-
rın kaderleriyle ger-
çekten buluşacakları 
andır; ve o Son Saat 
en korkunç ve en acı 
(an) olacaktır; 

54. 
47 

ْجِرِمينِ     şüphesiz=إِنَِ..     içindedir=فِي    suçlular=اْلم 

لِ  َل  س ع رِ     bir..sapıklık=ض   ve..çılgınlık=و 

Suçlular şaşkınlık 
ve ateş içindedir-
ler. 

Muhakkak ki 
suçlular; sapıklık 
ve çılgın ateşler 
içindedirler. 

çünkü, günaha bat-
mış olanlar (o zaman, 
görecekler ki) sapık-
lıkta ve ahmaklıkta 
kaybolup gitmişler! 

54. 
48 

,, ب ونِ     o,,gün=ي ْومِ      sürüklenecekler=ي ْسح 

النَارِِ,,فِي =ateşe    َِٰوِهِهمِْ,,ع ل ى ج  و  =yüzükoyun    

سَِ    tadın=ذ وق وا     dokunuşunu=م 

 cehennemin=س ق رِ 

O gün onlar yüzüs-
tü sürüklenerek 
cehenneme atılır-
lar; «Ateşin vücu-
dunuza değişini 
tadınız» diye. 

O gün, yüzleri 
üstü ateşe sü-
rüldüklerinde: 
Tadın cehenne-
min tadını, denir. 

Yüzükoyun ateşe sü-
rüklenecekleri o Gün 
(onlara denilecek:) 
Cehennem ateşinin 
dokunuşunu tadın 
bakalım şimdi! 

54. 
49 

ل ْقن اه ِ    şeyi=ش ْيءِ     her=ك لَِ    biz=إِنَا..     yarattık=خ 

 bir..kadere..göre=بِق د رِ 

Biz her şeyi belirli 
bir plan uyarınca 
yarattık. 

Muhakkak ki Biz, 
her şeyi bir ölçü-
ye göre yaratmı-
şızdır. 

Bakın, Biz her şeyi 
gerekli ölçü ve nisbet-
te yarattık; 

54. 
50 

ا,, م  ن ا    yoktur=و      bizim,,buyruğumuz=أ ْمر 

اِحد ة ِ    sadece=إِلَِ     bir,,tek,,(vardır)=و 

 bakış,,ile=بِاْلب ص رِِ    göz,,açıp,,yumma,,gibidir=ك ل ْمح ِ

Bizim buyruğumuz 
göz kırpması ka-
dar kısa sürede 
gerçekleşen bir tek 
sözdür. 

Ve Bizim emri-
miz bir tektir; bir 
göz kırpması gi-
bidir. 

Bizim (bir şeyi) takdir 
etmemiz ve (onun 
meydana gelmesi) 
göz kırpması gibi bir 
anlık bir (fiil)dir. 

54. 
51 

ل ق دِْ..     biz..helak..ettik=أ ْهل ْكن ا    ve..andolsun=و 

لِْ    sizin..benzerlerinizi=أ ْشي اع ك مِْ     ?yok..mudur=ف ه 

دَِكرِ ..ِمنِْ م  =öğüt..alan 

Biz sizin gibi sa-
pıkları daha önce 
yokettik. Öğüt alan 
yok mu? 

Andolsun ki; Biz, 
sizin benzerleri-
nizi hep helak 
etmişizdir. Şu 
halde bir düşü-
nen var mı? 

Nitekim, (geçmişte) 
sizin gibi toplumları 
yok ettik. Öyleyse, 
yok mudur ondan 
ders almak isteyen? 

54. 
52 

,, ك لُِّ ش ْيءِ ,,و  =ve,,her,,şey    ِ ف ع ل وه=yaptıkları    

ب رِِ    mevcuttur=فِي  Kitaplarda=الزُّ

Onların yaptıkları 
herşey defterlere 
geçmiştir. 

Yaptıkları her 
şey kitablarda 
kayıtlıdır. 

(Onlar gerçekten suç-
luydular,) çünkü yap-
tıkları bütün (kötülük-
ler), (ilahi) hikmetin 
(kadim) belgelerinde 
(kendilerine gösteril-
miştir); 

54. 
53 

.. ك لُِّ ِغيرِ     ve..hepsi=و  بِيرِ     küçük=ص  ك      büyük=و 

ْست ط رِ   satır..satır..yazılmıştır=م 

Küçük büyük bü-
tün davranışları 
satırlara işlenmiş-
tir. 

Küçük, büyük 
her şey satır sa-
tırdır. 

ve (insanın yaptığı) 
her şey, ister küçük 
isterse büyük olsun, 
(Allah'ın nezdinde) 
kaydedilmektedir. 

54. 
54 

تَِقينِ     şüphesiz=إِنَِ,,     muttakiler=اْلم 

نَاتِ ,,فِي ج  =cennetlerdedir    

رِ  ن ه   ve,,ırmaklar(ın,,kenarın)dadırlar=و 

Kötülüklerden sa-
kınanlar cennet-
lerde ve ırmak ke-
narlarındadırlar. 

Muhakkak ki 
muttakiler, cen-
netlerde ve ır-
maklardadırlar. 

(Bu nedenle,) Allah'a 
karşı sorumlulukları-
nın bilincinde olanlar, 
kendilerini bir bahçe-
ler ve akarsular (cen-
netin)de bulacaklar, 

54. 
55 

.. ْقع دِِ..فِي م  =koltuklarındadırlar     ِِصْدق=doğruluk    

ِليكِ     huzurunda=ِعْند ِ ْقت ِدرِ     padişahın=م   güçlü=م 

Güçlü hükümdarın 
katında güvenli bir 
konutta ağırlana-
caklardır. 

Doğruluk ma-
kamında, güçlü 
bir hükümdarın 
katındadırlar. 

her şeyin belirleyicisi 
olan Kudret Sahibi'nin 
huzurunda, (saf) ger-
çeğin tahtı üzerinde... 

55. 
1 

,, نِ   Çok,,merhametli,,(Allah)=الَرْحم َٰ
Rahman olan Al-
lah. 

Rahman. Rahman, 

55. 
2 

.. لَمِ   Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ     öğretti=ع 
Kur´an´ı öğretti. Kur´an´ı öğretti. Bu Kuran'ı (insana) 

öğretti. 

55. 
3 

,, ل ِ قِ خ  =yarattı     ِْنس ان  insanı=اْْلِ
İnsanı yarattı. İnsanı yarattı. O, insanı yarattı: 

55. 
4 

ه ِ..  beyanı=اْلب ي انِ     ona..öğretti=ع لَم 
Ona düşüncesini 
açıklamayı öğretti. 

Ona beyanı öğ-
retti. 

ona açık ve berrak 
şekilde düşünmeyi ve 
konuşmayı öğretti. 

55. 
5 

,, رِ     güneş=الَشْمسِ  اْلق م      ve,,ay=و 

ْسب انِ   bir,,hesap,,iledir=بِح 

Güneşin ve ayın 
konumları ve ha-
reketleri belirli bir 
hesaba dayanır. 

Güneş de, ay da 
bir hesab iledir. 

Güneş ve ay (O'nun 
buyruğu doğrultusun-
da) kendileri için be-
lirlenen yörüngelerde 
akarlar; 

55. 
6 

.. النَْجمِ      necm..(bitkiler..yıldızlar)=و 

رِ  الَشج      ve..ağaçlar=و 

د انِِ  secde..etmektedirler=ي ْسج 

Bitkiler ve ağaçlar 
O´nun buyruğuna 
boyun eğerler. 

Bitkiler ve ağaç-
lar da secde 
ederler. 

yıldızlar ve ağaçlar 
(O'nun önünde) yere 
kapanırlar. 

55. 
7 

,, اءِ  الَسم  ا    ve,,göğü=و  ف ع ه      yükseltti=ر 

عِ  ض  و  انِ     ve,,koydu=و   mizanı=اْلِميز 

O, göğü yüksek 
yarattı ve tartı ilke-
sini koydu. 

Göğü yükselt-
miş, mizanı 
koymuştur. 

Ve O, gökleri yükseltti 
ve (her şey için) bir 
ölçü koydu 

55. 
8 

.. ت ْطغ ْوا..أ لَِ =taşkınlık..etmeyin    

انِِ..فِي اْلِميز  =tartıda 

Tartıda titiz olun 
diye. 

Tartıda haksızlık 
etmeyin. 

ki (siz, ey insanlar,) 
asla (doğruluk ve 
haklılık) ölçüsünden 
şaşmayasınız! 

55. 
9 

وا,, أ قِيم  ْزنِ     ve,,yapın=و      tartıyı=اْلو 

ِقْسطِِبِالِْ =adaletle    

لِ  وا,,و  ت ْخِسر  =eksiklik,,yapmayın    

انِ   terazide=اْلِميز 

Teraziyi doğru tu-
tunuz, sakın eksik 
tartmayız. 

Tartıyı doğru 
yapın, tartılanı 
eksik yapmayın. 

Öyleyse (yaptıklarını-
zı) adaletle tartın ve 
ölçüyü eksik tutma-
yın! 

55. 
10 

.. اْْل ِ ْرضِ و  =yeryüzünü    ا ع ه  ض      koydu=و 

 canlılar..için=ِلِْل ن امِِ

Allah, yeryüzünü 
canlıların ayakları 
altına serdi. 

Yeri de yaratık-
lar için alçalttı. 

O, yeri, bütün canlı 
varlıklar için genişle-
tip yaymıştır, 

55. 
11 

ا,, ة ِ    onda,,vardır=فِيه      meyva(lar)=ف اِكه 

النَْخلِ  امِِ,,ذ اتِ     ve,,hurmalar=و  اْْل ْكم  =salkımlı 

Orada türlü türlü 
meyvalar, salkımlı 
hurma ağaçları 
var. 

Onda meyveler, 
salkımlı hurma 
ağaçları; 

üzerinde meyveler ve 
salkım salkım hurma 
ağaçlarıyla 

55. 
12 

.. بُِّ اْلح      ve..dane(ler)=و 

اْلع ْصفِِ..ذ و =saplı..ve..yapraklı    

انِ  الَرْيح   ve..hoş..kokulu..bitkiler=و 

Yine orada yaprak-
lı taneler, hoş ko-
kulu bitkiler var. 

Yapraklı taneler 
ve kokulu bitkiler 
var. 

ve filizlenip dal veren 
tohumları ve hoş ko-
kulu bitkileriyle. 

55. 
13 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Ey insanlar ve cin-
ler, peki, Rabbini-
zin hangi nimetini 
yalanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 
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55. 
14 

.. ل قِ  ْنس انِ     yarattı=خ      insanı=اْْلِ

الِ ..ِمنِْ ْلص  ص  =pişmiş..çamurdan    

 kiremit..gibi=ك اْلف َخارِِ

O insanı pişmiş 
çamuru andıran 
kuru balçıktan ya-
rattı. 

İnsanı pişmiş 
çamur gibi kup-
kuru bir balçık-
tan yaratmıştır. 

O, insanı çömlek gibi 
pişmiş çamurdan ya-
rattı, 

55. 
15 

,, ل قِ  خ  انَِ    ve,,yarattı=و      cin’i=اْلج 

اِرج ِ,,ِمنِْ م  =dumanı,,olmayan,,alevden    

ن ارِ ,,ِمنِْ =ateşten 

Cinleri de duman-
sız alevden yarattı. 

Cinnleri de yalın 
bir alevden ya-
ratmıştır. 

halbuki görünmez 
varlıkları garip bir 
ateş alevinden ya-
ratmıştır. 

55. 
16 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
17 

,, بُِّ ْشِرق ْينِِ    Rabbidir=ر      iki,,doğunun=اْلم 

بُِّ ر  ْغِرب ْينِِ    ve,,Rabbidir=و   iki,,batının=اْلم 

O iki doğunun da 
Rabbidir, iki batı-
nın da. 

O; hem iki do-
ğunun Rabbı, 
hem de iki batı-
nın Rabbıdır. 

(O,) gündoğumunun 
en uzak iki noktasının 
ve günbatımının en 
uzak iki noktasının 
Rabbi(dir). 

55. 
18 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
19 

,, جِ  ر  ْينِِ    salıverdi=م      iki,,denizi=اْلب ْحر 

 birbirine,,kavuşuyorlar=ي ْلت ِقي انِِ

Acı ve tatlı sulu iki 
denizi birbiri üzeri-
ne salarak yanya-
na getirdi. 

İki denizi birbiri-
ne kavuşmak 
üzere salıver-
miştir. 

O, birbirlerine kavu-
şup karışabilmeleri 
için iki büyük su küt-
lesini serbest bırak-
mıştır; 

55. 
20 

ا.. خِ     aralarında..vardır=ب ْين ه م      bir..engel=ب ْرز 

ي ْبِغي انِِ..لِ  =(birbirine)..geçip..karışmıyorlar 

Ama aralarında 
birbirlerine karış-
malarını önleyen 
bir engel vardır. 

Aralarında bir 
engel vardır, bir-
birinin sınırını 
aşamazlar. 

(ama) aralarında 
aşamayacakları bir 
engel var. 

55. 
21 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
22 

.. جِ  ا    çıkar=ي ْخر      inci=اللُّْؤل ؤِ     ikisinden..de=ِمْنه م 

انِ  ْرج  اْلم   ve..mercan=و 

Her iki denizden 
de inci ve mercan 
çıkar. 

Her ikisinden de 
inci ve mercan 
çıkar. 

Bu (su kütle)lerinin 
ikisinden büyüklü kü-
çüklü inciler çıkar. 

55. 
23 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
24 

ل ه ِ.. ارِِ    ve..O’nundur=و  و      gemiler=اْلج 

ْنش آتِ  اْلب ْحرِِ..فِي    inşa..edilmiş=اْلم  =denizde    

مِِ  koca..dağlar..gibi=ك اْْل ْعَل 

O´nun denizlerde 
yüzen, dağlar gibi 
iri gemileri vardır. 

Denizde yüzen 
koca dağlar gibi 
gemiler de 
O´nundur. 

Ve (hareket halinde-
ki) dağlar gibi deniz-
ler üzerinde yüzüp 
giden kocaman gemi-
ler O'nundur. 

55. 
25 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Peki, öyleyse, Rabbi-
nizin hangi nimet ve 
kudretini inkar edebi-
lirsiniz? 

55. 
26 

.. نِْ    her..şey=ك لُِّ ا..م  ل ْيه  ع  =üzerinde..bulunan    

 yok..olacaktır=ف انِ 

Yeryüzündeki her 
şey yok olacaktır. 

Onun üzerinde 
her bulunan fa-
nidir. 

Göklerde ve yerde 
var olan her şey yok 
olup gitmeye mah-
kumdur; 

55. 
27 

,, ي ْبق ىَِٰ ْجه ِ    baki,,kalacaktır=و      yüzü=و 

ب ِكِ  لِِ    sahibi=ذ و    Rabbinin=ر  َل      celal=اْلج 

امِِ ْكر  اْْلِ  ve,,ikram=و 

Sadece kerem sa-
hibi, yüce Rabbinin 
varlığı süreklidir. 

Ancak celal ve 
ikram sahibi 
Rabbının zatı 
baki kalacaktır. 

ama kudret ve ihti-
şam sahibi olan Rab-
binizin Zatı sonsuza 
dek kalıcıdır. 

55. 
28 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
29 

,, ْسأ ل ه ِي ِ =O’ndan,,isterler    ِْن     bulunanlar=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِ اْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

    O=ه وِ     gün=ي ْومِ     her=ك لَِ

ش أْنِ ,,فِي =yeni,,bir,,iştedir 

Göktekiler ve yer-
dekiler hep 
O´ndan bir şey is-
terler. O her gün 
(her an) yeni bir iş-
le meşguldür. 

Göklerde ve 
yerde kim varsa 
hepsi O´ndan is-
ter. O; her gün 
bir şe´n üzeredir. 

Göklerde ve yerdeki 
bütün mevcudat 
O(nun kanunları)na 
tabidir: (ve) O, her 
gün kendini bambaş-
ka (şaşkınlık verici) 
bir yolla ifade eder. 

55. 
30 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
31 

,,
غِ  ن ْفر      sizin,,için,,olacak=ل ك مِْ    boş,,vaktimiz=س 

نِِ,,أ يُّه ِ الثَق َل  =ey,,iki,,yük,,sahibi,,(insan,,ve,,cin) 

Ey insanlar ve cin-
ler, yakında sizinle 
hesaplaşmak için 
özel vakit ayıraca-
ğız. 

Ey insanlar ve 
cinnler; yakında 
size de yönele-
ceğiz 

(Bir gün) sizden he-
sap soracağız, siz ey 
günah yüklü çift! 

55. 
32 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Bu durumda, Rabbi-
nizin hangi nimet ve 
kudretini inkar edebi-
lirsiniz? 

55. 
33 

ْعش رِ     ey=ي ا,,     cinler=اْلِجن ِِ    topluluğu=م 

ْنِسِ اْْلِ     ve,,insanlar=و 

اْست ط ْعت مِْ,,إِنِِ =gücünüz,,yeterse    

ت ْنف ذ وا,,أ نِْ =geçip,,gitmeğe    

أ ْقط ارِِ,,ِمنِْ =bucaklarından    ِِات او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ     geçin,,gidin=ف اْنف ذ واِ     ve,,yerin=و 

ت ْنف ذ ونِ ,,لِ  =geçemezsiniz    

 kudretle=بِس ْلط انِ     ancak,,(geçebilirsiniz)=إِلَِ

Ey cinler ve insan-
lar, eğer göklerin 
ve yerin sınırlarını 
aşarak kaçmaya 
gücünüz yetiyorsa 
kaçınız. Fakat an-
cak özel bir gücü-
nüz varsa bunu 
başarabilirsiniz. 

Ey cinnler ve in-
sanlar topluluğu; 
göklerin ve yerin 
çevresinden ge-
çip gitmeye gü-
cünüz yetiyorsa 
geçip gidin. Ama 
üstün bir güç 
olmadan geçe-
mezsiniz. 

Siz ey görünmez var-
lıklar(ın) ve insan-
lar(ın şerlileriy)le bir 
arada yaşayanlar! 
Eğer göklerin ve yerin 
ötelerine geçebilece-
ğinizi (düşünüyorsa-
nız), haydi geçin! 
(Ama) onların ötesine 
geçemezsiniz, (Al-
lah'tan) bir yardım 
olmazsa! 

55. 
34 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
35 

,, ا    gönderilir=ي ْرس لِ  ل ْيك م      ikinizin,,üzerine=ع 

اظِ  ن ارِ ,,ِمنِْ    yalın,,alev=ش و  =ateşten    

اسِ  ن ح      ve,,kıpkızıl,,bir,,duman=و 

ِ انِِ,,ف َل  ت ْنت ِصر  =başaramazsınız 

Üzerinize duman-
sız alev ve bakır 
eriyiği püskürtülür 
de bu azaptan sizi 
kurtaran bulun-
maz. 

Üzerinize du-
mansız bir alev 
ve ateşsiz bir 
duman gönderilir 
de birbirinizi kur-
taramaz ve yar-
dımlaşamazsı-
nız. 

Bir ateş alevi ve du-
man üzerinize salına-
cak ve hiçbir yardım 
görmeyeceksiniz! 

55. 
36 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetlerini 
yalanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Bu durumda, Rabbi-
nizin hangi nimet ve 
kudretini inkar edebi-
lirsiniz? 

55. 
37 

اءِ     yarıldığı=اْنش قَتِِ    zaman=ف إِذ ا,,     gök=الَسم 

ْرد ةًِ    ve,,olduğu=ف ك ان تِْ     kıpkırmızı,,bir,,gül=و 

ه انِِ  erimiş,,yağ,,gibi=ك الد ِ

Gök parçalanıp da 
kırmızı gül rengin-
de bir yağ eriyiğine 
dönüştüğü zaman; 

Gök, yarılıp da 
kırmızı sahtiyan 
gibi bir gül oldu-
ğu zaman, 

Gök parça parça ya-
rıldığı ve (yanık) yağ 
gibi kızıllaştığı za-
man: 
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55. 
38 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Hangi nimet ve kud-
retini inkar edebilirsi-
niz Rabbinizin? 

55. 
39 

,, ئِذِ  ي ْسأ لِ ,,لِ     o,,gün=ف ي ْوم  =sorulmaz    

ذ ْنبِهِِ,,ع نِْ =günahından     ِإِْنس=insana    

لِ  انِ ,,و  ج  =ne,,de,,cin’e 

O gün ne insana 
ne de cinne suçu 
sorulmaz. 

İşte o gün; insa-
na da, cinne de 
günahından so-
rulmaz. 

O Gün ne insana ne 
de görünmez varlığa 
günahları hakkında 
bir şey sorulmaya-
caktır. 

55. 
40 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz. _ 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
41 

,, فِ  جِْ    tanınır=ي ْعر  ونِ اْلم  ِرم  =suçlular    

اه مِْ ذ ِ    simalarından=بِِسيم      ve,,tutulur=ف ي ْؤخ 

اِصي     alınlar(ın)dan=بِالنَو 

اْْل ْقد امِِ  ve,,ayaklar(ın)dan=و 

Suçlular yüz ifade-
lerinden tanınarak 
perçemlerinden ve 
ayaklarından yaka-
lanırlar. 

Suçlular simala-
rından tanınırlar 
da perçemlerin-
den ve ayakla-
rından tutulurlar. 

Bütün günahkarlar 
işaretlerinden tanına-
cak ve alınları ile 
ayaklarından yakala-
nacaklar! 

55. 
42 

..ِِ ءِِ    ?şimdi..hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
43 

ِذهِِ,, نَمِ     işte,,bu=ه َٰ ه      cehennemdir=ج 

بِ ,,الَتِي ي ك ذ ِ =yalanladığı    ِِاب ه  =onunla    

ونِ  ْجِرم   suçluların=اْلم 

İşte suçluların ya-
lanladıkları cehen-
nem budur. 

Suçluların yalan-
ladıkları cehen-
nem, işte budur. 

İşte bu, günahkarların 
(şimdi) yalanladıkları 
cehennemdir: 

55. 
44 

.. ا    dolaşırlar=ي ط وف ونِ      onunla=ب ْين ه 

ب يِْ نِ و  =arasında     ِِميم  kızgın=آنِ     kaynar..su=ح 

Cehennem ile 
kaynar su arasın-
da mekik dokurlar. 

Onlar bununla 
kaynar su ara-
sında dolaşır du-
rurlar. 

onlar, cehennem ile 
(kendi) yakıcı ümitsiz-
likleri arasında gidip 
gelecekler! 

55. 
45 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
46 

نِْ.. ِلم  افِ     kimseler..için..vardır=و      korkan=خ 

ق امِ  ب ِهِِ    divanında..durmaktan=م      Rabbinin=ر 

نَت انِِ  iki..cennet=ج 

Rabbinin huzuruna 
çıkacağı andan 
korkanlara cennet-
te bir konut verile-
cektir. 

Rabbının ma-
kamından kor-
kana iki cennet 
vardır. 

Rablerinin huzuruna 
korku içinde çıkanlar 
için iki (cennet) bah-
çe(si hazırlanmıştır.) 

55. 
47 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
48 

ات ا..     ikisinin..de..vardır=ذ و 

 çeşitli..ağaçları..meyvaları=أ ْفن انِ 

Bu cennet konutla-
rının bahçeleri sık 
dallı ağaçlarla kap-
lıdır. 

Her ikisi çeşit 
çeşit ağaçlarla 
doludur. 

Türlü türlü harika 
renkler (ile bezenmiş 
iki bahçe). 

55. 
49 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
50 

ا.. ْين انِِ    ikisinde..de..vardır=فِيِهم      iki..kaynak=ع 

 akıp..giden=ت ْجِري انِِ

Bu iki konutta birer 
pınar akmaktadır. 

İkisinde de ak-
makta olan iki 
pınar vardır. 

Bu iki (bahçenin her 
birin)de iki çeşme 
akacak. 

55. 
51 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
52 

ا.. ك ل ِِ..ِمنِْ    ikisinde..de..vardır=فِيِهم  =hepsinden    

ةِ  انِِ    meyvaların=ف اِكه  ْوج   iki..çift=ز 

Bu konutların bah-
çelerindeki ağaç-
larda her meyva-
nın iki çeşidi var-
dır. 

İkisinde de her 
tür meyveden 
çift çift vardır. 

İkisinde de her mey-
veden iki cins bulu-
nacak. 

55. 
53 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
54 

.. تَِكئِينِ  ِ..ع ل ىَِٰ    yaslanırlar=م  ش  ف ر  =yataklara    

اب طِ  ائِن ه  =astarları    ِْق ِ ..ِمن إِْست ْبر  =kalın..atlastan    

ن ى ج      ve..devşirmesi..(meyvelerin)=و 

نَت ْينِِ  yakındır=د انِ     iki..cennetin=اْلج 

Bu konutlarda 
ağırlananlar astar-
ları yaldızlı atlas-
tan minderlere 
yaslanırlar. Her iki 
konutun bahçele-
rindeki ağaçların 
meyvaları yere ya-
kındır, kolayca 
devşirilebilirler. 

Hepsi de örtüleri 
atlastan döşe-
melere yaslanır-
lar. İki cennetin 
meyvelerini de 
kolayca toplar-
lar. 

(İşte böyle bir cennet-
te, kutsananlar) atlas-
tan dokunmuş halıla-
ra uzanarak (hayat 
sürecekler); ve bu iki 
bahçenin meyvesi ko-
layca erişebilecekleri 
yerde bulunacak. 

55. 
55 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, Rabbinizin 
hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsi-
niz? 

55. 
56 

    orada..vardır=فِيِهنَِ..

اتِ      diken..(dilberler)..(eşlerine)=ق اِصر 

    bakışlarını=الَطْرفِِ

ي ْطِمثْه نَِ..ل مِْ =onlara..temas..etmemiştir     ِإِْنس=insan    

مِْ لِ     bunlardan..önce=ق ْبل ه  انِ ..و  ج  =ne..de..cin 

Bu konutlarda göz-
leri erkeklerinden 
başkasını görme-
yen, daha önce ne 
insan ve ne de cin 
kökenli bir erkeğin, 
el değdirmediği eş-
ler vardır. 

Oralarda bakış-
larını yalnız eş-
lerine çevirmişler 
vardır ki, daha 
önce kendilerine 
ne bir insan, ne 
de bir cinn do-
kunmuştur. 

Bu (bahçe)lerde, ne 
insanın ne de görün-
mez bir varlığın daha 
önce hiç dokunmadı-
ğı yumuşak bakışlı 
eşler bulunacak. 

55. 
57 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ارِ  ب ِك م  =Rabbinizin    ِِب ان  yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

Öyleyse, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
58 

أ نَه نَِ..     yakut=اْلي اق وتِ     sanki..onlar=ك 

انِ  ْرج  اْلم   ve..mercandırlar=و 

O eşler sanki birer 
yakut ve mercan-
dırlar. 

Sanki onlar ya-
kut ve mercan-
dırlar. 

İncilerin ve yakutların 
(güzelliği) gibi (muh-
teşem güzellikler 
vaad edildiği zaman,) 

55. 
59 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

hangi nimet ve kudre-
tini inkar edebilirsiniz 
Rabbinizin? 

55. 
60 

اءِ     ?değil..midir=ه لِْ.. ز      karşılığı=ج 

ْحس انِِ ْحس انِ     yalnız=إِلَِ    iyiliğin=اْْلِ  iyilik=اْْلِ

İyiliğin, iyilikten 
başka bir karşılığı 
olabilir mi? 

İhsanın karşılığı, 
ihsandan başka-
sı mıdır? 

İyiliğin karşılığı iyilik-
ten başka bir şey 
olabilir mi? 

55. 
61 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
62 

.. ِمنِْ ا..و  د ونِِهم  =ikisinin..ötesinde..var    

نَت انِِ  iki..cennet..(daha)..=ج 

Bu iki cennet ko-
nutunda ali düzey-
de iki cennet konu-
tu daha vardır. 

O ikisinden baş-
ka iki cennet da-
ha vardır. 

Ve o ikisinin yanında 
(başka) iki bahçe da-
ha olacak; 

55. 
63 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

o halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 
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55. 
64 

ْده اَمت انِِ..  yemyeşildirler=م 
Bu konutların renk-
leri koyu yeşildir. 

Koyu yeşildirler. Yemyeşil iki (bahçe). 

55. 
65 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
66 

ا.. ْين انِِ    ikisinde..de..vardır=فِيِهم      iki..kaynak=ع 

ت انِِ  fışkıran=ن َضاخ 

İki konutta sürekli 
kaynayan iki pınar 
vardır: 

İkisinde de dur-
madan fışkıran 
iki kaynak vardır. 

Bu iki (bahçe)nin (her 
birinde) iki kaynak 
fışkıracak. 

55. 
67 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
68 

ا.. ة ِ    ikisinde..de..vardır=فِيِهم      meyva=ف اِكه 

ن ْخلِ  َمانِ     ve..hurma=و  ر   ve..nar=و 

İki konutun bahçe-
lerinde de çeşitli 
meyva, hurma ve 
nar ağaçları vardır. 

İkisinde de mey-
veler, hurma ve 
nar vardır. 

Onların ikisinde de 
(çeşit çeşit meyveler), 
hurmalar ve narlar 
olacak. 

55. 
69 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
70 

اتِ     onlarda..vardır=فِيِهنَِ.. ْير      iyi..huylu..(kadınlar)=خ 

 güzel=ِحس انِ 

O konutlarda iyi 
huylu, güzel kadın-
lar vardır. 

Orada huyları 
güzel, yüzleri 
güzel kadınlar 
vardır. 

Ve bu (bahçeler)de 
(her)şeyin en muhte-
şemi ve en güzeli bu-
lunacak. 

55. 
71 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
72 

.. ورِ  اتِ     huriler=ح  ْقص ور      kapanmış=م 

اْلِخي امِِ..فِي =çadırlara 

O kadınlar ceylan 
gözlüdürler ve ça-
dırlarının dışına 
hiç çıkmazlar. 

Otağlar içinde 
korunmuş huriler 
vardır. 

(Kutsananlar, orada, 
harika) çadırlarda saf 
ve çekingen, yumu-
şak huylu eşleri (ile 
birlikte yaşayacaklar). 

55. 
73 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
74 

.. ي ْطِمثْه نَِ..ل مِْ =onlara..temas..etmemiştir     ِإِْنس=insan    

مِْ لِ     bunlardan..önce=ق ْبل ه  ا..و  نِ ج  =ne..de..cin 

Daha önce onlara 
ne cin ne insan 
kökenli hiçbir er-
keğin eli değme-
miştir. 

Bunlardan önce 
kendilerine ne 
bir insan, ne de 
bir cin dokun-
muştur. 

Daha önce ne bir in-
sanın ne de görün-
mez varlığın dokun-
madığı (eşler). 

55. 
75 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
76 

.. تَِكئِينِ  فِ ..ع ل ىَِٰ    yaslanırlar=م  ْفر  ر  =yastıklara    

ْضرِ  ْبق ِري  ِ    yeşil=خ  ع      ve..döşeklere=و 

 harikulade..güzel=ِحس انِ 

Bu konutlarda 
ağırlananlar yeşil 
yastıklara ve güzel 
işlemeli minderlere 
yaslanırlar. 

Yeşil yastıklara 
ve güzel işlemeli 
döşeklere yasla-
nırlar. 

(Onlar, böyle bir cen-
nette) yeşil çimenler 
ve harikulade güzel-
likte halılar üzerinde 
uzanarak (hayat sü-
recekler). 

55. 
77 

,,ِِ ءِِ    ?şimdi,,hangi=ف بِأ ي      nimetlerini=آل 

ا ب ِك م  ب انِِ    Rabbinizin=ر   yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ

Peki, Rabbinizin 
hangi nimetini ya-
lanlıyorsunuz? 

Şu halde Rabbı-
nızın hangi ni-
metlerini yalan 
sayabilirsiniz? 

O halde, hangi nimet 
ve kudretini inkar 
edebilirsiniz Rabbini-
zin? 

55. 
78 

.. كِ  ب ِكِ     adı=اْسمِ     ne..yücedir=ت ب ار      Rabbinin=ر 

لِِ    sahibi=ِذي َل      büyüklük=اْلج 

امِِ ْكر  اْْلِ  ve..ikram=و 

Kerem sahibi, ulu 
Rabbinin adı ne 
yücedir! 

Celal ve ikram 
sahibi Rabbının 
adı ne yücedir. 

İhtişam sahibi ve ke-
rim Rabbinin ismi ne 
yücedir! 

56. 
1 

ق ع تِِ    zaman=إِذ ا,,     olduğu=و 

اقِع ة ِ  olacak,,vak’a=اْلو 

Kıyamet koptuğu 
zaman, 

Kıyamet koptuğu 
zaman, 

Gerçekleşecek olan 
(sonunda) gerçekleş-
tiği zaman, 

56. 
2 

.. ا    yoktur=ل ْيسِ  ْقع تِه      onun..oluşunu=ِلو 

 yalanlayacak=ك اِذب ة ِ

Onu hiç kimse ya-
lanlayamayacaktır. 

Onun vukuunu 
hiç bir yalanlayı-
cı yoktur. 

onun yalan olmadığı 
apaçık ortaya çıka-
caktır; 

56. 
3 

ة ِ,, افِض  افِع ة ِ    o,,alçaltıcıdır=خ   yükselticidir=ر 
O kimini alçaltır, 
kimini de yükseltir. 

O; alçaltıcı, yük-
selticidir. 

o, (bazılarını) alçal-
tan, (diğerlerini) yü-
celten(dir)! 

56. 
4 

َجتِِ    zaman=إِذ ا..     yer=اْْل ْرضِ     sarsıldığı=ر 

ا جًّ  şiddetle..sarsılarak=ر 

Yeryüzü şiddetle 
sarsıldığı zaman. 

Yer; sarsıldıkça 
sarsıldığı; 

Yer (şiddetli) bir sar-
sıntı ile sarsıldığında, 

56. 
5 

ب َستِِ,,     dağlar=اْلِجب الِ     ve,,serpildiği,,(zaman)=و 

 serpildikçe=ب سًّا

Dağlar parampar-
ça olup, 

Dağlar, ufalan-
dıkça ufalandığı; 

ve dağlar ufalana ufa-
lana, 

56. 
6 

ب اءًِ    haline..geldiği..(zaman)=ف ك ان تِْ..     toz..duman=ه 

ْنب ثًّا  dağılan=م 

Toz halinde boşlu-
ğa dağıldığı za-
man. 

Dağılmış toz ha-
line geldiği za-
man; 

toz toprak haline gel-
diğinde 

56. 
7 

ك ْنت مِْ,,     ve,,sizler,,olduğunuz,,(zaman)=و 

اًجا ث ةًِ    sınıf,,(grup)=أ ْزو   üç=ث َل 

Sizler üç gruba ay-
rıldığınız zaman. 

Siz üç sınıf ol-
muşsunuzdur: 

(işte o Gün,) siz üç 
sınıf(a ayrılmış) ola-
caksınız: 

56. 
8 

.. ابِ  ن ةِِ    adamları=ف أ ْصح  ْيم      sağın=اْلم 

ا ابِ     ne..(kutludurlar)=م      adamları=أ ْصح 

ن ةِِ ْيم   sağın=اْلم 

Defterleri sağdan 
verilenler. Ne mut-
lu onlara! 

Sağcılar; o sağ-
cılar ne mutlu-
durlar. 

Kiminiz doğruyu bul-
muşlardan olacak. 
Ah! ne (mutlu) kimse-
lerdir doğruyu bulmuş 
olanlar! 

56. 
9 

,, ابِ  أ ْصح  ةِِ    adamları=و  ْشأ م      solun=اْلم 

ا ابِ     ne,,(uğursuzlardır)=م      adamları=أ ْصح 

ةِِ ْشأ م   solun=اْلم 

Defterleri soldan 
verilenler. Vay ge-
le başlarına! 

Solcular; o sol-
cular ne baht-
sızdırlar. 

Ve kiminiz kötülüğe 
batmışlardan olacak. 
Ah! ne (mutsuz) kim-
selerdir kötülüğe 
batmış olanlar! 

56. 
10 

.. الَسابِق ونِ      ve..öne..geçenler..ise=و 

 öne..geçenler=الَسابِق ونِ 

Ve öncüler, hep 
önden gidenler. 

Önde olanlar da 
öncüdürler. 

Önde olanlar ise (ha-
yatta iken, inanç ve 
güzel fiillerde) öne çı-
kanlar olacak. 

56. 
11 

,, ئِكِ  ق َرب ونِ     işte,,onlardır=أ ول َٰ  yaklaştırılanlar=اْلم 
Onlar Allah´a ya-
kındırlar. 

İşte onlar en çok 
gözde olanlardır. 

(Her zaman) Allah'a 
yakınlık sağlayanlar! 

56. 
12 

.. نَاتِِ..فِي ج  =cennetlerinde    َِِعيمِِالن =Nimet 
Bol nimetli cennet-
lerdedirler. 

Naim cennetle-
rindedirler. 

(Onlar) esenlik ve 
mutluluk bahçelerin-
de (yaşayacaklar,) 

56. 
13 

اْْل َوِلينِ ,,ِمنِ     çoğu,,bir,,ümmettir=ث لَة ِ,, =öncekilerden 
Çoğu öncü üm-
metlerden, 

Bir çoğu önceki-
lerden, 

çoğu eski zamanla-
rın, 

56. 
14 

.. ق ِليلِ  اْْلِخِرينِ ..ِمنِ     ve..birazı..da=و  =sonrakilerden 
Birazı da sonraki-
lerdendir. 

Birazı da sonra-
kilerden. 

ama (sadece) pek azı 
sonraki dönemlerin 
(insanları). 

56. 
15 

,, رِ     üzerindedirler=ع ل ىَِٰ     tahtlar=س ر 

ون ةِ  ْوض   altın,,ve,,cevahirle,,işlenmiş=م 

Altın işlemeli taht-
larda otururlar. 

Murassa tahtlar 
üzerindedirler. 

Onlar, altın işlemeli 
mutluluk tahtlarına 
(kurulacaklar), 

56. 
16 

.. تَِكئِينِ  ا    yaslanırlar=م  ل ْيه      onların..üzerinde=ع 
Karşılıklı olarak bu 
tahtlara kurulurlar. 

Karşılıklı olarak 
üzerinde yasla-
nırlar. 

(ve) birbirlerine (sevgi 
ile) bakarak uzana-
caklar. 
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ت ق ابِِلينِ   karşılıklı=م 

56. 
17 

,, ل ْيِهمِْ    dolaşır=ي ط وفِ      çevrelerinde=ع 

    gençler=ِوْلد انِ 

لَد ونِ  خ   ebedi,,yaşamağa,,erdirilmiş=م 

Hiç ölmeyecek 
genç hizmetçiler 
aralarında dolaşır, 

Ölümsüz civan-
lar etraflarında 
dolaşırlar. 

Onları ölümsüz genç-
likler bekleyecek, 

56. 
18 

.. ابِ  أ ب اِريقِ     testilerle=بِأ ْكو      ve..ibrikler=و 

ِ ك أْس      ve..kadehlerle=و 

ِعينِ ..ِمنِْ م  =kaynağından..doldurulmuş 

Gürül gürül akan 
bir çeşmeden dol-
durulmuş testiler, 
ibrikler ve kadeh-
lerle. 

Main´den büyük 
kaplarla, ibrikler 
ve kadehlerle. 

tertemiz kaynakların 
suyundan doldurul-
muş kaseler, ibrikler 
ve fincanlarla, 

56. 
19 

,, دَع ونِ ,,لِ  ي ص  =başları,,ağrıtmayan    ا     ondan=ع ْنه 

لِ  ي ْنِزف ونِ ,,و  =ve,,akılları,,gidermeyen 

Bu içki ne başlarını 
ağrıtır, ne de sar-
hoş eder. 

Ondan baş ağrı-
sına uğratılma-
yacakları gibi, 
akılları da gide-
rilmez. 

ne kafalarını duman-
layan ne de onları 
sarhoş eden (bir su) 

56. 
20 

.. ةِ  ف اِكه      şeylerden=ِمَما    ve..meyva(lar)=و 

ونِ  يَر   beğendikleri=ي ت خ 

Hoşlarına giden 
meyvalarla, 

Beğenecekleri 
meyveler, 

ve seçebilecekleri her 
çeşit meyveyle, 

56. 
21 

ل ْحمِِ,, ْيرِ     ve,,eti=و      kuş=ط 

ي ْشت ه ونِ ,,ِمَما =canlarının,,çektiği 

İştahla yiyecekleri 
kuş etleri ile, 

Kuş eti, içlerinin 
çektiğinden. 

ve canlarının çekebi-
leceği her çeşit kuş 
etiyle. 

56. 
22 

.. ورِ  ح   iri..gözlü=ِعينِ     ve..huriler=و 
Onlara iri gözlü hu-
riler sunulur, 

Şahin gözlü huri-
ler de; 

Ve en güzel gözlü saf 
ve temiz eşler (yanla-
rında olacak), 

56. 
23 

أ ْمث الِِ,, ْكن ونِِ    inciler=اللُّْؤل ؤِِ    gibi=ك   saklı=اْلم 
Tıpkı sedefteki in-
ciler gibi. 

Saklı inci misali. kabuklarının içinde 
saklı bulunan inciler 
gibi. 

56. 
24 

اءًِ.. ز  ا    karşılık..olarak=ج      nedeniyle=بِم 

ل ونِ ..ك ان وا ي ْعم  =yaptıkları 

Yaptıkları iyiliklerin 
karşılığı olarak, 

Yapmakta olduk-
larına karşılık 
olarak. 

(Hayatta iken) yaptık-
larının bir ödülü (ola-
cak bu). 

56. 
25 

,, ع ونِ ,,لِ  ي ْسم  =işitmezler    ا     orada=فِيه 

    boş,,bir,,söz=ل ْغًوا

لِ  ت أْثِيًما,,و  =ve,,ne,,de,,günaha,,sokan,,bir,,laf 

Orada ne boş ve 
ne günah içerikli 
bir söz işitirler. 

Orada ne boş bir 
laf, ne de güna-
ha sokacak bir-
şey işitmezler. 

Orada ne boş ko-
nuşmalar duyacaklar, 
ne de günaha yönel-
ten bir çağrı, 

56. 
26 

ِ    denilir=قِيًَلِ    yalnızca=إِلَِ.. ًماس َل  =selam    

ًما  selam=س َل 

İşittikleri tek söz 
«selâm, selâm» 
dır. 

Yalnız selama 
karşılık; selam, 
denir. 

ama sadece iç süku-
neti ve barış müjdesi. 

56. 
27 

,, ابِ  أ ْصح  ا    sağın=اْلي ِمينِِ    adamları=و      nedir=م 

ابِ   sağın=اْلي ِمينِِ    adamları=أ ْصح 

Defterleri sağdan 
verilenler. Ne mut-
lu onlara! 

Sağcılar; ne 
bahtiyardır o 
sağcılar. 

Dürüst ve erdemli bir 
hayat yaşayanlara 
gelince, nedir bu dü-
rüst ve erdemli hayat 
sürenler(in ödülü)? 

56. 
28 

    sedir..ağaçları=ِسْدرِ     içindedirler=فِي..

ودِ  ْخض   dikensiz=م 

Onlar dikensiz se-
dir ağaçları, 

Dikensiz kiraz, (Onlar,) meyve dolu 
sidre ağaçları arasın-
da (bulacaklar kendi-
lerini), 

56. 
29 

ط ْلح ِ,, ودِ     ve,,muzlar=و  ْنض   meyva,,dizili=م 
Meyva yüklü muz 
ağaçları arasında, 

Salkımları sark-
mış muz ağaçla-
rı, 

çiçeklerle bezenmiş 
akasyalar, 

56. 
30 

.. ِظل ِ  ْمد ودِ     ve..gölge(ler)=و   uzamış=م 
Kesintisiz gölgeler 
altında, 

Yayılmış gölge, genişçe yayılmış göl-
geler, 

56. 
31 

,, اءِ  م  ْسك وبِ     ve,,sular=و   fışkıran=م 
Çağlayan akarsu 
boylarında, 

Çağlayan su, fışkıran sular, 

56. 
32 

.. ةِ  ف اِكه  ة ِ    ve..meyvalar=و   pek..çok=ك ثِير 
Bol meyvalar ya-
nında, 

Bir çok meyve, ve bol bol meyveler, 

56. 
33 

,, ْقط وع ةِ ,,لِ  م  =tükenmeyen    

لِ  ْمن وع ةِ ,,و  م  =ve,,yasaklanmayan 

Sürekli ve yasak-
sız, 

Bitip tükenme-
yen ve yasak-
lanmayan. 

hiç eksilmeyen, hiç 
tükenmeyen. 

56. 
34 

..ِ ش  ف ر      ve..döşekler..(üstündedirler)=و 

ْرف وع ةِ   yükseltilmiş=م 

Yüksek döşekler 
üzerindedirler. 

Yükseltilmiş dö-
şekler üstünde-
dirler. 

Ve yüceltilmiş eşler(i 
onlarla olacak): 

56. 
35 

أْن اه نَِ    biz=إِنَا,,     kadınları,,inşa’,,etmişizdir=أ ْنش 

 inşa’,,ile,,(yeni,,bir)=إِْنش اءًِ

Biz oradaki hurileri 
yeniden yarattık. 

Gerçekten Biz; 
onları, yeni bir 
yaratılışla yarat-
tık. 

çünkü, Biz onları ye-
nilenmiş bir hayatta 
tekrar var etmiş ola-
cağız, 

56. 
36 

ع ْلن اه نَِ..  bakireler=أ ْبك اًرا    onları..yapmışızdır=ف ج 
Onları bakire yap-
tık. 

Ve onları el 
değmemişler 
kıldık. 

ve bakireler olarak di-
rilteceğiz, 

56. 
37 

بًا,, ابًا    sevgililer=ع ر   hep,,yaşıt=أ تْر 
Eşlerine aşık ve 
onlarla aynı yaşta, 

Eşlerine düşkün 
hep bir yaşıtlar. 

sevgi dolu ve uyum 
içinde, 

56. 
38 

ابِِ..  sağın=اْلي ِمينِِ    adamları..için=ِْل ْصح 
Defterleri sağdan 
verilenler için, 

Sağcılar için. dürüst ve erdemli 
olanlarla: 

56. 
39 

اْْل َوِلينِ ,,ِمنِ     bir,,bölümü=ث لَة ِ,, =öncekilerdendir 
Bunların bazıları 
eski ümmetlerden, 

Bir çoğu önceki-
lerden, 

bir kısmı eski zaman-
lardan, 

56. 
40 

ث لَة ِ..     bir..bölümü..de=و 

اْْلِخِرينِ ..ِمنِ  =sonrakilerdendir 

Bazıları da sonra-
kilerdendir. 

Bir çoğu da son-
rakilerdendir. 

bir kısmı da sonraki 
zamanlardan. 

56. 
41 

,, ابِ  أ ْصح  الِِ    adamları=و  م  ا    solun=الش ِ     nedir=م 

ابِ  الِِ    adamları=أ ْصح  م   solun=الش ِ

Defterleri soldan 
verilenler. Vay ge-
le başlarına! 

Solcular da. Sol-
cular kimlerdir? 

Kötülükte ısrar eden-
lere gelince, nedir bu 
kötülük ısrarcıları(nın 
cezası)? 

56. 
42 

ومِ     içindedirler=فِي..     iliklere..işleyen..bir..ateş=س م 

ِميمِ  ح   ve..kaynar..su=و 

Onlar gözenekleri-
ne işleyen kavuru-
cu bir rüzgar 
önünde ve kaynar 
su içinde, 

Kızgın ateşte, 
kaynar sularda-
dırlar. 

(Onlar,) kavurucu 
rüzgarlar ve yakıcı bir 
ümitsizlik içinde (bu-
lacaklar kendilerini), 

56. 
43 

,, ِظل ِ      ve,,gölgededirler=و 

ومِ ,,ِمنِْ ي ْحم  =kara,,dumandan 

Kara ve boğucu bir 
dumanın gölgesi 
altındadırlar. 

Ve kapkara du-
mandan bir göl-
ge içindedirler. 

ve siyah duman göl-
gesinde, 

56. 
44 

.. ب اِردِ ..لِ  =serin..olmayan    

لِ  يمِ ك رِِ..و  =ve..faydası..olmayan 

Ne serinliği ve ne 
de okşayıcılığı var. 

Ne serindir, ne 
de hoştur. 

ne serinleten, ne de 
rahatlatan (bir gölge). 

56. 
45 

مِْ,,     önce=ق ْبلِ     idiler=ك ان وا    çünkü,,onlar=إِنَه 

ِلكِ  فِينِ     bundan=ذ َٰ تْر   varlık,,içinde,,şımartılmış=م 

Çünkü onlar vak-
tiyle varlık içinde 
azıtmışlardı. 

Çünkü onlar; 
bundan önce re-
fahla şımarmış-
lardı. 

Çünkü, geçmişte on-
lar kendilerini tama-
men hazlara kaptır-
mışlardı, 

56. 
46 

ك ان وا.. ونِ     ve..ediyorlardı=و      ısrar=ي ِصرُّ

اْلِحْنثِِ..ع ل ى =günahı..işlemekte    ِِاْلع ِظيم=büyük 

Büyük günahı (Al-
lah´a ortak koşma-
yı) işlemekte ısrar 
ediyorlardı. 

Ve büyük günah 
işlemekte direnip 
dururlardı. 

çirkin günahlar işle-
mekte inat ediyorlar-
dı, 

56. 
47 

,, ك ان وا ي ق ول ونِ ,,و  =ve,,diyorlardı,,ki    

    biz,,öldükten=ِمتْن ا    ?zaman,,mı=أ ئِذ ا

ك نَا ابًا    ve,,olduğumuz=و      toprak=ت ر 

ِعظ اًما     ?biz,,mi=أ إِنَا    ve,,kemik,,yığını=و 

«Ölüp toprak ve 
kemik yığını olduk-
tan sonra, biz ye-
niden mi diriltile-
ceğiz? 

Ve derlerdi ki: 
Öldüğümüzde, 
toprak ve kemik 
yığını olduğu-
muzda mı, ger-
çekten biz mi 
yeniden diriltile-
ceğiz? 

ve diyorlardı ki: Ne 
Yani! Biz ölüp de toz 
ve kemik yığını haline 
geldikten sonra mı di-
riltileceğiz yeniden? 
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ْبع وث ونِ   bir,,daha,,diriltileceğiz=ل م 

56. 
48 

ن ا.. آب اؤ  َول ونِ اْْل ِ    ?atalarımız..da..mı=أ و  =önceki 
Eski atalarımız da 
mı?» diyorlardı. 

Önce gelmiş 
geçmiş ataları-
mız da mı? 

Ve eski atalarımız da 
mı? 

56. 
49 

    öncekiler,,de=اْْل َوِلينِ     şüphesiz=إِنَِ    de,,ki=ق لِْ,,

اْْلِخِرينِ   sonrakiler,,de=و 

De ki: «Öncekiler 
de, sonrakiler de.» 

De ki: Şüphesiz 
hem öncekiler, 
hem sonrakiler, 

De ki: Daha önce ya-
şamış olanlar da, 
sonrakiler de 

56. 
50 

.. وع ونِ  ْجم      mutlaka..toplanacaklardır=ل م 

ِميق اتِِ..إِل ىَِٰ =buluşma..vakti..için     ِي ْوم=bir..günün    

ْعل ومِ   belli=م 

Belirlenmiş bir gü-
nün randevusunda 
bir araya getirile-
ceklerdir. 

Belli bir günün 
belli bir vaktinde 
mutlaka topla-
nacaklardır. 

(yalnızca Allah tara-
fından) bilinen bir 
Gün'ün belirlenmiş 
olan bir vaktinde bir 
araya getirilecekler; 

56. 
51 

اأ يُّهِ     siz,,de=إِنَك مِْ    sonra=ث مَِ,, =ey    

ب ونِ     sapık=الَضالُّونِ  ك ذ ِ  yalanlayıcılar=اْلم 

Sonra siz, ey sapık 
yalanlayıcılar, 

Sonra gerçekten 
siz ey sapıklar, 
yalanlayıcılar; 

ve o zaman, siz ey 
yoldan sapmış ve ha-
kikati yalanlamış 
olanlar, 

56. 
52 

.. ِكل ونِ      mutlaka..yiyecekler=ْل 

رِ ..ِمنِْ ش ج  =ağacından    ِْقُّومِ ..ِمن ز  =bir..Zakkum 

Size kesinlikle 
Zakkum ağacının 
meyvası yedirile-
cektir. 

Muhakkak ki yi-
yeceksiniz zak-
kum ağacından. 

siz kesinlikle ağulu 
meyve ağacından ta-
dacaksınız, 

56. 
53 

,, اِلئ ونِ  ا    dolduracaklar=ف م      onunla=ِمْنه 

 karınları(nı)=اْلب ط ونِ 

Onunla karınlarınız 
doldurulacaktır. 

Karınlarınızı 
dolduracaksınız 
hep ondan. 

ve karnınızı onunla 
dolduracaksınız, 

56. 
54 

.. ل ْيهِِ    içeceklerdir=ف ش اِرب ونِ      üzerine=ع 

ِميمِِ..ِمنِ  اْلح  =kaynar..su 

Üzerine de kaynar 
su içeceksiniz. 

Üstüne de içe-
ceksiniz o kay-
nar sudan. 

ve yakıcı ümitsizliği 
(yudum yudum) içe-
ceksiniz, 

56. 
55 

,,     içişi,,gibi=ش ْربِ     içeceklerdir=ف ش اِرب ونِ 

 susuz,,develerin=اْلِهيمِِ

Onu, içtikçe susa-
yan develer gibi 
içeceksiniz. 

Susamış devele-
rin suya saldırışı 
gibi içeceksiniz. 

doymak bilmez susuz 
develerin içişi gibi 
içeceksiniz! 

56. 
56 

ذ ا.. مِْ    işte..böyledir=ه َٰ ل ه      onların..ağırlanışı=ن ز 

ينِِ    gününde=ي ْومِ   ceza=الد ِ

Onlar hesap günü 
işte böyle ağırla-
nacaklardır. 

İşte ceza günü 
onlara sunula-
cak ziyafet bu-
dur. 

Hesap Günü onların 
karşılanışı işte böyle 
olacak! 

56. 
57 

,, ل ْقن اك مِْ    biz=ن ْحنِ      sizi,,yarattık=خ 

ق ونِ ,,ف ل ْولِ  د ِ ت ص  =doğrulamanız,,gerekmez,,mi? 

Sizleri yaratan bi-
ziz, bunu onayla-
sanıza. 

Sizi; Biz, yarat-
tık. Hala tasdik 
etmez misiniz? 

Sizi yaratan Biziz, (ey 
insanlar!) Öyleyse 
neden hakikati kabul 
etmezsiniz? 

56. 
58 

أ ْيت مِْ..     ?gördünüz..mü=أ ف ر 

ا ت ْمن ونِ ..م  =akıttığınız..meniyi 

Fışkırttığınız meni-
yi görüyor musu-
nuz? 

Söyleyin öyley-
se; dökmekte 
olduğunuz meni 
nedir? 

Attığınız o (tohum)u 
hiç düşündünüz mü? 

56. 
59 

    onu,,yaratıyorsunuz=ت ْخل ق ون ه ِ    ?siz,,mi=أ أ ْنت مِْ,,

ن ْحنِ ,,أ مِْ =yoksa,,biz,,miyiz?     ِاِلق ون  yaratıcılar=اْلخ 

Onu siz mi yaratı-
yorsunuz, yoksa 
onu yaratan biz 
miyiz? 

Onu siz mi yara-
tıyorsunuz, yok-
sa yaratanlar Biz 
miyiz? 

Onu yaratan siz misi-
niz, yoksa Biz miyiz 
onun yaratılışının 
kaynağı? 

56. 
60 

..     aranızda=ب ْين ك مِ     takdir..eden=ق دَْرن ا    biziz=ن ْحنِ 

ْوتِ  ا    ölümü=اْلم  م      bizim=ن ْحنِ     ve..değildir=و 

ْسب وقِينِ   önümüze..geçilmiş=بِم 

Ölümü aranızda 
plânlayan biziz. 
Hiç kimse bizim 
önümüze geçe-
mez. 

Biz, takdir ettik 
aranızda ölümü. 
Ve Biz, önüne 
geçilecekler de 
değiliz. 

Ölümün sizin aranız-
da (her zaman geçer-
li) olmasını emrettik: 
ama hiçbir şey Bizi 
alıkoyamaz 

56. 
61 

,, لِ ن ِ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ ب د ِ =sizin,,yerinize,,getirelim    

    benzerlerinizi=أ ْمث ال ك مِْ

ن ْنِشئ ك مِْ     ve,,sizi,,yeniden,,inşa’,,edelim=و 

ا,,فِي م  =bir,,biçimde     ِونِ ,,ل ت ْعل م  =bilmediğiniz 

Amacımız benzer-
lerinizi yerinize ge-
çirmek ve hepinizi 
bilmediğiniz bir 
alemde yeniden di-
riltmektir. 

Yerinize benzer-
lerinizi getirmek-
te ve sizi bile-
meyeceğiniz bir 
yaratılışla tekrar 
var etmekte. 

varoluşunuzun tabia-
tını değiştirmekten ve 
(henüz) size malum 
olmayan bir şekilde 
sizi (yeniden) var et-
mekten. 

56. 
62 

ل ق دِْ.. ِلْمت مِ     andolsun=و      bildiniz=ع 

    ilk=اْْل ول ىَِٰ    yaratmayı=النَْشأ ة ِ

ونِ ..ف ل ْولِ  ت ذ َكر  =düşünüp..ibret..almaz..mısınız? 

İlk yaratılmayı bil-
diniz. Bunu düşü-
nüp ders alsanıza! 

Andolsun ki; ilk 
yaratılışınızı bil-
diniz. İyice dü-
şünmeli değil 
misiniz? 

Ve (mademki) baştaki 
yaratılışınızı(n muci-
zevi bir olay olduğu-
nu) biliyorsunuz; öy-
leyse, neden (Bizim 
hakkımızda) düşünüp 
dersler çıkarmazsı-
nız? 

56. 
63 

أ ْيت مِْ,, ا    ?gördünüz,,mü=أ ف ر  ث ونِ ,,م  ت ْحر  =ektiğinizi 
Ektiğiniz tohumu 
görüyor musunuz? 

Şimdi Bana; 
ekmekte oldu-
ğunuzu haber 
verin. 

Toprağa ektiğiniz to-
humu hiç düşündü-
nüz mü? 

56. 
64 

ع ون ه ِ    ?siz..mi=أ أ ْنت مِْ..     onu..bitiyorsunuz=ت ْزر 

ن ْحنِ ..أ مِْ =yoksa..biz..miyiz?     ِالَزاِرع ون=..bitirenler 

Onu siz mi bitiri-
yorsunuz, yoksa 
onu bitiren biz mi-
yiz? 

Onu, siz mi biti-
riyorsunuz, yok-
sa Biz miyiz, biti-
renler? 

Onu büyütüp yeşer-
ten siz misiniz, yoksa 
Biz miyiz onun büyü-
yüp yeşermesinin se-
bebi? 

56. 
65 

,, ن ش اءِ ,,ل وِْ =dileseydik    ِ ع ْلن اه     onu,,yapardık=ل ج 

ط اًما ْلت مِْ    kuru,,bir,,çöp=ح      dururdunuz=ف ظ 

 sızlanıp=ت ف َكه ونِ 

Eğer isteseydik o 
ekinlerinizi ot kırın-
tılarına dönüştü-
rürdük de şaşaka-
lırdınız. 

Dilersek Biz, onu 
çörçöp yaparız 
da şaşar kalırsı-
nız. 

(Çünkü,) dileseydik, 
onu kuru bir çöpe 
döndürürdük ve siz 
hayret (ve dehşet) 
içinde kalırdınız: 

56. 
66 

ونِ     biz=إِنَا.. م  ْغر   borçlandık=ل م 
Derdiniz ki; «Biz 
borca battık.» 

Doğrusu borç al-
tına girdik, 

Eyvah, mahvolduk! 

56. 
67 

    biz=ن ْحنِ     doğrusu=ب لِْ,,

ونِ  وم  ْحر   yoksun,,bırakıldık=م 

Daha doğrusu her 
şeyimizi kaybettik. 

Daha doğrusu 
biz mahrumlarız. 

Yok yok, aslında (ge-
çinme imkanlarımız-
dan) mahrum bırakıl-
dık! (diyerek). 

56. 
68 

.. أ ْيت مِ  اءِ     ?baktınız..mı=أ ف ر      suya=اْلم 

ب ونِ ..الَِذي ت ْشر  =içtiğiniz 

İçtiğiniz suyu gö-
rüyor musunuz? 

Söyleyin Bana 
şimdi, içmekte 
olduğunuz suyu; 

Hiç içtiğiniz suyu dü-
şündünüz mü? 

56. 
69 

وه ِ    ?siz,,mi=أ أ ْنت مِْ,, ْلت م      onu,,indirdiniz=أ ْنز 

ْزنِِ,,ِمنِ  اْلم  =buluttan    ِْن ْحنِ ,,أ م =yoksa,,biz,,miyiz?    

ْنِزل ونِ   indirenler=اْلم 

Onu siz mi bulut-
tan yere indiriyor-
sunuz, yoksa onu 
indiren biz miyiz? 

Onu buluttan siz 
mi indirdiniz, 
yoksa Biz miyiz 
indirenler? 

Siz mi onu bulutlar-
dan indirdiniz, yoksa 
Biz miyiz onun yere 
inmesini sağlayan? 

56. 
70 

.. ن ش اءِ ..ل وِْ =dileseydik    ِ ع ْلن اه     onu..yapardık=ج 

اًجا     tuzlu=أ ج 

ونِ ..ف ل ْولِ  ت ْشك ر  =şükretmez..misiniz? 

Eğer isteseydik 
onu acı yapardık. 
Şükretsenize! 

İsteseydik onu 
tuzlu bir su kı-
lardık. Öyleyse 
şükretmeli değil 
misiniz? 

(O tatlı bir su şeklinde 
iner, ama) dileseydik 
yakacak kadar tuzlu 
ve acı yapabilirdik. 
Öyleyse neden (Bize) 
şükretmiyorsunuz? 

56. 
71 

,, أ ْيت مِ      ateşi=النَارِ     ?gördünüz,,mü=أ ف ر 

ونِ ,,الَتِي ت ور  =çıkardığınız 

Tutuşturduğunuz 
ateşi görüyor mu-
sunuz? 

Söyleyin bana, 
şimdi çakmakta 
olduğunuz ateşi, 

Hiç tutuşturduğunuz 
ateşi düşündünüz 
mü? 

56. 
72 

أْت مِْ    ?siz..mi=أ أ ْنت مِْ..     yarattınız=أ ْنش 

ا ت ه  ر  ن ْحنِ ..أ مِْ    onun..ağacını=ش ج  =yoksa..biz..miyiz?    

ْنِشئ ونِ   yaratanlar=اْلم 

Onun ağacını siz 
mi yaratıyorsunuz, 
yoksa onu yaratan 
biz miyiz? 

Onun ağacını siz 
mi yarattınız, 
yoksa Biz miyiz 
yaratanlar? 

Ateşin yakıtı olarak 
görevlendirilen ağacı 
var eden siz misiniz, 
yoksa Biz miyiz onun 
varoluşunun sebebi? 

56. 
73 

,, ع ْلن اه ا    biz=ن ْحنِ  ةًِ    onu,,yaptık=ج      bir,,ibret=ت ْذِكر 

ت اًعا م      ve,,bir,,fayda=و 

ْقِوينِ   çölden,,gelip,,geçenlere=ِلْلم 

Biz onu hem dü-
şündürücü, ibret 
verici bir uyarıcı, 
hem de ihtiyacı 
olanlar için bir ya-
rarlanma kaynağı 
olarak yarattık. 

Biz, onu bir ibret 
ve konaklayanlar 
için faydalı kıl-
dık. 

Onu (Bizi) hatırlama-
nı(zı)n bir vasıtası ve 
(hayatlarının) yabani-
liği içinde kaybolmuş 
ve acıkıp susamış 
bütün insanlar için bir 
rahatlama vasıtası 
yaptık. 
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56. 
74 

ب ِحِْ..     adını=بِاْسمِِ    öyleyse..yücelt=ف س 

ب ِكِ   büyük=اْلع ِظيمِِ    Rabbinin=ر 

Öyleyse yüce 
Rabbinin adını 
noksanlıklardan 
tenzih et. 

Öyleyse Rabbını 
o büyük adıyla 
tesbih et. 

Öyleyse kudret sahibi 
Rabbinin ismini yü-
celt! 

56. 
75 

,,ِ     yemin,,ederim=أ ْقِسمِ     hayır=ف َل 

اقِعِِ و  ومِِ    yerlerine=بِم   yıldızların=النُّج 

Yıldızların yörün-
geleri üzerine ye-
min ederim ki; 

Hayır yıldızların 
yerleri üzerine 
yemin ederim; 

Hayır, (bu Kuran'ın) 
parçalar halinde indi-
rilişini tanıklığa çağırı-
rım, 

56. 
76 

إِنَه ِ.. مِ     muhakkak..o=و      bir..yemindir=ل ق س 

ونِ ..ل وِْ ت ْعل م  =bilirseniz     ِع ِظيم=büyük 

Keşke bilseniz bu 
ne büyük bir ye-
mindir 

Gerçekten bilse-
niz bu, büyük bir 
yemindir. 

eğer bilseniz bu en 
güçlü bir teyiddir! 

56. 
77 

    elbette,,bir,,Kur’an’dır=ل ق ْرآنِ     O=إِنَه ِ,,

 değerli=ك ِريمِ 

Bu kitap, yüce 
Kur´an´dır. 

Şüphesiz o; şe-
refli bir 
Kur´an´dır. 

O, gerçekten değerli 
bir hitabedir, 

56. 
78 

.. ِكت ابِ ..فِي =bir..Kitaptadır     ِْكن ون  saklı=م 
Aslı (Allah katın-
daki) bir kitapta 
saklıdır. 

Korunmuş bir ki-
tabdadır. 

sağlam korunan ilahi 
kelam içinde (insana 
tebliğ edilmiş)tir 

56. 
79 

,, سُّه ِ,,لِ  ي م  =ona,,dokunmaz    َِإِل=başkası    

ونِ  ط َهر   temizlerden=اْلم 

Ona sadece ter-
temiz kimseler el 
sürebilir. 

Ona arınmış 
olanlardan baş-
kası dokuna-
maz. 

ki ona ancak (kalben) 
temiz olanlar doku-
nabilir: 

56. 
80 

.. ب ِِ..ِمنِْ    indirilmiştir=ت ْنِزيلِ  ر  =Rabbinden    

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

O, Allah tarafından 
indirilmiştir. 

Alemlerin Rab-
bından indiril-
medir. 

bütün alemlerin Rab-
binden (gelen) bir va-
hiy! 

56. 
81 

ذ ا,, ِديثِِ    ?şimdi,,bunu,,mu=أ ف بِه َٰ     siz=أ ْنت مِْ    sözü=اْلح 

ْدِهن ونِ   küçümsüyorsunuz=م 

Şimdi siz bu sözü 
bu mesajı hafife mi 
alıyorsunuz? 

Siz, bu sözü mü 
küçümsüyorsu-
nuz? 

Şimdi böyle bir habe-
re küçümseyerek mi 
bakıyorsunuz, 

56. 
82 

.. ت ْجع ل ونِ      rızkınızı=ِرْزق ك مِْ    ?ve..kılıyorsunuz=و 

ب ونِ     sizin=أ نَك مِْ  yalanlamanızdan..(ibaret)=ت ك ذ ِ

Yalanlamayı ken-
dinize rızık ve ileri-
ye dönük birikim 
mi yapıyorsunuz? 

Rızkınızı yalan-
lamakla mı çıka-
rıyorsunuz? 

ve hakikati yalanla-
mayı günlük gıdanız 
olarak mı görüyorsu-
nuz? 

56. 
83 

,,     dayandığı,,(can)=ب ل غ تِِ    zaman=إِذ ا    ?,,ya=ف ل ْولِ 

ْلق ومِ   boğaza=اْلح 

Canın boğaza da-
yandığı an var ya, 

Hele can boğaza 
gelince; 

Peki, öyleyse, (ölüm 
döşeğindeki bir ada-
mın) boğazına (son 
nefesi) dayandığında, 

56. 
84 

أ ْنت مِْ..     o..zaman=ِحين ئِذِ     ve..siz..de=و 

ونِ   bakıp..durursunuz=ت ْنظ ر 

O sırada sizler 
gözlerinizi o can 
çekişen adama di-
kersiniz. 

O vakit görürsü-
nüz siz. 

siz de (çaresiz bir şe-
kilde) durup seyre-
derken, 

56. 
85 

,, ن ْحنِ  بِ     ve,,biz=و      ona=إِل ْيهِِ    daha,,yakınız=أ ْقر 

ِكنِْ    sizden=ِمْنك مِْ ل َٰ     fakat=و 

ونِ ,,لِ  ت ْبِصر  =siz,,görmezsiniz 

Biz ona sizden da-
ha yakınız, ama 
siz göremezsiniz. 

Biz ona sizden 
daha yakınız, 
ama görmezsi-
niz. 

ve (Bizi) görmediğiniz 
halde, Biz ona sizden 
daha yakınken: 

56. 
86 

.. ك ْنت مِْ..إِنِْ..ف ل ْولِ  =eğer..iseniz    

ْيرِ  ِدينِينِ ..غ  م  =cezalandırılmayacak 

Eğer yeniden diril-
tilip hesaba çekil-
meyecekseniz, 

Madem ki ceza 
görmeyecekmiş-
siniz, 

peki öyleyse, eğer 
(Bize) bağımlı olma-
dı(ğınızı düşünü-
yor)sanız, 

56. 
87 

ا,,     eğer=إِنِْ    onu,,geri,,döndürsenize=ت ْرِجع ون ه 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğrulardan=ص 

Eğer söylediğiniz 
doğru ise o çıkmak 
üzere olan canı 
geriye döndürseni-
ze! 

Onu geri çevir-
senize. Şayet 
sadıklar iseniz. 

o (bitip tükenen haya-
tı) geri döndürebilir 
misiniz, eğer iddia-
nızda haklı iseniz? 

56. 
88 

    ise=ك انِ     eğer=إِنِْ    ama=ف أ َما..

ق َربِينِ ..ِمنِ  اْلم  =yaklaştırılanlardan 

Eğer ölmek üzere 
olan kişi Allah´a 
yakın olanlardan 
ise; 

Eğer o kişi göz-
delerden ise; 

(Hepiniz ölümü tada-
caksınız.) Eğer bir 
kimse Allah'a yakla-
şanlardan olursa, 

56. 
89 

,, ْوحِ      rahatlık,,(vardır),,(O’na)=ف ر 

انِ  ْيح  ر      ve,,güzel,,rızık,,(vardır)=و 

نَتِ  ج   nimet=ن ِعيمِ     ve,,cenneti,,(vardır)=و 

Esenlik, hoş koku-
lu çiçekler ve bol 
nimetli cennet onu 
bekliyor 

Rahatlık, güzel 
rızık ve Naim 
cenneti. 

(öteki dünyada onu) 
mutluluk, gönül rahat-
lığı ve bir esenlik 
bahçesi (bekler). 

56. 
90 

أ َما.. ك انِ ..إِنِْ    ama=و  =ise    

ابِِ..ِمنِْ أ ْصح  =ashabından    ِِاْلي ِمين=sağ 

Eğer adam defteri 
sağdan verilecek-
lerden ise, 

Şayet sağcılar-
dan ise; 

Ve yine eğer bir kim-
se dürüst ve erdemli 
bir hayat sürenlerden 
olursa, 

56. 
91 

,, مِ      sana=ل كِ     selam=ف س َل 

ابِِ,,ِمنِْ أ ْصح  =ashabından    ِِاْلي ِمين=sağ 

Defterlerini sağdan 
alacak olan arka-
daşlarının selâmı 
var sana. 

Selem sana 
sağcılardan. 

(cennette şu sözlerle 
karşılanacaktır:) Dü-
rüst ve erdemlilerden 
(olan) sana selam ol-
sun! 

56. 
92 

أ َما.. ك انِ ..إِنِْ    ama=و  =ise    

بِينِ ..ِمنِ  ك ذ ِ اْلم  =yalanlayıcılardan     ِالَضال ِين=sapık 

Eğer adam sapık 
bir inkarcı ise, 

Eğer sapık ya-
lanlayıcılardan 
ise; 

Ama eğer biriniz ha-
kikati yalanlayanlar-
dan ve (böylece) yol-
dan sapmışlardan 
olursa, 

56. 
93 

,, لِ  ِميمِ ,,ِمنِْ    bir,,ziyafet=ف ن ز  ح  =kaynar,,sudan 
O kaynar su sunu-
larak ağırlanır. 

İşte ona da kay-
nar sudan bir zi-
yafet, 

(öteki dünyada onu) 
yakıcı bir ümitsizlik 
karşılar, 

56. 
94 

ت ْصِلي ة ِ.. ِحيمِ     ve..atılma..(vardır)=و   cehenneme=ج 
Ve cehenneme atı-
lır. 

Ve cehenneme 
atılış. 

ve alev saçan bir ate-
şin sıcaklığı! 

56. 
95 

ل ه وِ ,,ذ اه َِٰ    elbette=إِنَِ,, =budur,,işte    ُِّق     gerçek=ح 

 kesin=اْلي ِقينِِ

Bu kesin gerçektir. Şüphesiz ki bu; 
kesin gerçeğin 
kendisidir. 

Kuşkusuz bu, haki-
katlerin hakikatidir! 

56. 
96 

ب ِحِْ..     adını=بِاْسمِِ    öyleyse..tesbih..et=ف س 

ب ِكِ   büyük=اْلع ِظيمِِ    Rabbinin=ر 

Öyleyse yüce 
Rabbinin adını 
noksanlıklardan 
tenzih et. 

Öyleyse Rabbını 
büyük adıyla 
tesbih et. 

Öyleyse kudret sahibi 
Rabbinin ismini yü-
celt! 

57. 
1 

,, ِِ    tesbih,,etmiştir=س بَحِ      Allah’ı=ّلِلَ

ا اتِِ,,فِي    bulunan,,her,,şey=م  او  الَسم  =göklerde    

اْْل ْرِض ِ ه وِ     ve,,yerde=و      azizdir=اْلع ِزيزِ     O=و 

ِكيمِ   hakimdir=اْلح 

Göklerdeki ve yer-
deki tüm varlıklar 
Allah´ı noksanlık-
lardan tenzih eder-
ler. O üstün irade-
lidir ve her işi ye-
rinde yapar. 

Göklerde ve 
yerde olanlar Al-
lah´ı tesbih et-
mektedirler. Ve 
O; Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Göklerde ve yerde 
olan her şey Allah'ın 
sınırsız kudretini yü-
celtir; çünkü yalnız 
O'dur güç sahibi, 
hikmet sahibi! 

57. 
2 

ْلكِ     O’nundur=ل ه ِ.. اتِِ    mülkü=م  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ     yaşatır=ي ْحيِي    ve..yerin=و 

ي ِميت ِ  ه وِ     ve..öldürür=و      ve..O=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =her..şeye     ِق ِدير=kadirdir 

Göklerin ve yerin 
egemenliği O´nun 
tekelindedir. Can 
verir ve öldürür. 
O´nun herşeye 
gücü yeter. 

Göklerin ve yerin 
mülkü O´nundur. 
Diriltir, öldürür. 
Ve O; her şeye 
kadirdir. 

O'nundur göklerin ve 
yerin mülkü; O'dur öl-
düren ve yaşatan; ve 
O'dur dilediğini yap-
maya muktedir olan! 

57. 
3 

,, اْْلِخرِ     ilktir=اْْل َولِ     O=ه وِ      ve,,sondur=و 

الَظاِهرِ      ve,,zahirdir=و 
اْلب اِطن ِ      ve,,batındır=و 

ه وِ      şeyi=ش ْيءِ     her=بِك ل ِِ    ve,,O=و 

ِليمِ   bilendir=ع 

O hem ilktir hem 
sondur; hem açık-
tır hem gizlidir. O 
herşeyi bilir. 

O; hem Ev-
vel´dir, hem 
Ahir´dir, hem 
Zahir´dir, hem 
Batın´dır. Ve O; 
her şeyi bilendir. 

O, İlk ve Sondur; hem 
Dış Görüntüdür hem 
İç Gerçeklik ve O, her 
şeyin bilgisine sahip-
tir. 

57. 
4 

.. ل قِ ..الَِذي    O’dur=ه وِ  خ  =yaratan    

اتِِ او  اْْل ْرضِ     gökleri=الَسم      ve..yeri=و 

ِستَةِِ..فِي =altı     ِأ يَام=günde    َِث م=sonra    

ىَِٰ ل ىاْلع ْرِشاْلع ْرِشِ    oturan=اْست و     Arş’a=ع 

ا    bilir=ي ْعل مِ  ي ِلجِ ..م  =gireni    اْْل ْرِضِ..فِي =yere    

O gökleri ve yeri 
altı günde yarattı, 
sonra Arş´a kurul-
du. O yeraltına gi-
ren ve oradan çı-
kan, gökten inen 
ve oraya yükselen 
herşeyi bilir. Nere-
de olsanız sizinle 
beraberdir. O Allah 

Gökleri ve yeri 
altı günde yara-
tan, sonra da 
Arş´a hükmeden 
O´dur. Yere gi-
reni ve ondan 
çıkanı, gökten 
ineni ve oraya 
yükseleni bilir. 
Nerede olursa-

O, gökleri ve yeri altı 
çağda yaratmış ve 
kudret ve egemenlik 
tahtına oturmuştur. 
O, hem toprağa giren 
ve ondan çıkan her 
şeyi, hem de gökten 
inen ve ona yükse-
lenleri bilir. Nerede 
olursanız olun O si-



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

ا م  جِ ..و  ي ْخر  =ve..çıkanı    ا     ondan=ِمْنه 

ا م  ي ْنِزلِ ..و  =ve..ineni     ِاءِِ..ِمن الَسم  =gökten    

ا م  جِ ..و  ي ْعر  =ve..çıkanı     ِا ه وِ     ona=فِيه      ve..O=و 

ع ك مِْ     nerede=أ ْينِ     sizinle..beraberdir=م 

ا ك ْنت ْمِ ..م  =olsanız    ِ اّلَل     Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı     ِب ِصير=görmektedir 

yaptığınız her işi 
görür. 

nız olun, O, si-
zinle beraberdir. 
Ve Allah; yaptık-
larınızı görmek-
tedir. 

zinle beraberdir; ve 
Allah bütün yaptıkla-
rınızı görmektedir. 

57. 
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ْلكِ     O’nundur=ل ه ِ,, اتِِ    mülkü=م  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِض ِ إِل ى    ve,,yerin=و  اّلَلِِ,,و  =Allah’a    

عِ  ورِ     döndürülecektir=ت ْرج   bütün,,işler=اْْل م 

Göklerin ve yerin 
egemenliği O´nun 
tekelindedir. Her 
işin sonu Allah´a 
varır. 

Göklerin ve yerin 
mülkü O´nundur. 
Ve bütün işler 
ancak O´na 
döndürülür. 

Göklerin ve yerin 
mülkü O'nundur; ve 
bütün işler, (asıl kay-
nağı olan) Allah'a 
döndürülür. 

57. 
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..     içine=فِي    geceyi=اللَْيلِ     sokar=ي وِلجِ 

ارِِ ي وِلجِ     gündüzün=النَه      ve..sokar=و 

ارِ      gecenin=اللَْيِلِ     içine=فِي    gündüzü=النَه 

ه وِ  ِليمِ     O=و      özünü=بِذ اتِِ    bilir=ع 

د ورِِ  göğüslerin=الصُّ

O geceyi gündüze, 
gündüzü de gece-
ye dönüştürür. O 
kalplerin özünü bi-
lir. 

Geceyi gündüze 
katar, gündüzü 
de geceye katar. 
Ve O; göğüslerin 
özünü bilendir. 

O, gündüzü kısalta-
rak geceyi uzatır, ve 
geceyi kısaltarak 
gündüzü uzatır; ve O, 
(insanların) kalp-
ler(in)de olanı eksik-
siz bilir. 

57. 
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    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanın=آِمن وا,,

س وِلهِِ ر  أ ْنِفق وا    ve,,Elçisine=و      ve,,infak,,edin=و 

ع ل ك مِْ    şeylerden=ِمَما     sizi,,kıldığı=ج 

ْست ْخل ِفينِ      onda=فِيِهِ     hakim=م 

ن وا,,ف الَِذينِ  آم  =inananlar    ِِْمْنك م=sizden    

أ ْنف ق وا مِْ    ve,,infak,,edenlere=و      onlar,,için,,vardır=ل ه 

بِيرِ     mükâfat=أ ْجرِ   büyük=ك 

Allah´a ve pey-
gambere inanınız. 
Allah´ın kullanma 
yetkisini elinize 
verdiği malların bir 
bölümünü O´nun 
için harcayınız. 
İçinizdeki iman 
edenleri ve hayır 
yolunda mal har-
cayanları büyük bir 
ödül bekliyor. 

Allah´a ve pey-
gamberine iman 
edin ve sizi hali-
feler kıldığı şey-
lerden de infak 
edin. Aranızdan 
iman edip de in-
fak eden kimse-
lere büyük mü-
kafat vardır. 

Allah'a ve Elçisi'ne 
inanın ve O'nun size 
emanet olarak tevdi 
ettiği şeylerden baş-
kaları için harcayın; 
çünkü sizden imana 
eren ve (Allah yolun-
da) sınırsızca harca-
yanlar büyük bir mü-
kafat göreceklerdir. 

57. 
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.. ا م  ل ك مِْ..و  =ne..oluyor..size?    

ت ْؤِمن ونِ ..لِ  =güvenmiyorsunuz     ِِبِاّلَل=Allah’a    

الَرس ولِ      sizi..çağırdığı..halde=ي ْدع وك مِْ    elçi=و 

ب ِك مِْبِِ    inanmağa=ِلت ْؤِمن وا ر  =Rabbinize    ِْق د     ve=و 

ذ ِ     sizden..sağlam..söz=ِميث اق ك مِْ    aldığı..halde=أ خ 

ْؤِمنِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ  inananlar=م 

Peygamber sizi Al-
lah´a inanmaya 
çağırdığı halde ni-
çin O´na inanmı-
yorsunuz? Oysa o 
bu konuda sizden 
söz almıştı. Eğer 
inanacaksanız ne 
duruyorsunuz? 

Peygamber; sizi 
Rabbınıza iman 
etmeye çağırdığı 
halde, niçin Al-
lah´a inanmıyor-
sunuz? Halbuki 
O, sizden kesin 
söz almıştı. Eğer 
inanacaklardan 
iseniz. 

Elçi, sizi Rabbiniz 
(olan Allah)a inanma-
ya çağırdığı ve O siz-
den bir taahhüt almış 
bulunduğu halde ne-
den Allah'a inanmaz-
sınız? (Herhangi bir 
şeye) inanabildiğiniz 
halde (O'na neden 
inanmıyorsunuz)? 

57. 
9 

,, لِ ,,الَِذي    O’dur=ه وِ  ي ن ز ِ =indiren    

ع ْبِدهِِ,,ع ل ىَِٰ =kuluna     ِآي ات=ayetler    

ك مِْ    açık,,açık=ب ي ِن اتِ      sizi,,çıkarmak,,için=ِلي ْخِرج 

اتِِ,,ِمنِ  الظُّل م  =karanlıklardan    

النُّوِرِ ,,إِل ى =aydınlığa    َِإِن     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=و 

ء وفِ     size,,karşı=بِك مِْ     çok,,şefkatli=ل ر 

ِحيمِ   çok,,merhametlidir=ر 

O sizi karanlıklar-
dan aydınlığa çı-
karmak için kulu 
Muhammed´e 
apaçık ayetler indi-
riyor. Hiç kuşkusuz 
Allah size karşı 
son derece şefkatli 
ve merhametlidir. 

Sizi karanlıklar-
dan aydınlığa 
çıkarmak için ku-
luna apaçık 
ayetler indiren 
O´dur. Doğrusu 
Allah; size karşı 
Rauf´tur, Ra-
him´dir. 

(Bu) kuluna, sizi koyu 
karanlıktan aydınlığa 
çıkarmak için apaçık 
mesajlar indiren 
O'dur: çünkü Allah si-
ze karşı sonsuz şef-
kat sahibidir, rahmet 
kaynağıdır. 

57. 
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.. ا م  ل ك مِْ..و  =ne..oluyor..size?    

ت ْنِفق وا..أ لَِ =infak..etmiyorsunuz    

س بِيلِِ..فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

ِِ ّلِلَ اثِ     zaten..Allah’ındır=و      mirası=ِمير 

اتِِ او  اْْل ْرِض ِ    göklerin=الَسم      ve..yerin=و 

ي ْست ِوي..لِ  =elbette..bir..olmaz    ِِْمْنك م=içinizden    

نِْ أ ْنف قِ ..م  =infak..edenler    ِْق ْبلِِ..ِمن =önce    

ق ات ل ِ     fetihden=اْلف تْحِِ     ve..savaşanlar=و 

ئِكِ      daha..büyüktür=أ ْعظ مِ     onların=أ ول َٰ

ةًِ ج      derecesi=د ر 

أ ْنف ق وا..الَِذينِ ..ِمنِ  =infak..edenlerden    

ب ْعد ِ..ِمنِْ =sonradan     ِق ات ل وا     ve..savaşanlardan=و 

ك َلًِّ ع د ِ    hepsine=و      Allah=اّلَل ِ    vadetmiştir=و 

 ِ ْسن ىَٰ اّلَل ِ    en..güzel..sonucu=اْلح      Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيرِ   haber..almaktadır=خ 

Niçin malınızı Al-
lah yolunda har-
camıyorsunuz? 
Oysa gökler ve yer 
Allah´a miras kala-
caktır. İçinizden 
Mekke fethinden 
önce mal harca-
yanlar ve savaşan-
lar, daha sonra 
mal harcayanlar ve 
savaşanlarla bir 
değildirler. Onların 
derecesi daha 
sonra mal harca-
yıp savaşanların 
derecesinden da-
ha üstündür. Bu-
nunla birlikte Allah 
her iki gruba da en 
güzel ödülü va-
detmiştir. Allah si-
zin neler yaptığını-
zı bilir. 

Ne oluyor size 
ki; Allah yolunda 
infak etmiyorsu-
nuz? Halbuki 
göklerin ve yerin 
mirası Al-
lah´ındır. İçiniz-
den, fetihten ön-
ce infak eden ve 
savaşanlar; da-
ha sonra infak 
edip savaşanlar 
elbette bir değil-
dir. Berikiler da-
ha üstün dere-
cededirler. Allah; 
hepsine de en 
güzel olanı vaa-
detmiştir. Allah; 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Göklerin ve yerin mi-
rasının (tek başına) 
Allah'a ait olduğunu 
gördüğünüz halde 
neden Allah yolunda 
sınırsızca harcamaz-
sınız? İçinizden Fe-
tih'ten önce (Allah yo-
lunda) harcayan ve 
savaşanlar (bundan 
kaçınanlar ile) eşit 
olmazlar. Bu (önce-
ki)lerin derecesi (Fe-
tih'ten) sonra harca-
maya ve savaşmaya 
başlayanların dere-
cesinin üstündedir, 
halbuki Allah (kendi 
yolunda çaba sarf 
edecek) herkese en 
güzeli vaad etmiştir. 
Ve Allah bütün yap-
tıklarınızdan haber-
dardır. 

57. 
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نِْ,,     ?kimdir=م 

ي ْقِرضِ ,,الَِذي,,ذ ا =borç,,verecek,,olan    ِ اّلَل=Allah’a    

نًا    bir,,borç,,ile=ق ْرًضا س      güzel=ح 

اِعف ه ِ     ona=ل ه ِ    O,,da,,kat,,kat,,artırsın=ف ي ض 

ل ه ِ     bir,,mükâfat=أ ْجرِ     ve,,onun,,için,,vardır=و 

 değerli=ك ِريمِ 

Çıkar amacı güt-
meksizin gönüllü 
olarak Allah´a borç 
verecek olan var 
mı? Allah ona ver-
diğini kat kat fazla-
sı ile geri verir. Ay-
rıca ona onurlandı-
rıcı bir ödül vardır. 

Kim, Allah´a gü-
zel bir ödünç ve-
recek olursa; Al-
lah ona karşılı-
ğını kat kat verir. 
Ve ona, çok de-
ğerli bir mükafat 
da vardır. 

Kimdir Allah'a güzel, 
bereketli bir borç ve-
rip onu kat kat fazla-
sıyla geri alacak 
olan? Böyle (ya-
pan)lar değerli ve an-
lamlı bir mükafat gö-
recekler, 

57. 
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.. ى    o..gün=ي ْومِ      görürsün=ت ر 

ْؤِمنِينِ      inanan..erkekleri=اْلم 

ْؤِمن اتِِ اْلم      ve..inanan..kadınları=و 

ه مِْ    koşar..durumda=ي ْسع ىَِٰ     ışıkları=ن ور 

أ ْيِديِهمِْ..ب ْينِ  =önlerinde    ِْانِِهم بِأ ْيم      ve..sağlarında=و 

اك مِ      bugün=اْلي ْومِ     müjdeniz=ب ْشر 

نَِ اتِ ج  =cennetlerdir    ت ْجِري=akan    

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  اِ     ebedi..kalacağınız=خ      içinde=فِيه 

ِلكِ      başarı=اْلف ْوزِ     o=ه وِ     işte..budur=ذ َٰ

 büyük=اْلع ِظيمِ 

O gün erkek kadın 
bütün müminler-
den çıkan nurun 
önleri ve sağ yan-
ları yönünde ilerle-
diğini görürsün. 
Onlara «Müjdeler 
olsun ki, altların-
dan ırmaklar akan 
ve içlerinde sürekli 
kalacağınız cen-
netler sizi bekliyor. 
İşte büyük başarı 
budur!» denir. 

O gün; mü´min 
erkeklerle 
mü´min kadınla-
rın nurları önle-
rinden ve sağla-
rından koşarken 
görürsün. Müjde, 
bugün altların-
dan ırmaklar 
akan ve içinde 
ebediyyen kala-
cağınız cennet-
ler sizindir, deni-
lir. İşte bu, bü-
yük kurtuluşun 
kendisidir. 

Bütün mümin erkek-
leri ve mümin kadın-
ları önlerinde ve sağ 
taraflarında hızla ya-
yılan ışık dalgalarıyla 
göreceğin Gün, (o 
Gün onlar şu hitapla 
karşılanacaklar:) Bu-
gün size bir müjde 
(var); içinden ırmaklar 
akan, mesken edine-
ceğiniz bahçeler! Bu, 
en büyük mazhariyet-
tir! 

57. 
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,,     derler,,ki=ي ق ولِ     o,,gün=ي ْومِ 

ن افِق ونِ      münafık,,erkekler=اْلم 

ن افِق اتِ  اْلم      ve,,münafık,,kadınlar=و 

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =müminlere    ون ا     bize,,bakın=اْنظ ر 

    yararlanalım=ن ْقت بِسِْ

ن وِرك مِْ,,ِمنِْ =sizin,,nurunuzdan     ِِقيل=denilir,,ki    

O gün erkek kadın 
bütün münafıklar, 
müminlere «bize 
doğru bakın da 
yüzünüzün nurun-
dan ışık alalım» 
derler. Fakat onla-
ra «geldiğiniz yere 
dönün de nuru 
orada arayın» diye 
seslenilir. Bu sıra-

O gün; münafık 
erkeklerle müna-
fık kadınlar, 
iman edenlere: 
Bekleyin bizi; 
ışığınızdan fay-
dalanalım, diye-
ceklerdir. Onla-
ra: Dönün, arka-
nıza da bir ışık 
arayın, denilir. 

O Gün ikiyüzlü erkek-
ler ve kadınlar imana 
ermiş olanlara: Bizi 
bekleyin! diyecekler, 
Sizin nurunuzdan bir 
(parça) ışık alalım! 
(Ama) onlara: Geriye 
dönüp gidin ve (ken-
dinize ait) bir ışık 
arayın! denilecek. 
Bunun üzerine on-
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ك مِْ    dönün=اْرِجع وا اء  ر      arkanıza=و 

اْلت ِمس واف ِ =ve,,arayın    ن وًرا=nur     ِِرب     çekilir=ف ض 

    bir,,sur=بِس ورِ     aralarına=ب ْين ه مِْ

ب ابِ ,,ل ه ِ =kapısı,,olan    ِ ب اِطن ه=onun,,içinde    

ة ِ    vardır=فِيهِِ ه ِ    rahmet=الَرْحم  ظ اِهر      ve,,dış=و 

قِب ِلهِِ,,ِمنِْ =yönünde     ِاْلع ذ اب=azab 

da aralarına kapısı 
olan bir duvar çeki-
lir. Bu duvarın ge-
risinde rahmet ve 
dış tarafında azap 
vardır. 

Nihayet onların 
arasına kapısı-
nın içinde rah-
met, dışında 
azab olan bir sur 
çekilir. 

lar(la müminler) ara-
sına kapısı olan bir 
duvar çekilecek; için-
de rahmet ve şefkat 
bulunacak, dışında 
ise azap. 

57. 
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مِْ..     onlara..seslenirler=ي ن اد ون ه 

ن ك نِْ..أ ل مِْ =değil..miydik?     ِْم ع ك      sizinle..beraber=م 

ِكنَك مِْ    evet=ب ل ىَِٰ    derler..ki=ق ال وا ل َٰ     ama..siz=و 

    kendi..canlarınıza=أ ْنف س ك مِْ    kötülük..ettiniz=ف ت ْنت مِْ

بَْصت مِْ ت ر      ve..beklediniz=و 

اْرت ْبت مِْ     ve..kuşkulandınız=و 

غ َرتْك مِ  انِيُِّ    ve..sizi..aldattı=و      kuruntular=اْْل م 

تَىَِٰ اءِ     kadar=ح      emri..(ölüm)=أ ْمرِ     gelinceye=ج 

غ َرك مِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     ve..sizi..aldattı=و 

ورِ     Allah(ın..affı)..ile=بِاّلَلِِ  çok..aldatıcı..(şeytan)=اْلغ ر 

Münafıklar, mü-
minlere «Dünyada 
sizinle birlikte değil 
miydik?» diye ses-
lenirler. Müminler 
de onlara şöyle 
derler; «Evet, bir-
likteydik. Fakat siz 
kendiniz eğri yola 
saptınız, hep 
komplo peşinde 
koştunuz, gerçek-
lerden kuşku duy-
dunuz, asılsız ku-
runtulara kapıldı-
nız, sonunda Al-
lah´ın emri gelince 
öldünüz, o yaman 
ayartıcı (şeytan) 
sizi Allah´ın affedi-
ciliğine güvendire-
rek baştan çıkar-
dı.» 

Onlara: Biz si-
zinle beraber 
değil miydik? di-
ye seslenirler. 
Onlar da: Evet, 
ama siz kendini-
zi aldattınız, pu-
su kurdunuz, 
şüpheye düştü-
nüz ve kuruntu-
lar sizi aldattı. O 
çok aldatan, sizi 
Allah´a karşı bile 
aldattı. Nihayet 
Allah´ın emri ge-
lip çattı. 

O(nun dışında ka-
la)nlar, şu (içinde-
ki)lere, Sizinle değil 
miydik? diye sesle-
necekler. Berikiler, 
Evet öyleydi! diye ce-
vap verecekler, Ama 
siz kendi kendinizi 
ayarttınız, (inancınız-
da) tereddüt göster-
diniz; (yeniden dirilme 
konusunda) şüpheye 
kapıldınız ve Allah'ın 
buyruğu ulaşıncaya 
kadar kuruntunuz sizi 
yoldan çıkardı çünkü, 
Allah hakkındaki 
ayartıcı düşünce-
ler(iniz) sizi yanılgıya 
sürükledi! 

57. 
15 

,, ذ ِ,,لِ     bugün,,artık=ف اْلي ْومِ  ي ْؤخ  =alınmaz    

لِ     fidye=فِْدي ة ِ    sizden=ِمْنك مِْ     ne,,de=و 

واِ ,,الَِذينِ ,,ِمنِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerden    

اك مِ  أْو      odur=ِهيِ     ateştir=النَار ِ     varacağınız,,yer=م 

ْمِ  ك  ْول  بِئْسِ     sizin,,layığınız=م      ne,,kötü=و 

ِصيرِ   gidilecek,,yerdir,,orası=اْلم 

bu gün ne sizden 
ve ne de kâfirler-
den fidye kabul 
edilmez. Varaca-
ğınız yer cehen-
nem ateşidir. Size 
orası yaraşır. Ora-
sı ne kötü bir yer-
dir! 

Bugün, sizden 
ve küfretmiş 
olanlardan fidye 
kabul edilmez. 
Varacağınız yer 
ateştir. Size ya-
raşan odur. Ve 
o, ne kötü dönüş 
yeridir. 

Ve böylece, bugün ne 
sizden, ne de hakikati 
(açıkça) inkar etmiş 
olanlardan hiçbir fid-
ye kabul edilmeye-
cek. Sizin varacağı-
nız yer ateştir. O sizin 
(tek) sığınağınızdır ve 
ne kötü bir varış yeri-
dir! 
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.. ي أْنِِ..أ ل مِْ =vakti..gelmedi..mi?    

ن وا..ِللَِذينِ  آم  =inananlar..için    

ت ْخش عِ ..أ نِْ =saygı..duymasının    ِْم     kalblerinin=ق ل وب ه 

ا    Allah’ın=اّلَلِِ    zikrine=ِلِذْكرِِ م  لِ ..و  ن ز  =ve..inene    

ق ِِ..ِمنِ  اْلح  =haktan     ِل ي ك ون وا..و  =ve..olmasınlar    

    verilen=أ وت وا    kimseler..gibi=ك الَِذينِ 

ق ْبلِ ..ِمنِْ    Kitap=اْلِكت ابِ  =bundan..önce    

ل ْيِهمِ     ve..geçen=ف ط الِ      üzerlerinden=ع 

د ِ     ve..katılaşan=ف ق س تِْ    uzun..zaman=اْْل م 

ْمِ  ثِيرِ     kalbleri=ق ل وب ه  ك  مِْ    ve..çoğu=و      onların=ِمْنه 

 yoldan..çıkmıştır=ف اِسق ونِ 

Allah´tan gelen 
öğütlerin ve O´nun 
indirdiği gerçeğin 
etkisi ile müminle-
rin kalplerinin yu-
muşayacağı, ürpe-
receği gün halâ 
gelmedi mi? Mü-
minler daha önce 
kendilerine kutsal 
kitap verilenler gibi 
olmasınlar. Uzun 
zaman geçince on-
ların kalpleri katı-
laştı ve çoğu yol-
dan çıkmış kimse-
ler oldu. 

İman edenlerin, 
Allah´ı anması 
ve O´ndan inen 
gerçek için kalb-
lerinin yumuşa-
ması zamanı ha-
la gelmedi mi? 
Onlar, daha ön-
ce kendilerine ki-
tab verilip de 
üzerlerinden 
uzun zaman 
geçmiş, artık 
kalbleri katılaş-
mış bulunanlar 
gibi olmasınlar. 
Onlardan bir ço-
ğu fasıklardır. 

İmana ermiş olanların 
kalplerinin Allah'ı ve 
(kendilerine) indirilen 
hakikati anarken aciz-
liklerini fark etmeleri-
nin zamanı gelmedi 
mi? (Ve vakti gelmedi 
mi) kendilerine daha 
önce vahiy indirilmiş 
olanlara ve zamanın 
geçmesiyle kalpleri 
katılaşarak çoğu (bu-
gün) yoldan sapmış 
olanlara benzememe-
lerinin? 
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وا,,     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ    biliniz,,ki=اْعل م 

    sonra=ب ْعد ِ    yeri=اْْل ْرضِ     diriltir=ي ْحيِي

اِ  ْوتِه      açıkladık=ب يَنَا    andolsun=ق دِْ    ölümünden=م 

    umulur,,ki=ل ع لَك مِْ    ayetleri=اْْلي اتِِ    size=ل ك مِ 

 aklınızı,,kullanırsınız=ت ْعِقل ونِ 

Biliniz ki, Allah, 
ölmüş toprağa ha-
yat verir. Size 
ayetlerimizi açıkla-
dık ki, üzerlerinde 
düşünesiniz. 

Bilin ki; Allah, 
ölümünden son-
ra yeryüzünü di-
riltiyor. Aklede-
siniz diye, size 
ayetleri açıkça 
bildirdik. 

(Ama) bilin ki Allah 
cansız hale gelen 
toprağa yeniden ha-
yat verir! Ve aklınızı 
kullanabilesiniz diye 
mesajlarımızı sizin 
için kolay anlaşılır 
kıldık. 
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قِِ    şüphesiz=إِنَِ.. َصد ِ ينِ اْلم  =sadaka..veren..erkekler    

ق اتِِ َصد ِ اْلم      ve..sadaka..veren..kadınlar=و 

وا ض  أ ْقر      Allah’a=اّلَل ِ    ve..borç..verenler=و 

نًا    bir..borçla=ق ْرًضا س      güzel=ح 

اع فِ  مِْ    kat..kat..yapılır=ي ض      onlara=ل ه 

مِْ ل ه      bir..mükâfat=أ ْجرِ     ve..onlar..için..vardır=و 

 değerli=ك ِريمِ 

Sadaka veren er-
kekler ve kadınlar 
ile çıkar amacı 
gütmeksizin gönül-
lü olarak Allah´a 
borç verenler var 
ya, onlar verdikle-
rini kat kat fazlası 
ile geri alırlar, ayrı-
ca kendilerine 
onurlandırıcı bir 
ödül verilir. 

Muhakkak ki sa-
daka veren er-
keklerle, sadaka 
veren kadınlar 
ve Allah´a güzel 
bir ödünç veren-
lere; işte onlara, 
kat kat artırılır ve 
onlara değerli bir 
mükafat vardır. 

Hakikati tasdik eden 
kadınlara ve erkekle-
re ve (böylece) Al-
lah'a güzel bir borç 
verenlere gelince, on-
lara kat kat fazlası 
geri ödenecek ve 
(öteki dünyada) de-
ğerli bir mükafat ka-
zanacaklar. 
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,, الَِذينِ  ن وا,,و  آم  =inananlar    ِِبِاّلَل=Allah’a    

س ِلهِِ ر  ئِكِ     ve,,elçilerine=و      onlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

يق ون ِ  د ِ د اءِ     sıddîkler=الص ِ الشُّه      ve,,şehidler=و 

ب ِِهمِْ    yanında=ِعْند ِ مِْ    Rableri=ر      onların,,vardır=ل ه 

ه مِْ ْمِ     mükâfatları=أ ْجر  ه  ن ور      ve,,nurları=و 

الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ك ذَب وا     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا    ve,,yalanlayanlar=و 

ئِكِ أ ول َِٰ =onlar     ِاب     halkıdır=أ ْصح 

ِحيمِِ  cehennem=اْلج 

Allah´a ve Pey-
gambere inananlar 
var ya, onlar özü 
sözü doğru olanlar 
ile şehitlerdir. Allah 
katında onlara 
ödül ve nur verilir. 
Ayetlerimizi yalan-
layan kafirler ise 
cehennemliktirler. 

Allah´a ve pey-
gamberlerine 
iman edenler; iş-
te onlar, Rabbla-
rı katında doğru-
lar ve şahidler-
dir. Onların hem 
mükafatları, hem 
de nurları vardır. 
Küfredip de 
ayetlerimizi ya-
lanlayanlara ge-
lince; onlar da 
cehennem yara-
nıdırlar. 

Allah'a ve Elçisi'ne 
inananlar, işte onlar-
dır hakikate sahip çı-
kan ve Allah'ın huzu-
runda (ona) tanıklık 
edenler. (Böylece) 
onlar ödüllerini ve 
nurlarını elde edecek-
ler. Hakikati inkara ve 
mesajlarımızı yalan-
lamaya şartlanmış 
olanlara gelince, on-
lar yakıcı ateşe mah-
kum olanlardır! 
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وا.. ا    bilin..ki=اْعل م  ي اة ِ    şüphesiz=أ نَم      hayatı=اْلح 

    bir..oyundur=ل ِعبِ     dünya=الدُّْني ا

ل ْهوِ  ِزين ة ِ    ve..eğlencedir=و      ve..süstür=و 

رِ  ت ف اخ      kendi..aranızda=ب ْين ك مِْ    ve..övünmedir=و 

ت ك اث رِ  ا..فِي    çoğaltma..yarışıdır=و  لِِاْْل ْمو  =malda    

ِدِ  اْْل ْول  ث لِِ    ve..evladda=و      tıpkı..şuna..benzer=ك م 

بِ     bir..yağmura=غ ْيثِ      hoşuna..giden=أ ْعج 

    sonra=ث مَِ    bitirdiği..ot=ن ب ات ه ِ    ekincilerin=اْلك فَارِ 

اه ِ    kurur=ي ِهيجِ      onu..görürsün=ف ت ر 

ا ْصف رًّ     olur=ي ك ونِ     sonra=ث مَِ    sapsarı=م 

ط اًماِ  فِي    çerçöp=ح  ةِِ..و  اْْلِخر  =ahirette..ise..vardır    

    çetin=ش ِديد ِ    bir..azab=ع ذ ابِ 

ة ِ ْغِفر  م  اّلَلِِ..ِمنِ     ve..mağfiret=و  =Allah’tan    

ان ِ  ِرْضو  ا    ve..rıza=و  م      ve..değildir=و 

ي اة ِ     başka..bir..şey=إِلَِ    dünya=الدُّْني ا    hayatı=اْلح 

ت اع ِ ورِِ    bir..zevkten=م   aldatıcı=اْلغ ر 

Biliniz ki, dünya 
hayatı oyundan, 
eğlenceden, süs 
ve gösterişten, bir-
birinize karşı 
övünmeden, mal 
ve evladı çoğaltma 
yarışından ibaret-
tir. Bu hayat, ekini 
ve bitkisi çiftçisinin 
yüzünü güldüren 
bol yağmura ben-
zer. Fakat bir süre 
sonra kuruyan bu 
bitki örtüsünün sa-
rardığını görürsün. 
Arkasından da ot 
kırıntılarına dönü-
şür. Ahirette ise bir 
yanda ağır bir 
azab, öbür yanda 
Allah´ın bağışla-
ması ve hoşnutlu-
ğu vardır. Dünya 
hayatı, aldatıcı bir 
hazdan başka bir 
şey değildir. 

Bilin ki; dünya 
hayatı ancak bir 
oyun, bir eğlen-
ce, bir süs, ara-
nızda bir övün-
me ve daha çok 
mal ve evlad sa-
hibi olmak iste-
ğinden ibarettir. 
Bu; yağmurun 
bitirdiği, ekicile-
rin de hoşuna 
giden bir bitki gi-
bidir ki; sonra 
kurur da sapsarı 
olduğunu görür-
sün. Sonra da 
çörçöp olur. Ahi-
rette şiddetli 
azab vardır. Al-
lah´ın rızası ve 
mağfireti de var-
dır. Dünya haya-
tı, aldatıcı bir 
geçinmeden 
başka bir şey de 
değildir. 

Bilin ki (ey insanlar!) 
Bu dünya hayatı, sa-
dece bir oyundan, 
geçici bir eğlence ve 
güzel bir gösteriden, 
birbirinizle büyüklük 
yarışı(na girişmeniz-
den) ve daha çok 
servet ve çocuk sahi-
bi olma hırsın(ız)dan 
ibarettir. Bu (dün-
ya)nın durumu, (ha-
yat getiren) yağmu-
run hikayesine ben-
zer: Yağmurun ye-
şerttiği bitki, toprağı 
ekenlere sevinç verir; 
ama sonra kurur ve 
sen onun sarardığını 
görürsün; sonunda 
toprak haline gelir. 
Ama öteki dünyada 
(insanın durumu ile 
ilgili ebedi hakikat 
açıkça ortaya çıka-
caktır). (Ya) şiddetli 
azap, yahut Allah'ın 
bağışlayıcılığı ve 
hoşnutluğu, çünkü bu 
dünya hayatı, kendini 
kandırmanın zevkin(i 
tatmak)tan başka bir 
şey değildir. 
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ة ِ,,إِل ىَِٰ    koşun=س ابِق وا,, ْغِفر  م  =bir,,mağfirete    
O halde Rabbinizin 
bağışlaması ve Al-
lah ile Peygambe-

Rabbınızdan bir 
mağfirete, Al-
lah´a ve pey-

(Bu nedenle,) Rabbi-
nizin bağışlayıcılığına 
nail olmak ve (böyle-
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ب ِك مِْ,,ِمنِْ ر  =Rabbinizden     ِنَة ج      ve,,bir,,cennete=و 

ا ه  ع ْرِضِكِ     genişliği=ع ْرض  =genişliği,,gibi,,olan    

اءِِ اْْل ْرِضِ    gök=الَسم      ile,,yerin=و 

ن وا,,ِللَِذينِ     hazırlanmış=أ ِعدَتِْ آم  =inananlar,,için    

ِلِهِ     Allah’a=بِاّلَلِِ س  ر  ِلكِ     ve,,elçilerine=و      işte,,bu=ذ َٰ

يهِِي ْؤتِِ    Allah’ın=اّلَلِِ    lütfudur=ف ْضلِ  =vereceği    

نِْ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    ِ اّلَل     sahibidir=ذ و    Allah=و 

 büyük=اْلع ِظيمِِ    lütuf=اْلف ْضلِِ

re inananlar için 
hazırlanmış, gökle 
yer arası kadar 
genişliği olan cen-
net uğruna yarışı-
nız. Bu Allah´ın di-
lediklerine verdiği 
bir lütfudur. Allah 
büyük lütuf sahibi-
dir. 

gamberlerine 
iman edenler 
için hazırlanmış 
olup da genişliği 
yerle göğün ge-
nişliği kadar olan 
cennete koşu-
şun. İşte bu; Al-
lah´ın lutfudur, 
onu dilediğine 
verir. Allah bü-
yük lutuf sahibi-
dir. 

ce) Allah'a ve Elçisine 
iman edenler için ha-
zırlanmış bulunan, 
gökler ve yer kadar 
geniş bir cenneti elde 
etmek yolunda birbi-
rinizle yarışın! Bu, Al-
lah'ın dilediğine ba-
ğışladığı bir lütfudur; 
çünkü Allah sonsuz 
lütuf sahibidir. 
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ا.. ابِ     yoktur=م      isabet..eden=أ ص 

ِصيب ةِ ..ِمنِْ م  =hiçbir..musibet    اْْل ْرِضِ..فِي =yerde    

لِ  أ ْنف ِسك مِْ..فِي    ne..de=و  =kendi..canlarınızda    

ِكت ابِ ..فِي    olmayan=إِلَِ =bir..Kitapta    

ق ْبلِِ..ِمنِْ =önce    ِْاِ ..أ ن أ ه  ن ْبر  =biz..onu..yaratmadan    

ِلكِ     doğrusu=إِنَِ اّلَلِِ..ع ل ى    bu=ذ َٰ =Allah’a    

 kolaydır=ي ِسيرِ 

Gerek yeryüzünde 
görülen, gerekse 
başınıza gelen her 
musibet tarafımız-
dan yaratılmadan 
önce kesinlikle bir 
kitapta belirlenmiş-
tir. Bu ayrıntılı 
planlama Allah için 
kolay bir iştir. 

Yeryüzüne ve 
sizin başınıza 
gelen herhangi 
bir musibet yok-
tur ki; Biz onu 
yaratmadan ev-
vel kitabda bu-
lunmasın. Şüp-
hesiz ki bu; Al-
lah´a göre ko-
laydır. 

Hiçbir musibet, daha 
önce buyruğumuzda 
(öngörülmüş) olma-
dıkça ne yeryüzünün 
ne de sizin başınıza 
gelmez, şüphesiz bu 
Allah için kolay (bir 
iş)tir. 
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,, ِ ت أْس ْوا,,ِلك ْيَل  =üzülmemeniz,,için    

ا,,ع ل ىَِٰ ف ات ك مِْ,,م  =elinizden,,çıkana    

لِ  وا,,و  ح  ت ْفر  =ve,,şımarmamanız,,için    

ا آت اك ْمِ ,,بِم  =size,,verdiğiyle    ِ اّلَل     Allah=و 

ي ِحبُِّ,,لِ  =sevmez    َِك ل=hiçbirini    

ْخت الِ  ورِ     kendini,,beğenenleri=م   övünenleri=ف خ 

Amaç, kaybettikle-
rinize üzülmeme-
niz ve O´nun size 
verdikleri yüzün-
den şımarmama-
nızdır. Allah ken-
dini beğenmiş şı-
marıkları sevmez. 

Kaybettiğinize 
üzülmeyesiniz 
ve size verdiği 
nimetlerle şı-
marmayasınız 
diye. Allah; ken-
dini beğenip bö-
bürlenenleri 
sevmez. 

(Bunu bilin ki,) eliniz-
den kaçan (iyi ve gü-
zel) şeylere üzülme-
yesiniz ve elinize ge-
çen (iyi ve güzel) şey-
lerle de (boş yere) 
şımarmayasınız. 
Çünkü Allah, kendini 
beğenip küstahça 
davrananları sevmez. 
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.. ل ونِ ..الَِذينِ  ي ْبخ  =onlar..cimrilik..ederler    

ونِ  ر  ي أْم      insanlara..da=النَاسِ     ve..emrederler=و 

ِلِ بِاْلب خِْ =cimriliği    ِْن م  لَِ    kim=و      yüz..çevirirse=ي ت و 

    O=ه وِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

ِميد ِ    zengindir=اْلغ نِيُِّ  övgüye..layıktır=اْلح 

Bunlar hem kendi-
leri cimrice davra-
nırlar hem de baş-
kalarına cimri ol-
mayı önerirler. Kim 
hayr yapmaktan 
kaçınırsa bilsin ki, 
Allah hiçbir şeye 
muhtaç değildir ve 
özü itibarı ile öv-
güye layıktır. 

Onlar ki; cimrilik 
ederler ve insan-
lara da cimriliği 
emrederler. Kim, 
yüz çevirirse; 
şüphesiz ki Al-
lah; Gani´dir, 
Hamid´dir. 

Ki onlar (Allah'ın ni-
metleri üzerinde) cim-
rilik edip başkalarına 
da cimrice davran-
mayı tavsiye ederler! 
Ve sırtını (bu hakika-
te) çevirenler (bilsin 
ki) Allah kendi kendi-
ne yeterlidir, bütün 
övgülere layıktır! 
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ْلن ا    andolsun=ل ق دِْ,,     biz,,gönderdik=أ ْرس 

س ل ن ا     açık,,kanıtlarla=بِاْلب ي ِن اتِِ    elçilerimizi=ر 

ْلن ا أ ْنز  مِ     ve,,indirdik=و  ع ه      onlarla,,beraber=م 

انِ     Kitabı=اْلِكت ابِ  اْلِميز      ve,,ölçüyü=و 

    insanlar=النَاسِ     yerine,,getirsinler,,diye=ِلي ق ومِ 

ْلن ا    adaleti=بِاْلِقْسِطِ  أ ْنز      ve,,indirdik=و 

ِديد ِ     kendisinde,,bulunan=فِيهِِ    demiri=اْلح 

    büyük=ش ِديد ِ    bir,,kuvvet=ب أْسِ 

ن افِعِ  م      insanlara=ِللنَاِسِ    ve,,birçok,,yararlar=و 

ِلي ْعل مِ  نِْ    Allah=اّلَل ِ    bilsin,,diye=و      kimin=م 

ه ِ ر      kendisine,,yardım,,edeceğini=ي ْنص 

س ل ه ِ ر      gaybda=بِاْلغ ْيِبِ     ve,,elçilerine=و 

    kuvvetlidir=ق ِويِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

 daima,,üstündür=ع ِزيزِ 

Biz Peygamberle-
rimizi kesin kanıt-
larla gönderdik, in-
sanlar arasında 
adil bir düzen ku-
rulsun diye onlarla 
birlikte kitabı ve öl-
çüyü indirdik. Ayrı-
ca büyük caydırıcı-
lığı ve sertliği ya-
nında insanlara 
yönelik birçok fay-
daları olan demiri 
indirdik. Böylece 
kimlerin görmedik-
leri halde Allah´ı 
ve Peygamberi 
destekleyeceklerini 
ortaya çıkarmak is-
tedik. Hiç kuşku-
suz Allah güçlü ve 
üstün iradelidir. 

Andolsun ki; Biz, 
peygamberleri-
mizi açık deliller-
le gönderdik. Ve 
insanların adale-
ti ayakta tutma-
ları için beraber-
lerinde kitabı ve 
mizanı indirdik. 
Bir de kendisin-
de çetin bir sert-
lik ve insanlar 
için faydalar bu-
lunan demiri in-
dirdik. Allah; ki-
min, görmeden 
Allah´a ve pey-
gamberlerine 
yardım edeceği-
ni bilir. Muhak-
kak ki Allah; Ka-
vi´dir, Aziz´dir. 

Doğrusu, (daha önce 
de) elçilerimizi (bu) 
hakikatin bütün kanıt-
ları ile gönderdik; ve 
onlar aracılığıyla 
vahyi bağışladık (ve 
böylece, doğru ile eğ-
riyi tartabilmeniz için 
size) bir terazi (ver-
dik) ki insanlar ada-
letle davranabilsinler; 
ve (size) içinde müt-
hiş bir güç ve insanlar 
için birçok faydalar 
bulunan demiri (kul-
lanma yeteneği) ba-
ğışladık. (Bütün bun-
lar size verildi ki) Al-
lah, O'nun ve Elçi-
si'nin yolunda yürü-
yenleri ayırabilsin, 
(Kendisi) insan kav-
rayışının ötesinde ol-
sa bile. Şüphesiz Al-
lah güçlüdür, kudret 
sahibidir. 
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ل ق دِْ.. ْلن ا    andolsun=و      Nuh’u=ن وًحا    gönderdik=أ ْرس 

اِهيمِ  إِْبر  ع ْلن ا    ve..İbrahim’i=و  ج      ve..koyduk=و 

ا    arasına=فِي يَتِِهم      bunların..zürriyetleri=ذ ر ِ

اْلِكت اب ِ     peygamberliği=النُّب َوة ِ     ve..Kitabı=و 

مِْ ْهت د ِ     onlardan..vardır=ف ِمْنه      doğru..yolda..olanlar=م 

ثِيرِ  ك  مِْ    ama..çoğu=و      onlardan=ِمْنه 

 yoldan..çıkmıştır=ف اِسق ونِ 

Biz Nuh´u ve İbra-
him´i peygamber 
olarak gönderdik. 
İkisinin soyuna da 
peygamberlik ve 
kitap verdik. Onla-
rın soylarından tü-
reyenlerin bir bö-
lümü doğru yola 
bağlı kaldı, fakat 
çoğu yoldan çıktı. 

Andolsun ki; Biz, 
Nuh´u ve İbra-
him´i gönderdik. 
Peygamberliği 
de, kitabı da on-
ların soyuna 
verdik. Onlardan 
kimi doğru yol-
dadır, içlerinden 
bir çoğu da fa-
sıklardır. 

Gerçekten, (aynı 
amaçla) Nuh'u ve İb-
rahim'i (elçilerimiz 
olarak) gönderdik ve 
soylarından gelenlere 
peygamberlik ve va-
hiy verdik; onların bir 
kısmı doğru yoldaydı, 
ama çoğu da yoldan 
sapmıştı. 
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    ardarda,,gönderdik=ق فَْين ا    sonra=ث مَِ,,

آث اِرِهمِْ,,ع ل ىَِٰ =bunların,,peşinden    

س ِلن ا ق فَْين ا    elçilerimizi=بِر      ve,,onların,,ardına,,kattık=و 

ْري مِ     oğlu=اْبنِِ    Îsa’yı=بِِعيس ى     Meryem=م 

آت ْين اه ِ ْنِجيلِ     ona,,verdik=و      İncil’i=اْْلِ

ع ْلن ا ج  ق ل وبِِ,,فِي    ve,,koyduk=و  =kalblerine    

اتَب ع وه ِ,,الَِذينِ  =ona,,uyanların    ًِأْف ة     şefkat=ر 

ةًِ ْحم  ر  ْهب انِيَةًِ    ve,,merhamet=و  ر      ve,,ruhbanlığı=و 

    icadettikleri=اْبت د ع وه ا

ا ك ت ْبن اه ا,,م  =biz,,yazmamıştık    ِْع ل ْيِهم=onlara    

    kazanmak,,için=اْبتِغ اءِ     yalnız=إِلَِ

انِِ     Allah’ın=اّلَلِِ    rızasını=ِرْضو 

ا ع ْوه ا,,ف م  ر  =ama,,ona,,uymadılar    َِق     hakkıyla=ح 

اِ      biz,,de,,verdik=ف آت ْين ا    riayet,,ederek=ِرع اي تِه 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =iman,,edenlere    ِْم     onlardan=ِمْنه 

ْمِ  ه  ثِيرِ     mükâfatlarını=أ ْجر  ك      fakat,,birçoğu=و 

مِْ  yoldan,,çıkmıştır=ف اِسق ونِ     onlardan=ِمْنه 

Onların arkasın-
dan ardarda diğer 
peygamberlerimizi 
gönderdik, bu ara-
da Meryemoğlu 
İsa´yı da gönder-
dik. O´na İncil´i 
verdik, bağlılarının 
kalplerine şefkat 
ve merhamet duy-
gusu aşıladık. Biz 
onlara aşırı sofu-
luğu farz kılmış 
değildik. Bunu akıl-
ları sıra Allah´ın 
hoşnutluğunu ka-
zanmak için kendi-
leri uydurdular. 
Buna rağmen 
onun gereklerini 
yerine getirmedi-
ler. Biz onların 
inananlarına ödül-
lerini verdik, fakat 
çoğu yoldan çık-
mış kimselerdir. 

Sonra onların iz-
leri üzerinde, 
peygamberleri-
mizi ard arda 
gönderdik. Mer-
yem oğlu İsa´yı 
da arkalarından 
gönderdik. Ona 
İncil´i verdik ve 
ona uyanların 
kalblerine bir 
şefkat ve mer-
hamet koyduk. 
Onların uydur-
dukları rehba-
niyyete gelince; 
onu kendilerine 
Biz, yazmadık. 
Fakat kendileri 
Allah´ın rızasını 
kazanmak için 
yaptılar. Ama 
buna da hakkıy-
la riayet etmedi-
ler. Biz de onlar-
dan iman etmiş 
olanlara ecirleri-
ni verdik. İçlerin-
den çoğu ise fa-
sıklardır. 

Ve sonra onların ar-
dından öteki elçileri-
mizi gönderdik; ve 
(zaman içinde) arka-
larından kendisine 
İncil verdiğimiz Mer-
yem oğlu İsa'yı gön-
derdik; o'na (sadık bir 
şekilde) uyanların 
kalplerine şefkat ve 
merhamet yerleştir-
dik. Ruhbanca riyaze-
te gelince, Biz onlara 
bunu emretmedik, Al-
lah'ın rızasını kazan-
mak arzusuyla onu 
kendileri uydurdu. 
Ama sonra ona, (her 
zaman) gerektiği gibi 
uymadılar, böylece 
Biz, (gerçekten) iman 
etmiş olanlara karşı-
lığını verdik, ama on-
ların çoğu yoldan 
çıkmışlardı. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

آِمن وا    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا     ve..inanın=و 

س وِلهِِ     size..versin=ي ْؤتِك مِْ    O’nun..Elçisine=بِر 

تِِ..ِمنِْ    iki..pay=ِكْفل ْينِِ ْحم  هِِر  =rahmetinden    

ي ْجع لِْ     bir..nur=ن وًرا    sizin..için=ل ك مِْ    ve..yaratsın=و 

    onda=بِهِِ    yürüyeceğiniz=ت ْمش ونِ 

ي ْغِفرِْ ْمِ     ve..bağışlasın=و  اّلَل ِ    sizi=ل ك      Allah=و 

ِحيمِ     çok..bağışlayan=غ ف ورِ   çok..esirgeyendir=ر 

Ey müminler, Al-
lah´tan korkunuz 
ve Peygambere 
inanınız ki, O size 
vereceği rahmeti 
ikiye katlasın, size 
yolunuzu aydınla-
tacak bir nur ba-
ğışlasın, günahla-
rınızı affetsin. 
Çünkü Allah affe-
dici ve merhamet-
lidir. 

Ey iman edenler; 
Allah´tan korkun 
ve peygamberle-
rine inanın ki, si-
ze rahmetini iki 
kat versin. Size 
ışığında yürüye-
ceğiniz bir nur 
lutfetsin. Ve sizi 
bağışlasın. Al-
lah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun bi-
lincine varın ve O'nun 
Elçisi'ne inanın, ki O, 
size rahmetinden iki 
kat versin ve sizin için 
(aydınlığında) yürü-
yeceğiniz bir ışık 
yaksın ve (geçmiş 
günahlarınızı) bağış-
lasın. Çünkü Allah 
çok bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. 
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,, ي ْعل مِ ,,ِلئ ََلِ =bilmezlik,,etmesinler     ِأ ْهل=ehli    
Böylece yahudiler 
ile hristiyanlar bil-
sinler ki, Allah´ın 

Böylece kitab 
ehli, Allah´ın lut-
fundan hiç bir 

Ve geçmiş vahiylerin 
mensupları bilsinler ki 
Allah'ın lütfu üzerinde 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

ونِ ,,أ لَِ    Kitap=اْلِكت ابِِ ي ْقِدر  =malik,,olmadıklarını    

ش ْيءِ ,,ع ل ىَِٰ =hiçbir,,şeye    ِْف ْضلِِ,,ِمن =lütfundan    

أ نَِ    Allah’ın=اّلَلِِ      lütfun=اْلف ْضلِ     ve,,şüphesiz=و 

    Allah’ın=اّلَلِِ    elinde,,olduğunu=بِي دِِ

نِْ    onu,,vereceğini=ي ْؤتِيهِِ ي ش اء ِ ,,م  =dilediğine    

اّلَل ِ     lütuf=اْلف ْضلِِ    sahibidir=ذ و    Allah=و 

 büyük=اْلع ِظيمِِ

lütfu kendi tekelle-
rinde değildir. Lü-
tuf O´nun elinde-
dir, dilediğine verir 
onu. Allah büyük 
lütuf sahibidir. 

şey elde ede-
meyeceklerini 
bilsinler. Muhak-
kak ki lutuf, bü-
tünüyle Allah´ın 
elindedir, onu di-
lediğine verir. Ve 
Allah; büyük lu-
tuf sahibidir. 

hiçbir güçleri yoktur; 
bütün lütuf (yalnızca) 
Allah'ın elindedir, onu 
dilediğine verir. Allah 
sonsuz lütuf sahibidir. 
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    Allah=اّلَل ِ    işitti=س ِمعِ     andolsun=ق دِْ..

    sözünü..(kadının)=ق ْولِ 

اِدل كِ ..الَتِي ت ج  =seninle..tartışan    فِي=hakkında    

ا ْوِجه  ت ْشت ِكي    kocası=ز      ve..şikayette..bulunan=و 

اّلَلِِ..إِل ى =Allah’a    ِ اّلَل عِ     Allah=و      işitir=ي ْسم 

اِ  ك م  ر  او      ikinizin..birbirinizle..konuşmanızı=ت ح 

    işitendir=س ِميعِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

 görendir=ب ِصيرِ 

Allah, kocası hak-
kında seninle tartı-
şan ve Allah´a şi-
kayette bulunan 
kadının sözünü 
işitti. Allah sizin 
konuşmanızı işitir. 
Çünkü Allah işi-
tendir, bilendir. 

Allah, kocası 
hakkında seninle 
tartışan ve Al-
lah´a şikayette 
bulunanın sözü-
nü işitmiştir. Al-
lah; sizin ko-
nuşmanızı işitir. 
Muhakkak ki Al-
lah; Semi´dir, 
Basir´dir. 

Allah, kocası hakkın-
da sana başvuran ve 
Allah'a şikayette bu-
lunan kadının sözle-
rini işitmiştir. Ve Allah 
ikinizin söylediklerini 
de mutlaka işitir. 
Şüphesiz Allah her 
şeyi işiten, her şeyi 
görendir. 
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,, ونِ ,,الَِذينِ  ي ظ اِهر  =zıhar,,edenler    ِِْمْنك م=sizden    

نِس ائِِهمِْ,,ِمنِْ =kadınlara    ا     değildir,,(bilsinler,,ki)=م 

اتِِهْمِ     onlar=ه نَِ     onların,,anaları=أ َمه 

مِْ,,إِنِْ ات ه  أ َمه  =onların,,anaları    َِإِل=ancak    

ْمِ     onlar=الََلئِي ل ْدن ه      onları,,doğuranlardır=و 

مِْ إِنَه      söylüyorlar=ل ي ق ول ونِ     ve,,onlar=و 

ْنك ًرا اْلق ْولِِ,,ِمنِ     çirkin=م  =bir,,söz    

وًراِ  ز  إِنَِ    ve,,yalan=و      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=و 

 bağışlayıcıdır=غ ف ورِ     affedicidir=ل ع ف وِ 

Sizden eşlerine zi-
har yapanlar, bil-
melidir ki o kadın-
lar, onların anaları 
değildir. Onların 
anaları, ancak 
kendilerini doğur-
muş kadınlardır. 
Şüphesiz onlar çir-
kin ve yalan bir 
söz söylüyorlar. 
Şüphesiz Allah, af-
fedici, bağışlayıcı-
dır. 

İçinizden zihar 
yapanların karı-
ları onların ana-
ları değildir. 
Anaları, ancak 
kendilerini doğu-
ranlardır. Şüp-
hesiz ki onlar, 
çirkin ve yalan 
bir laf söylüyor-
lar. Ve muhak-
kak ki Allah; 
Afüvv´dür, Ga-
fur´dur. 

(Bundan sonra) içi-
nizden Sen artık ba-
na annem kadar ha-
ramsın! diyerek ha-
nımlarından ayrılanla-
ra gelince, (unutma-
sınlar ki) (eşleri) hiç-
bir zaman anneleri 
(gibi) olamaz, kendi-
lerini doğuran kadın-
dan başkası anneleri 
olamaz. O halde, akla 
sığmayan bir sözdür 
söyledikleri, (bu ne-
denle de) asılsız ve 
düzmecedir. Ama Al-
lah, gerçekten günah-
ları affedicidir, çok 
bağışlayıcıdır. 
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.. الَِذينِ  ونِ ..و  ي ظ اِهر  =zıhar..edenler    

نِس ائِِهمِْ..ِمنِْ =kadınlarına    َِث م=sonra..da    

ا    dönenler=ي ع ود ونِ  ق ال وا..ِلم  =söylediklerine    

    hürriyete..kavuşturmalıdırlar=ف ت ْحِريرِ 

ق ب ِ ةِ ر  =bir..köle    ِْق ْبلِِ..ِمن =önce    

اَساِ ..أ نِْ ي ت م  =temaslarından    ِِْلك م     budur=ذ َٰ

بِِهِ ..ت وع ظ ونِ  =size..öğütlenen    ِ اّلَل     Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيرِ   haber..almaktadır=خ 

Eşlerinden zihar ile 
ayrılmak isteyip de 
sonra söyledikle-
rinden dönenlerin 
eşleriyle temas 
etmeden önce bir 
köleyi hürriyetine 
kavuşturmaları ge-
rekir. Size öğütle-
nen budur. Allah, 
yaptıklarınızdan 
haberi olandır. 

Karılarından zı-
har ile ayrılmak 
isteyip de sonra 
dediklerini geri 
alanların ailele-
riyle temas et-
meden önce bir 
köle azad etme-
leri gerekir. Size 
böylece öğüt ve-
rilmektedir. Al-
lah; yaptıkları-
nızdan haber-
dardır. 

o halde, Sen bana 
annem kadar haram-
sın! diyerek hanımla-
rından ayrılanlara ve 
sonra söylediklerin-
den geri dönenlere 
gelince, (onların kef-
fareti) eşlerin tekrar 
birbirlerine dokunma-
larından önce bir kö-
leyi özgürlüğüne ka-
vuşturmak olacaktır. 
Size (burada) tavsiye 
edilen budur; çünkü 
Allah yaptığınız her 
şeyden tamamiyle 
haberdardır. 
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نِْ,, ي ِجدِْ,,ل مِْ    kimse=ف م  =imkân,,bulamayan    

ِصي امِ ف ِ =oruç,,tutmalıdır    ِِْين     iki,,ay=ش ْهر 

ت ت ابِع ْينِِ ق ْبلِِ,,ِمنِْ    aralıksız,,olarak=م  =önce    

اَساِ ,,أ نِْ ي ت م  =temaslarından    ِْن     kimse=ف م 

ي ْست ِطعِْ,,ل مِْ =(buna),,gücü,,yetmeyen    

    altmış=ِست ِينِ     doyurmalıdır=ف إِْطع امِ 

ينًاِ ِمْسكِِ =fakiri     ِِلك     bunlar=ذ َٰ

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanmanız,,içindir=ِلت ْؤِمن وا

س وِلِهِ  ر  تِْلكِ     ve,,Elçisine=و      ve,,bunlar=و 

د ود ِ     Allah’ın=اّلَلِِ     sınırlarıdır=ح 

ِلْلك افِِرينِ      bir,,azab=ع ذ ابِ     ve,,kâfirler,,için,,vardır=و 

 acı=أ ِليمِ 

Buna imkan bula-
mayan kimse, te-
mas etmeden ön-
ce aralıksız olarak 
iki ay oruç tutar. 
Buna da gücü 
yetmeyen, altmış 
fakiri doyurur. Bu 
kolaylık, Allah´a ve 
peygamberine 
inanmış olmanız-
dan ötürüdür; bun-
lar Allah´ın koydu-
ğu sınırlardır. İnkar 
edenler için çok 
yakıcı azap vardır. 

Kim de bula-
mazsa; temas 
etmezden önce 
birbiri peşinden 
iki ay oruç tut-
malıdır. Buna da 
gücü yetmeyen 
altmış yoksulu 
doyurur. Bu; Al-
lah´a ve pey-
gamberine iman 
etmekte olduğu-
nuz içindir. Bun-
lar, Allah´ın hu-
dududur. Ve ka-
firler için elim bir 
azab vardır. 

Ancak buna imkanı 
olmayan, (bunun ye-
rine,) birbirlerine ye-
niden dokunmadan 
önce peşpeşe iki ay 
oruç tutacak ve buna 
gücü yetmeyen alt-
mış yoksulu doyura-
cak. Bu, Allah'a ve 
Elçisi'ne inancınızı 
isbat etmeniz için 
(gerekli)dir. Bunlar Al-
lah'ın koyduğu sınır-
lardır ve hakikati in-
kar edenleri (öteki 
dünyada) şiddetli bir 
azap beklemektedir. 
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ادُّونِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. ي ح  =karşı..gelenler    

س ول ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ ر      ve..Elçisine=و 

اكِ     tepeleneceklerdir=ك بِت وا م  =gibi    

    tepelendikleri=ك بِتِ 

ق ْبِلِهْمِ ..ِمنِْ..الَِذينِ  =kendilerinden..öncekilerin    

ق دِْ ْلن ا    andolsun=و      ayetler=آي اتِ     biz..indirdik=أ ْنز 

ِلْلك افِِرينِ     açık..açık=ب ي ِن ات ِ      ve..kâfirler..için..vardır=و 

ِهينِ     bir..azab=ع ذ ابِ   küçük..düşürücü=م 

Allah´a ve Pey-
gamberine karşı 
gelenler, kendile-
rinden öncekiler 
nasıl alçaltıldı ise 
öyle alçaltılacak-
lardır. Biz, apaçık 
ayetler indirmişiz-
dir, bunları inkar 
edene alçaltıcı 
azap vardır. 

Allah´a ve Rasu-
lüne muhalefet 
edenler; kendile-
rinden öncekiler 
nasıl alçaltıldı 
ise öyle alçaltı-
lacaklardır. Hal-
buki Biz, apaçık 
ayetler indirmi-
şizdir. Ve küfre-
denlere horlayıcı 
bir azab vardır. 

Allah'a ve Elçisi'ne 
karşı gelenler, onlar-
dan önce yaşamış 
olup da Biz (kendile-
rine) açık mesajlar 
gönderdikten sonra 
aşağılanmış bulunan 
(zalim)ler kadar aşa-
ğılanacaklardır. Ve 
(böylece,) hakikati in-
kar edenleri utanç ve-
rici bir azap bekleye-
cektir, 
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,, مِ     gün=ي ْومِ      Allah=اّلَل ِ    tekrar,,dirilteceği=ي ْبع ث ه 

ِميعًا     onların,,hepsini=ج 

ب ِئ ه مِْف ي ن  =kendilerine,,haber,,verecektir    

ا ع ِمل واِ ,,بِم  =ne,,yaptıklarını    ِ اه     onu,,saymıştır=أ ْحص 

ن س وه ِ     Allah=اّلَل ِ     onlar,,ise,,onu,,unutmuşlardır=و 

اّلَل ِ ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ    Allah=و  =her,,şeye    

 şahiddir=ش ِهيد ِ

O gün Allah onla-
rın hepsini dirilte-
cek ve yaptıklarını 
kendilerine haber 
verecektir. Allah 
onları birbir say-
mıştır. Onlar ise 
unutmuşlardır. Al-
lah herşeye şahid-
dir. 

O gün; Allah, on-
ların hepsini di-
riltecek ve kendi-
lerine işledikleri-
ni haber vere-
cektir. Allah, on-
ları bir bir say-
mıştır. Ama 
kendileri unut-
muşlardır. Ve Al-
lah; her şeye 
şahiddir. 

Allah'ın onları dirilte-
ceği ve (hayatta iken) 
yaptıkları her şeyi 
tam olarak (kendileri-
ne) anlatacağı Gün, 
onlar unutmuş olsalar 
bile Allah onu (bütü-
nüyle) hesaba kata-
caktır çünkü Allah her 
şeye şahittir. 
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.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?    َِأ ن=şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

ا    bilir=ي ْعل مِ  اتِِ..فِي    olanı=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ..فِي    ve..olanı=و  =yerde    

ا ي ك ونِ ..م  =olmaz..ki    ِْىَِٰ..ِمن ن ْجو  =gizli..konuşan    

ث ةِ      O’dur=ه وِ     mutlaka=إِلَِ    üç..kişi=ث َل 

مِْ ابِع ه  لِ     dördüncüleri=ر      ve..olmasa=و 

ةِ  ْمس      O’dur=ه وِ     mutlaka=إِلَِ    beş..kişi=خ 

مِْ لِ     altıncıları=س اِدس ه      ve..olmasa=و 

ِلكِ ..ِمنِْ    daha..az=أ ْدن ىَِٰ ذ َٰ =bundan    

لِ وِ  =ve..olmasa     ِأ ْكث ر=daha..çok    َِإِل=mutlaka    

مِْ    O=ه وِ  ع ه      nerede=أ ْينِ     onlarla..beraberdir=م 

ا ك ان واِ ..م  =bulunsalar    َِث م=sonra    

مِْ ا    onlara..haber..verir=ي ن ب ِئ ه  ع ِمل وا..بِم  =yaptıklarını    

    günü=ي ْومِ 
ِةِ      çünkü=إِنَِ    kıyamet=اْلِقي ام 

Göklerde ve yerde 
olanları, Allah´ın 
bildiğini bilmiyor 
musun? Üç kişi 
gizli konuşsa mut-
laka dördüncüsü 
O´dur. Beş kişi giz-
li konuşsa mutlaka 
altıncısı O´dur. 
Bunlardan az veya 
çok olsunlar ve ne-
rede bulunursalar 
bulunsunlar mutla-
ka O onlarla bera-
berdir. Sonra kı-
yamet günü onlara 
yaptıklarını haber 
verecektir. Doğru-
su Allah, herşeyi 
bilendir. 

Bilmez misin ki 
Allah; göklerde 
olanları da, yer-
de olanları da bi-
lir. Üç kişinin giz-
li bulunduğu 
yerde dördüncü 
mutlaka O´dur, 
beş kişinin gizli 
bulunduğu yerde 
altıncı mutlaka 
O´dur. Bundan 
az veya çok ol-
sunlar ve nerede 
bulunurlarsa bu-
lunsunlar mutla-
ka onlarla bera-
berdir. Sonra, 
bütün yaptıkları-
nı kıyamet günü 
kendilerine ha-
ber verecektir. 
Muhakkak ki Al-
lah, her şeyi bi-
lendir. 

(Ey İnsanoğlu!) Gök-
lerde ve yerde olan 
her şeyi Allah'ın bildi-
ğinden haberin yok 
mu? Aralarında gizli 
gizli konuşan her üç 
kişinin dördüncüsü 
mutlaka O'dur ve her 
beş kişinin altıncısı; 
ister daha az isterse 
çok olsunlar ve nere-
de bulunurlarsa bu-
lunsunlar O'nsuz 
olamazlar. Ama so-
nunda, Kıyamet Gü-
nü, Allah, yaptıklarını 
onlara gösterecektir 
çünkü Allah her şeyi 
hakkıyla bilendir. 
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ش ْيءِ ..بِك ل ِِ    Allah=اّلَل ِ =her..şeyi     ِِليم  bilendir=ع 
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,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    

ن ه وا,,الَِذينِ ,,إِل ى =menedilenleri    

ىَِٰ,,ع نِِ النَْجو  =gizli,,gizli,,konuşmaktan    

    dönüyorlar=ي ع ود ونِ     sonra,,yine=ث مَِ

ا ن ه وا,,ِلم  =menedildikleri,,işe    ِ ع ْنه=ondan    

ْونِ  ي ت ن اج      ve,,gizli,,gizli,,konuşuyorlar=و 

ثْمِِ     günah,,hususunda=بِاْْلِ

انِِ اْلع ْدو  ْعِصي تِِ    ve,,düşmanlık=و  م      ve,,isyan=و 

إِذ ا    Elçiye=الَرس ولِِ     zaman=و 

اء وكِ  يَْوكِ     sana,,geldikleri=ج      seni,,selamlıyorlar=ح 

ا ي ِكِ ,,ل مِْ    bir,,tarzda=بِم  ي ح  =selamlamadığı    ِِبِه=onu    

ي ق ول ونِ     Allah’ın=اّلَل ِ     ve,,diyorlar=و 

ف ِسِهمِْأ نِْ,,فِي =kendi,,içlerinde     ِل ْول=değil,,miydi?    

ب ن ا ا    Allah=اّلَل ِ    bize,,azab,,etmeli=ي ع ذ ِ     ötürü=بِم 

مِْ    dediğimizden=ن ق ول ِ  ْسب ه      onlara,,yeter=ح 

نَمِ  ه  اِ     cehennem=ج      oraya,,gireceklerdir=ي ْصل ْون ه 

ِصيرِ     ne,,kötü=ف بِئْسِ   gidilecek,,yerdir=اْلم 

Görmedin mi şu 
adamları ki gizli 
gizli konuşmaları 
yasaklandığı halde 
yine o yasaklanan 
işi yapıyorlar. Gü-
nah, düşmanlık ve 
Resule isyan hu-
susunda gizli gizli 
konuşuyorlar. On-
lar sana geldikle-
rinde seni, Allah´ın 
selamlamadığı bir 
tarzda selamlıyor-
lar. Kendi içlerin-
den de «Bu söyle-
diklerimiz yüzün-
den Allah´ın bize 
azap etmesi ge-
rekmez miydi?» 
derler. Cehennem 
onlara yeter. Ora-
ya gireceklerdir, ne 
kötü gidilecek yer-
dir orası. 

Gizli gizli ko-
nuşmaktan 
men´edildikleri 
halde, 
men´edildikleri 
şeyi yapmaya 
kalkışanlarla gü-
nah işlemek, 
düşmanlık et-
mek ve Pey-
gambere karşı 
gelmek konu-
sunda gizlice 
konuşanları 
görmedin mi? 
Sana geldikleri 
zaman, seni Al-
lah´ın selamla-
dığı bir şeyle se-
lamlarlar. Kendi 
aralarında da: 
Söylediklerimiz 
yüzünden Al-
lah´ın bize azab 
etmesi gerek-
mez miydi? der-
ler. Onlara ce-
hennem yeter. 
Oraya girecek-
lerdir. Ne kötü 
dönüş yeridir. 

(Ve sen ey Muham-
med!) gizli konuşma-
lar (yoluyla dolap çe-
virmek)ten men edi-
len, ama men edildik-
leri şeye (tekrar) baş-
vurmaktan kaçınma-
yanların ve kötülükte 
bulunmaya, saldır-
ganlığa ve Elçi'ye 
karşı gelmeye niyet-
lenerek fesatlık ku-
ranların farkında değil 
misin? Bu (insan)lar, 
sana ne zaman yak-
laşsalar Allah'ın asla 
hoş görmeyeceği 
tarzda seni selamlar-
lar ve birbirlerine: Al-
lah neden söyledikle-
rimizden dolayı bizi 
cezalandırmıyor? 
derler. Cehennemdir 
onların payına düşe-
cek olan, onlar işte 
oraya girecekler; o, 
ne kötü bir duraktır! 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    إِذ ا=zaman    

ْيت مِْ     aranızda..gizli..konuştuğunuz=ت ن اج 

ِ ْوا..ف َل  ت ت ن اج  =konuşmayın    ِِثْم     günah..üzerinde=بِاْْلِ

انِِ اْلع ْدو      ve..düşmanlık=و 

ْعِصي تِِ م      Elçiye=الَرس ولِِ    ve..karşı..gelme=و 

ْوا ت ن اج      iyilik..üzerinde=بِاْلبِر ِِ    konuşun=و 

 ِ ىَٰ التَْقو  اتَق وا    ve..takva=و      ve..korkun=و 

إِل ْيهِِ..الَِذي    Allah’tan=اّلَل ِ =huzuruna    

ونِ   toplanacağınız=ت ْحش ر 

Ey iman edenler! 
Aranızda gizli ko-
nuştuğunuz zaman 
günah, düşmanlık 
ve peygambere 
karşı gelmek üzere 
konuşmayın. İyilik 
ve takva üzerine 
konuşun, huzuru-
na varacağınız Al-
lah´tan korkun. 

Ey iman edenler; 
aranızda gizli 
konuşacağınız 
zaman; günahı, 
düşmanlığı ve 
Peygambere is-
yanı fısıldaşma-
yın. Birr´i, takva-
yı konuşun ve 
huzurunda top-
lanacağınız Al-
lah´tan korkun. 

(O halde,) ey iman 
etmiş olanlar, gizli 
konuşmalarınızda, 
kötü fiiller, saldırgan 
davranışlar ve Elçi'ye 
itaatsizlik niyetiyle fe-
sat kurmayı bırakın; 
(bunun yerine) fazilet 
ve Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci üze-
rinde görüşmeler ya-
pın ve (her zaman) 
huzurunda toplana-
cağınız Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun bi-
lincinde olun! 
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ا,, ىَِٰ    şüphesiz=إِنَم      gizli,,konuşma=النَْجو 

الَشْيط انِِ,,ِمنِ  =şeytandandır    

نِ  ن وا,,الَِذينِ     üzülsünler,,diye=ِلي ْحز  آم  =inananlar    

ل ْيسِ  ِهمِْ    değildir=و  ار ِ     onlara,,zarar,,verecek=بِض 

ْيئًا     izni=بِإِذْنِِ    olmadıkça=إِلَِ    hiçbir=ش 

ع ل ى    Allah’ın=اّلَلِِ  اّلَلِِ,,و  =Allah’a    

َكلِِ ْؤِمن ونِ     dayansınlar=ف ْلي ت و   müminler=اْلم 

Gizli konuşmalar 
(fiskoslar) şeytanın 
yapacağı işlerden-
dir. Bu iman eden-
leri üzmek içindir. 
Oysa şeytan, Al-
lah´ın izni olma-
dıkça, mü´minlere 
hiçbir zarar vere-
mez.. Mü´minler 
Allah´a dayanıp 
güvensinler! 

Gizli konuşma-
lar, ancak iman 
edenleri üzmek 
için şeytandan-
dır. Halbuki Al-
lah´ın izni olma-
dıkça onlara hiç 
bir şeyle zarar 
veremez. 
Mü´minler, Al-
lah´a tevekkül 
etsinler. 

(Öteki her türlü) gizli 
konuşmalar yalnızca 
şeytanın işidir, o ki 
inananlara bu şekilde 
üzüntü verir; ama Al-
lah'ın izni olmadıkça 
onlara hiçbir zarar ve-
remez; inananlar yal-
nızca Allah'a güven-
sinler! 

58. 
11 

.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    إِذ ا=zaman    

وا    size=ل ك مِْ    dendiği=قِيلِ      yer..açın=ت ف َسح 

اِلِسِ..فِي ج  اْلم  =meclislerde    وا     yer..açın..ki=ف اْفس ح 

ْمِ     Allah=اّلَل ِ    genişlik..versin=ي ْفس حِِ     size=ل ك 

إِذ ا وا    dendiği=قِيلِ     zaman..da=و      kalkın=اْنش ز 

و اف اْنش ز  =kalkın..ki    ِِي ْرف ع=yükseltsin    ِ اّلَل=Allah    

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananları    ِِْمْنك م=sizden    

الَِذينِ  أ وت وا..و  =ve..kendilerine..verilenleri    

ات ِ     ilim=اْلِعْلمِ  ج  اّلَل ِ    derecelerle=د ر      Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيرِ   haber..almaktadır=خ 

Ey inananlar! Size: 
«Meclislerde yer 
açın» denildiği 
zaman yer açın ki 
Allah ta size yeri-
niz ve rızkınızda 
genişlik versin. Si-
ze «Kalkın» denil-
diği zaman, kalkın 
ki Allah sizden 
inananları ve ken-
dilerine ilim veri-
lenleri derecelerle 
yükseltsin. Allah 
yaptıklarınızı ha-
ber almaktadır. 

Ey iman edenler; 
size: Meclislerde 
yer açın, denilin-
ce; yer açın ki, 
Allah da size aç-
sın. Kalkın, de-
nince de kalkın 
ki, Allah içiniz-
den iman etmiş 
olanları ve ken-
dilerine ilim veri-
lenleri dereceler-
le yükseltsin. Al-
lah; yaptıkları-
nızdan haber-
dardır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Size, Top-
lumsal hayatınızda 
birbirinize yer verin! 
denildiğinde yer ve-
rin! (Karşılığında) Al-
lah da (rahmetinde) 
size yer verir. Ve ne 
zaman size, (İyi bir iş 
için) ayağa kalkın! 
denildiğinde ayağa 
kalkın! (Ve) Allah, içi-
nizden iman etmiş 
olanları ve (hepsinin 
üstünde,) kendilerine 
(doğru) bilgi tevdi edi-
lenleri (kat kat) yücel-
tecektir. Çünkü Allah 
bütün yapıp ettikleri-
nizden haberdardır. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    إِذ ا=zaman    

ْيت مِ      Elçi,,ile=الَرس ولِ     siz,,gizli,,konuşacağınız=ن اج 

وا م  ي د يِْ,,ب ْينِ     verin=ف ق د ِ =önce    

اك مِْ     gizli,,konuşmanızdan=ن ْجو 
د ق ةًِ      bir,,sadaka=ص 

ِلكِ  ْيرِ     bu=ذ َٰ     sizin,,için=ل ك مِْ    daha,,hayırlıdır=خ 

ر ِ  أ ْطه      şayet=ف إِنِْ    ve,,daha,,temizdir=و 

ت ِجد وا,,ل مِْ =bulamazsınız    َِف إِن=şüphesiz    

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

Ey iman edenler! 
Peygamber ile gizli 
(özel) bir şey ko-
nuşacağınız za-
man bu konuşma-
nızdan önce bir 
sadaka veriniz. Bu 
sizin için daha ha-
yırlı ve daha te-
mizdir. Şayet sa-
daka verecek bir 
şey bulamazsanız, 
Allah bağışlayan, 
esirgeyendir. 

Ey iman edenler; 
Peygamberle 
mahrem bir şey 
konuşacağınız 
vakit, bu konuş-
manızdan önce 
sadaka verin. 
Bu; sizin için da-
ha hayırlı ve da-
ha temizdir. 
Eğer bir şey bu-
lamazsanız, 
şüphesiz ki Al-
lah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

Siz ey iman etmiş 
olanlar! Elçi'ye ne 
zaman bir şey da-
nış(maya niyet-
len)irseniz, bu da-
nışma vesilesi ile 
karşılıksız yardımda 
bulunun! Bu sizin ya-
rarınıza olacak ve si-
zin (iç) temizliğinizi 
sağlayacaktır. Ama 
buna gücünüz yet-
mezse (bilin ki) Allah 
çok affedicidir, rah-
met kaynağıdır. 
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    ?korktunuz..mu=أ أ ْشف ْقت مِْ..

وا..أ نِْ م  ت ق د ِ =vermenizden     ِي د يِْ..ب ْين =önce    

اك مِْ د ق ات ِ     gizli..konuşmanızdan=ن ْجو      sadaka=ص 

ت ْفع ل وا..ل مِْ    çünkü=ف إِذِْ =yapmadınız    

ت ابِ  ل ْيك مِْ    Allah=اّلَل ِ    ve..affetti=و      sizi=ع 

وا ة ِ    artık..kılın=ف أ قِيم      namazı=الَصَل 

آت وا     zekatı=الَزك اة ِ    ve..verin=و 

أ ِطيع وا     Allah’a=اّلَل ِ    ve..itaat..edin=و 

س ول ه ِ  ر  اّلَل ِ    ve..Elçisine=و      Allah=و 

بِيرِ  ا    bilmektedir=خ  ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Gizli konuşmanız-
dan önce sadaka 
vermenizden kork-
tunuz mu? Çünkü 
yapmadınız. Allah 
sizi affetti. Artık 
namaz kılın, zekat 
verin, Allah´a ve 
Resulüne itaat 
edin! Allah yaptık-
larınızı haber 
alandır. 

Mahrem bir şey 
konuşmazdan 
önce, sadaka 
vermekten kork-
tunuz mu da ye-
rine getirmedi-
niz? Fakat Allah, 
sizin tevbelerini-
zi kabul etti. Şu 
halde namazı kı-
lın, zekatı verin, 
Allah´a ve Rasu-
lüne itaat edin. 
Allah; işledikleri-
nizden haber-
dardır. 

(Elçi'ye) danışmanız 
vesilesiyle kimseye 
bir yardımda bulun-
mamaktan dolayı 
(günah işlemiş olabi-
leceğinizden) korku-
yor musunuz? Eğer 
(imkanlarınızın ol-
mamasından dolayı) 
bunu yapamazsanız 
ve Allah size affedici-
liğini gösterirse, siz 
de namazlarınızda 
devamlı ve dikkatli 
olun ve (sadece) 
arındırıcı yükümlülük-
lerinizi yerine getirin 
ve (böylece) Allah'a 
ve Elçisi'ne itaat edin! 
Çünkü Allah yaptığı-
nız her şeyden ha-
berdardır. 
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,, ت رِ ,,أ ل مِْ =görmedin,,mi?    

لَْوا,,الَِذينِ ,,إِل ى ت و  =dost,,edinenleri    

    gazabettiği=غ ِضبِ     bir,,topluluğu=ق ْوًما

ل ْيِهمِْ    Allah’ın=اّلَل ِ ا    kendilerine=ع      değildir=م 

لِ     sizden=ِمْنك مِْ    onlar=ه مِْ     ve,,değildir=و 

مِْ ي ْحلِِ    onlardan=ِمْنه  ف ونِ و  =ve,,yemin,,ediyorlar    

اْلك ِذبِِ,,ع ل ى =yalan,,yere    ِْه م ونِ ,,و  ي ْعل م  =bilerek 

Allah´ın kendileri-
ne gazap ettiği bir 
topluluğu dost edi-
nenleri görmedin 
mi? Onlar ne siz-
dendirler, ne de 
onlardan. Bile bile 
yalan yere yemin 
ediyorlar. 

Bakmaz mısın 
onlara ki, Al-
lah´ın, kendileri-
ne gazab ettiği 
bir kavmi dost 
edinmişlerdir? 
Onlar; ne siz-
dendir, ne de 
onlardan. Ve bile 
bile yalan yere 
yemin etmekte-
dirler. 

Allah'ın gazabına uğ-
rayan bir toplum ile 
dostluk kuranların 
farkında değil misin? 
Onlar ne sizdendir 
(ey müminler) ne de 
o (hakikati inatla red-
dede)nlerden. Böyle-
ce onlar yalan ve 
düzmece (değerler) 
üstüne (onların yalan 
ve sahte olduklarını) 
bile bile yemin eder-
ler. 
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مِْ    Allah=اّلَل ِ    hazırlamıştır=أ ع دَِ..     onlar..için=ل ه 
Allah onlara çetin 
bir azap hazırla-
mıştır. Gerçekten 

Allah; onlara 
şiddetli bir azab 
hazırlamıştır. 

Allah onlar için (öteki 
dünyada) şiddetli bir 
azap hazırlamıştır. 
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مِْ    çetin=ش ِديدًاِ     bir..azab=ع ذ ابًا     onlar=إِنَه 

ا    ne..kötü=س اءِ      işler=م 

ل ونِ ..ك ان وا ي ْعم  =yapıyorlar 

onların yaptıkları 
şey çok kötüdür. 

Gerçekten onla-
rın yaptıkları şey 
ne kötüdür. 

Onların yapageldikleri 
şey gerçekten çok 
kötüdür: 

58. 
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ذ وا,, ان ه مِْ    yaptılar=اتَخ      yeminlerini=أ ْيم 

نَةًِ دُّوا    kalkan=ج      ve,,engel,,oldular=ف ص 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yoluna    ِِاّلَل=Allah’ın    

مِْ     bir,,azab=ع ذ ابِ     onlar,,için,,vardır=ف ل ه 

ِهينِ   küçük,,düşürücü=م 

Yeminlerini kalkan 
yapıp Allah´ın yo-
luna engel oldular. 
Onlar için küçük 
düşürücü azap 
vardır. 

Onlar; yeminle-
rini kalkan edin-
diler de Allah yo-
lundan alıkoydu-
lar. İşte onlara, 
horlayıcı bir 
azab vardır. 

Onlar ahidlerini (ya-
lancılıklarına ve sah-
tekarlıklarına) örtü 
yaptılar ve böylece 
başkalarını Allah yo-
lundan alıkoydular. 
Bu nedenle onları al-
çaltıcı bir azap bek-
lemektedir. 

58. 
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.. ت ْغنِيِ ..ل نِْ =koruyamaz    ِْع ْنه م=kendilerini    

مِْ ال ه  لِ     malları=أ ْمو  د ه مِْ..و  أ ْول  =ne..de..çocukları    

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’a..karşı     ِْيئًا     hiçbir..şey=ش 

ئِكِ  ابِ     onlar=أ ول َٰ     ateş=النَاِرِ     halkıdır=أ ْصح 

افِِ    onlar=ه مِْ يه  =orada    

اِلد ونِ   sürekli..kalacaklardır=خ 

Onların ne malları, 
ne de evlatları 
kendilerini Allah´a 
karşı koruyamaz. 
Onlar ateş halkıdır. 
Orada ebedi kala-
caklardır. 

Onların malları 
da, oğulları da 
Allah katında 
kendilerine bir 
fayda vermez. 
Onlar, cehen-
nem ashabıdırlar 
ve orada ebe-
diyyen kalacak-
lardır. 

Ne dünyevi servetleri 
ne de soy sopları on-
ları Allah'a karşı ko-
ruyamayacaktır. On-
lar, kalıcı meskenleri 
olan cehenneme 
mahkum edilmişler-
dir! 

58. 
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,, مِ     gün,,dünyada=ي ْومِ      tekrar,,dirilttiği=ي ْبع ث ه 

ِميعًا    Allah=اّلَل ِ     onların,,hepsini=ج 

    O’na,,da=ل ه ِ    yemin,,edecekler=ف ي ْحِلف ونِ 

ا ي ْحِلف ونِ ,,ك م  =yemin,,ettikleri,,gibi     ِْم     size=ل ك 

ي ْحس ب ونِ  مِْ    ve,,sanacaklardır=و      kendilerini=أ نَه 

    iyi,,bilin,,ki=أ لِ     bir,,şey=ش ْيء ِ     üzerinde=ع ل ىَِٰ

مِْ اْلك اِذب ونِ ,,ه مِ     onlar=إِنَه  =yalancılardır 

Allah´ın onların 
hepsini yeniden di-
rilteceği gün, dün-
yada şu yemin et-
tikleri gibi, Allah´a 
da yemin ederler. 
Kendilerinin doğru 
yolda olduklarını 
sanırlar. İyi bilin ki 
onlar gerçekten 
yalancıdırlar. 

Allah, onların 
hepsini yeniden 
dirilteceği gün; 
size yemin ettik-
leri gibi, O´na da 
yemin ederler. 
Ve gerçekten bir 
şey üzerinde ol-
duklarını sanır-
lar. İyi bilin ki; 
onlar, gerçekten 
yalancılardır. 

Allah'ın onların tümü-
nü tekrar dirilteceği 
Gün, (şimdi) senin 
önünde yemin ettikle-
ri gibi, (varsayımla-
rında) haklı oldukları 
zannıyla O'nun önün-
de de yemin edecek-
ler. Gerçek şu ki, (en 
büyük) yalancılar on-
lardır! 

58. 
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ذ ِ.. ل ْيِهمِ     kuşatmıştır=اْست ْحو      onları=ع 

    şeytan=الَشْيط انِ 

    anmayı=ِذْكرِ     ve..onlara..unutturmuştur=ف أ ْنس اه مِْ

ئِكِ     Allah’ı=اّلَلِِ      hizbidir=ِحْزبِ     onlar=أ ول َٰ

    dikkat..edin=أ لِ     şeytanın=الَشْيط اِنِ 

    hizbi=ِحْزبِ     muhakkak..ki=إِنَِ

    şeytanın=الَشْيط انِِ

ونِ ..ه مِ  اِسر  اْلخ  =kaybedecektir 

Şeytan onları istila 
etmiş, onlara Al-
lah´ı anmayı unut-
turmuştur. Onlar 
şeytanın taraftarla-
rıdır. İyi bilin ki 
şeytanın taraftarla-
rı mutlaka kaybe-
denlerdir. 

Şeytan onlara 
baskın gelip Al-
lah´ı anmayı 
unutturmuştur. 
İşte onlar, şey-
tanın taraftarla-
rıdır. İyi bilin ki; 
şeytanın taraf-
tarları muhakkak 
hüsrana uğra-
yanların kendile-
ridir. 

Şeytan, onlar üzerin-
de üstünlük kurmuş 
ve onları Allah'ı an-
maktan uzaklaştır-
mıştır. Böyleleri Şey-
tan'ın yandaşlarıdır. 
Gerçekten hüsranda 
olanlar onlardır, Şey-
tan'ın yandaşları! 

58. 
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ادُّونِ ,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, ي ح  =düşman,,olanlar    

س ول ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ ر  ئِكِ     ve,,Elçisine=و      onlar=أ ول َٰ

 en,,alçaklar=اْْل ذ ل ِينِ     arasındadırlar=فِي

Allah´a ve pey-
gamberine düş-
man olanlar, onlar 
en alçak kimseler-
le beraberdirler. 

Allah´a ve Pey-
gamberine mu-
halefet edenler; 
işte onlar, en 
çok zillete dü-
şenlerle bera-
berdirler. 

Allah'a ve Elçisi'ne 
karşı gelenler, işte 
onlar (Hesap Günü) 
en sefiller arasında 
bulunacaklardır. 

58. 
21 

..     Allah=اّلَل ِ    yazmıştır=ك ت بِ 

    ben=أ ن ا    elbette..galib..geleceğiz=ْل  ْغِلب نَِ

س ِليِ  ر      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    ve..elçilerim=و 

 galiptir=ع ِزيزِ     güçlüdür=ق ِويِ 

Allah´a andolsun ki 
«ben ve elçilerim 
galip geleceğiz.» 
diye yazmıştır. 
Şüphesiz Allah 
güçlüdür, galiptir. 

Allah: Andolsun 
ki Ben ve Pey-
gamberlerim el-
bette galip gele-
ceğiz, diye yaz-
mıştır. Muhak-
kak ki Allah; Ka-
vi´dir, Aziz´dir. 

(Çünkü) Allah böyle 
buyurdu: Ben kesin-
likle üstün geleceğim, 
Ben ve Elçim! Şüp-
hesiz Allah, güçlüdür, 
kudret sahibidir! 

58. 
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,, ت ِجد ِ,,لِ  =görmezsin    ق ْوًما=bir,,milletin    

    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanan=ي ْؤِمن ونِ 

اْلي ْومِِ     ahiret=اْْلِخرِِ    ve,,gününe=و 

ادُّونِ  نِْ    dostluk,,ettiğini=ي و      olanlarla=م 

ادَِ س ول ه ِ    Allah’a=اّلَل ِ    düşman=ح  ر      ve,,Elçisine=و 

ل وِْ ه مِْ    olsa,,bile=ك ان وا    şayet=و      babaları=آب اء 

ه مِْ    yahut=أ وِْ     yahut=أ وِْ    oğulları=أ ْبن اء 

مِْ ان ه      yahut=أ وِْ    kardeşleri=إِْخو 

ْمِ  ت ه  ئِكِ     akrabaları=ع ِشير      işte=أ ول َٰ

ق ل وبِِهمِ ,,فِي    yazmıştır=ك ت بِ  =onların,,kalblerine    

انِ  يم  أ يَد ه مِْ    iman=اْْلِ     ve,,onları,,desteklemiştir=و 

وح ِ     bir,,ruh,,ile=بِر 
    kendinden=ِمْنه ِ 

مِْ ي ْدِخل ه  نَاتِ     onları,,sokacaktır=و      cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ  اِلِدينِ     ırmaklar=اْْل ْنه      ebedi,,kalacaklardır=خ 

اِ  ِضيِ     orada=فِيه      Allah=اّلَل ِ    razı,,olmuştur=ر 

مِْ     onlardan=ع ْنه 

وا ض  ر      onlar,,da,,razı,,olmuşlardır=و 
ْنه ِ      O’ndan=ع 

ئِكِ      Allah’ın=اّلَلِِ     hizbidir=ِحْزبِ     işte,,onlar=أ ول َٰ

    hizbidir=ِحْزبِ     muhakkak,,ki=إِنَِ    dikkat,,edin=أ لِ 

    onlar=ه مِ     Allah’ın=اّلَلِِ

ونِ  ْفِلح   başarıya,,ulaşacak,,olanlardır=اْلم 

Allah´a ve ahiret 
gününe inanan bir 
kavmin; babaları, 
oğulları, kardeşleri, 
yahut akrabaları 
da olsa Allah´a ve 
Peygamberine 
düşman olanlarla 
dostluk ettiğini gö-
remezsin. Allah 
onların kalplerine 
imanı yazmış ve 
onları katından bir 
ruh ile destekle-
miştir. Onları, altla-
rından ırmaklar 
akan cennetlere 
sokacak, orada 
ebedi kalacaklar-
dır. Allah onlardan 
razı olmuş onlar 
da O´ndan razı 
olmuşlardır. İşte 
onlar Allah´ın ta-
raftarlarıdır. Mu-
hakkak ki başarıya 
ulaşacak olanlar, 
Allah´ın taraftarla-
rıdır. 

Allah´a ve ahiret 
gününe iman 
eden bir kavmin; 
kendi babaları, 
oğulları, kardeş-
leri veya akraba-
ları da olsa Allah 
ve Peygamberi-
ne muhalefet 
eden kimselere 
sevgi beslediğini 
göremezsin. İşte 
onların kalbine 
Allah, iman 
yazmış ve katın-
dan bir ruh ile 
onları destekle-
miştir. Onları alt-
larından ırmaklar 
akan cennetlere 
sokacaktır. Bun-
lar orada ebe-
diyyen kalacak-
lardır. Allah; on-
lardan razı ol-
muştur, onlar da 
Allah´tan hoşnud 
olmuşlardır. İşte 
onlar; Allah´ın 
hizbidir. Dikkat 
edin; Allah´ın 
hizbi, felaha 
erenlerin kendi-
leridir. 

Allah'a ve Ahiret Gü-
nü'ne (gerçekten) 
inanan, ama (aynı 
zamanda) -babaları, 
oğulları, kardeşleri 
yahut (öteki) akraba-
ları bile olsa- Allah'a 
ve Elçisi'ne karşı çı-
kanları seven bir top-
lum göremezsin. 
(Gerçek müminlere 
gelince,) Allah'ın 
kalplerine imanı nak-
şettiği ve ilhamı ile 
güçlendirdiği kimseler 
onlardır ve (zamanı 
gelince) onları içle-
rinden ırmaklar akan 
bahçelerde barındı-
racaktır. Allah onlar-
dan hoşnuttur ve on-
lar da Allah'tan. İşte 
onlar Allah'tan yana 
olanlardır. İşte onlar, 
Allah'tan yana olan-
lar, mutluluğa ulaşa-
caklardır! 

59. 
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.. ِِ    tesbih..eder=س بَحِ  ا    Allah’ı=ّلِلَ     bulunanlar=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ا م      ve..bulunanlar=و 

اْْل ْرِض ِ..فِي =yerde     ِه و     ve..O=و 

    üstündür=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=اْلح 

Göklerde ve yerde 
olanların hepsi Al-
lah´ı tesbih etmek-
tedir. O üstündür, 
hikmet sahibidir. 

Göklerde olanlar 
da, yerde olanlar 
da Allah´ı tesbih 
eder. Ve O; 
Aziz´ dir, Ha-
kim´dir. 

Göklerde ve yerde 
olan her şey Allah'ın 
sınırsız şanını yücel-
tir; çünkü yalnız O'dur 
izzet ve hikmet sahi-
bi. 

59. 
2 

,, جِ ,,الَِذي    O’dur=ه وِ  أ ْخر  =çıkaran    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenleri    

أ ْهلِِ,,ِمنِْ =sahiplerinden    ِِاْلِكت اب=kitap    

ِدي اِرِهمِْ,,ِمنِْ =yurtlarından    ِِِْل َول=ilk    

ْشِرِ  ا    haşirde=اْلح  ظ ن ْنت مِْ,,م  =siz,,sanmamıştınız    

واِ ,,أ نِْ ج  ي ْخر  =onların,,çıkacaklarını    

ظ نُّوا     kendilerini=أ نَه مِْ    onlar,,da,,sanmışlardı=و 

مِْ انِع ت ه  مِْ    koruyacağını=م  ون ه  ص      kalelerinin=ح 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan     ِف أ ت اه م=onlara,,geldi    ِ اّلَل=Allah    

ْيثِ ,,ِمنِْ ح  =yerden    ِْي ْحت ِسب واِ ,,ل م =ummadıkları    

Kitap ehlinden in-
kar edenleri, ilk 
sürgünde yurtla-
rından çıkaran 
O´dur. Siz onların 
çıkacaklarını san-
mamıştınız. Onlar-
da kalelerinin, 
kendilerini Al-
lah´tan koruyaca-
ğını sanmışlardı. 
Allah onlara um-
madıkları yerden 
geldi, yüreklerine 
korku saldı; öyle ki 
evlerini kendi elle-
riyle ve müminlerin 
elleriyle yıkıyorlar-
dı. Ey akıl sahipleri 

O´dur Ehl-i Ki-
tab´tan küfretmiş 
olanları ilk sür-
günde yurtların-
dan çıkarmış 
olan. Halbuki 
siz, onların çıka-
caklarını san-
mıştınız. Onlar 
da kalelerinin 
kendilerini Al-
lah´tan koruya-
cağını sanmış-
lardı. Fakat Al-
lah´ ın azabı on-
lara hesablama-
dıkları yerden 
geldi. Ve kalble-
rine korku saldı. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olan geçmiş 
vahyin mensuplarını 
(savaş için) ilk top-
lanmalarında yurtla-
rından çıkaran O'dur. 
Siz (ey müminler,) 
onların (hiçbir diren-
me göstermeden) bı-
rakıp gideceklerini 
düşünmediniz; onlar 
da kalelerinin kendile-
rini Allah'a karşı ko-
ruyacağını sandılar 
ama Allah onlara hiç 
beklemedikleri bir 
tarzda vurdu ve kalp-
lerine korku saldı; on-
lar (böylece) yurtlarını 
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ق ذ فِ  ق ل وبِِهمِ ,,فِي    ve,,saldı=و  =yüreklerine    

ْعب ِ      harap,,ediyorlardı=ي ْخِرب ونِ     korku=الرُّ

    kendi,,elleriyle=بِأ ْيِديِهمِْ    evlerini=ب ي وت ه مِْ

أ ْيِدي ْؤِمنِينِ     ve,,elleriyle=و      müminlerin=اْلم 

وا     sahipleri=أ وِلي    ey=ي ا    ibret,,alın=ف اْعت بِر 

ارِِ  akıl=اْْل ْبص 

ibret alın! Kendi elleriyle 
ve inananların 
elleriyle evlerini 
yıkıyorlardı. Ey 
basiret sahipleri 
ibret alın. 

kendi elleriyle ve 
müminlerin eliyle yok 
ettiler. Öyleyse bun-
dan ders alın siz ey 
derin kavrayış sahip-
leri! 

59. 
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.. ل ْولِ  ك ت بِ ..أ نِْ    eğer..olmasaydı=و  =yazmış    

ل ْيِهمِ     Allah=اّلَل ِ ءِ     onlara=ع  َل      sürgünü=اْلج 

مِْ     mutlaka..onlara..azabederdi=ل ع ذَب ه 

الدُّْني اِ ..فِي =dünyada    ِْم ل ه      onlar..için..vardır=و 

ةِِ..فِي اْْلِخر  =ahirette..de     ِع ذ اب=azabı    

 ateş=النَارِِ

Eğer Allah onlara 
sürgün yazmamış 
olsaydı, mutlaka 
onlara dünyada 
azap ederdi. Ahi-
rette de onlar için 
ateş azabı vardır. 

Şayet Allah, on-
lara sürülmeyi 
yazmamış ol-
saydı, dünyada 
onları azablandı-
racaktı ve onlar 
için ahirette de 
ateş azabı var-
dır. 

Allah onlar için sü-
rülmeyi takdir etme-
miş olsaydı, bu dün-
yada onları (daha bü-
yük) bir azaba çarptı-
rırdı; öteki dünyada 
ise onları ateşin aza-
bı beklemektedir. 

59. 
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,, ِلكِ      onların,,sebebiyledir=بِأ نَه مِْ    bu=ذ َٰ

    Allah’a=اّلَل ِ    karşı,,gelmeleri=ش اقُّوا

س ول ه ِ  ر  نِْ    ve,,Elçisine=و  م      ve,,kim=و 

    şüphesiz=ف إِنَِ    Allah’a=اّلَل ِ    karşı,,gelirse=ي ش اق ِِ

 azabı=اْلِعق ابِِ    çetindir=ش ِديد ِ    Allah’ın=اّلَل ِ

Bunun sebebi şu-
dur: Onlar Allah´a 
ve Peygamberine 
karşı geldiler; kim 
Allah´a karşı gelir-
se bilsin ki Allah´ın 
azabı çetindir. 

Bu; onların Al-
lah´a ve Rasulü-
ne karşı gelme-
lerinden ötürü-
dür. Her kim Al-
lah´a karşı gelir-
se; muhakkak ki 
Allah, azabı şid-
detli olandır. 

Bu, Allah ve Elçisi ile 
bağlarını koparmala-
rından dolayıdır; Al-
lah ve Elçisi ile (böy-
lece) bağını koparana 
gelince; şüphesiz Al-
lah'ın misillemesi çe-
tindir! 

59. 
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.. ا ق ط ْعت مِْ..م  =kesmeniz    ِِْلين ةِ ..ِمن =bir..hurma..ağacını    

وه ا    yahut=أ وِْ ْكت م      onu..bırakmanız=ت ر 

ةًِ ا    üzerinde=ع ل ىَِٰ    dikili=ق ائِم  وِله      kökleri=أ ص 

    Allah’ın=اّلَلِِ    hep..izniyle=ف بِإِْذنِِ

ِلي ْخِزيِ      ve..cezalandırması..içindir=و 

 yoldan..çıkanları=اْلف اِسِقينِ 

Hurma ağaçların-
dan herhangi bir 
şeyi kesmeniz ve-
ya kökleri üzerinde 
bırakmanız hep Al-
lah´ın izniyledir. Bu 
izin yoldan çıkan 
fasıkları rezil et-
mek içindir. 

Herhangi bir 
hurma ağacını 
kesmeniz veya 
kesmeyip göv-
deleri üzerinde 
bırakmanız hep 
Allah´ın izniyle-
dir. Bir de fasık-
ları rüsvay et-
mek içindir. 

(Onların) hurma 
ağaçlarından her ne 
kestiyseniz (ey mü-
minler,) veya kökleri 
üzerinde her ne bı-
raktıysanız, hepsi Al-
lah'ın izniyle (olmuş-
tu) ve O'nun yoldan 
çıkanları cezalandır-
ması içindi. 
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ا,, م      Allah’ın=اّلَل ِ    verdiği,,ise=أ ف اءِ     şey=و 

س وِلهِِ,,ع ل ىَِٰ ر  =Elçisine    

مِْ     onlardan,,(ganimetlerden)=ِمْنه 

ا ْفت مِْ,,ف م  أ ْوج  =siz,,sürmediniz    ِِل ْيه     onun,,üzerine=ع 

ْيلِ ,,ِمنِْ خ  =bir,,at     ِل     deve=ِرك ابِ     ne,,de=و 

ِكنَِ ل َٰ ل ِطِ     Allah=اّلَل ِ    fakat=و      musallat,,eder=ي س 

س ل ه ِ نِْ    üzerine=ع ل ىَِٰ    elçilerini=ر      kimselerin=م 

اّلَل ِ    dilediği=ي ش اء ِ      Allah=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =her,,şeye     ِق ِدير=kadirdir 

Allah´ın onların 
mallarında Pey-
gamberine verdiği 
ganimetler için siz 
at ve deveye binip 
onları sürmüş de-
ğilsiniz. Fakat Al-
lah, Peygamberle-
rini dilediği kimse-
lere karşı üstün kı-
lar. Allah herşeye 
kadirdir. 

Allah´ın pey-
gamberine ver-
diği fey´e gelin-
ce; siz onun için 
ne bir at, ne de 
bir deve sürdü-
nüz. Fakat Allah; 
peygamberine, 
dilediği kimsele-
re karşı üstünlük 
verir. Allah; her 
şeye kadirdir. 

Yine (hatırlayın!) 
Düşmandan (ganimet 
olarak) ne alındıysa 
Allah hepsini Elçisi'ne 
devretti, onu (elde 
etmek) için at veya 
deve sevk etmek zo-
runda kalmadınız 
ama Allah elçilerini 
kimi dilediyse onlara 
üstün kılar; Allah di-
lediğini yapmaya ka-
dirdir. 
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.. ا أ ف اءِ ..م  =verdikleri..(ganimetler)    ِ اّلَل=Allah’ın    

س وِلهِِ..ع ل ىَِٰ ر  =Elçisine    ِْأ ْهلِِ..ِمن =halkından    

ىَِٰ ِللَرس ولِِ    Allah’a=ف ِللَهِِ    o..kent=اْلق ر      Elçiye=و 

ِلِذي اْلق ْرب ىَِٰ..و  =ve..akraba..olanlara    

ىَِٰ اْلي ت ام      ve..yetimlere=و 

س اِكينِِ اْلم      ve..yoksullara=و 

اْبنِِ الَسبِيلِِ..و  =ve..yolcuya..aittir    ِْك ي=ta..ki    

ي ك ونِ ..لِ  =olmasın    ًِد ول ة=dolaşan..bir..şey    

    zenginler=اْْل ْغنِي اءِِ    arasında=ب ْينِ 

ْمِ  ا    içinizden=ِمْنك  م  آت اك مِ ..و  =size..ne..verdiyse    

ذ وه ِ    Elçi=الَرس ولِ      onu..alın=ف خ 

ا م  اك مِْ..و  ن ه  =size..neyi..yasakladıysa    ِ ع ْنه=ondan    

اتَق وا    sakının=ف اْنت ه واِ      Allah’tan=اّلَل ِ     ve..korkun=و 

    şiddetlidir=ش ِديد ِ    Allah’ın=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

 azabı=اْلِعق ابِِ

Allah´ın fethedilen 
ülkeler halkının 
mallarından Pey-
gamberine verdiği 
ganimetler, Allah, 
Peygamber, yakın-
ları, yetimler, yok-
sullar ve yolda 
kalmışlar içindir. 
Böylece o mallar, 
yalnızca zenginler 
arasında dolaşan 
bir ayrıcalık olmaz. 
Peygamber size 
ne verdiyse onu 
alın, size neyi ya-
sakladıysa ondan 
sakının ve Al-
lah´tan korkun. 
Çünkü Allah´ın 
azabı şiddetlidir. 

Kasabalar hal-
kından, Allah´ın 
Rasulüne fey´ 
olarak verdiği; 
Allah, peygam-
ber, akrabalar, 
yetimler, yoksul-
lar ve yolda ka-
lanlar içindir. Ta 
ki içinizden zen-
ginler arasında 
elden ele dola-
şan bir devlet 
olmasın. Pey-
gamber, size ne 
verirse onu alın, 
neden de neh-
yederse ondan 
sakının. Ve Al-
lah´tan korkun. 
Muhakkak ki Al-
lah; azabı şid-
detli olandır. 

Bu beldelerin halkın-
dan (ganimet olarak) 
ne alındıysa Allah, 
hepsini Elçisi'ne dev-
retti, (ganimetin tü-
mü,) Allah'a ve Elçi-
si'ne, (ölen müminle-
rin) yakınlarına, ye-
timlere, yoksullara ve 
yolculara aittir; (böyle 
yapıldı) ki o, içinizden 
(zaten) zengin olanlar 
arasında dolaşıp du-
ran (bir servet) haline 
gelmesin. Bu neden-
le, Elçi size (ondan) 
ne kadar verirse (gö-
nülden) kabul edin ve 
size vermediği şey(i 
istemek)ten kaçının; 
ve Allah'a karşı so-
rumluluğunuzun bilin-
cinde olun! Çünkü Al-
lah misillemesinde 
çetindir. 
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اءِِ,, اِجِرينِ     fakirler,,içindir=ِلْلف ق ر  ه      hicret,,eden=اْلم 

وا,,الَِذينِ  أ ْخِرج  =çıkarılan    

ِدي اِرِهمِْ,,ِمنِْ =yurtlarından    

اِلِهمِْ أ ْمو      ararlar=ي ْبت غ ونِ     ve,,mallarından=و 

اّلَلِِ,,ِمنِ     bir,,lütuf=ف ْضًَلِ =Allah’dan    

انًا ِرْضو      ve,,rızasını=و 

ونِ  ي ْنص ر      Allah’a=اّلَل ِ    ve,,yardım,,ederler=و 

س ول ه ِ  ر  ئِكِ     ve,,Elçisine=و      onlardır=ه مِ     işte=أ ول َٰ

 doğru,,olanlar=الَصاِدق ونِ 

Allah´ın verdiği bu 
ganimet malları, 
yurtlarından ve 
mallarından çıkmış 
olan, Allah´tan bir 
lütuf ve rıza dile-
yen, Allah´ın dini-
ne ve Peygambe-
rine yardım eden 
fakir muhacirlerin-
dir. İşte doğru 
olanlar bunlardır. 

Yurtlarından ve 
mallarından çı-
karılmış olan, Al-
lah´tan bir lutuf 
ve rıza dileyen, 
Allah´ın dinine 
ve peygamberi-
ne yardım eden 
fakir muhacirler 
içindir. İşte bun-
lar, sadıkların 
kendileridir. 

(Böylece, bu gani-
metlerin bir kısmı) zu-
lüm ve kötülük diyarı-
nı terk etmiş olanlar 
arasındaki yoksul-
lar(a verilecektir.) 
Yurtlarından ve mülk-
lerinden sürülmüş, Al-
lah'ın lütfunu ve rıza-
sını arayan ve Allah'a 
ve Elçisi(nin dava-
sı)na yardım edenler, 
sözlerinde duranlar 
işte onlardır! 
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.. الَِذينِ  وا..و  ت ب َوء  =ve..yerleşenler    

    o..yurda..(Medine’ye)=الدَارِ 

انِ  يم  اْْلِ     ve..imana..sarılanlar=و 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ =onlardan..önce     ِي ِحبُّون=severler    

نِْ رِ ..م  ه اج  =hicret..edenleri    ِْإِل ْيِهم=kendilerine    

لِ  ي ِجد ونِ ..و  =ve..duymazlar    

د وِرِهمِْ..فِي ص  =göğüslerinde    ًِة اج      bir..ihtiyaç=ح 

    onlara..verilenlerden..(ganimet)=أ وت وا    ötürü=ِمَما

ونِ  ي ْؤثِر      tercih..ederler=و 

أ ْنف ِسِهمِْ..ع ل ىَِٰ =öz..canlarına    ِْل و ك انِ ..و  =olsa..dahi    

ِ    kendilerinin=بِِهمِْ
ة   اص  ص      ihtiyaçları=خ 

نِْ م      cimriliğinden=ش حَِ    korunursa=ي وقِ     kim=و 

ئِكِ     nefsinin=ن ْفِسهِِ     onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ  ْفِلح   başarıya..erenlerdir=اْلم 

Daha önce Medi-
ne´yi yurt edinmiş 
ve gönüllerine 
imanı yerleştirmiş 
olan kimseler, 
kendilerine göç 
edip gelenleri se-
verler ve onlara 
verilenler karşısın-
da içlerinde bir 
kaygı duymazlar. 
Kendilerinin ihti-
yaçları olsa dahi, 
göç eden yoksul 
kardeşlerini öz 
canlarına tercih 
ederler. Kim nefsi-
nin cimriliğinden 
korunursa, işte on-
lar başarıya eren-
lerdir. 

Onlardan önce o 
diyarı yurt edin-
miş ve göğüsle-
rine imanı yer-
leştirmiş olanlar; 
kendilerine hic-
ret edip gelenleri 
severler. Ve on-
lara verilenler-
den ötürü içle-
rinde bir çeke-
memezlik duy-
mazlar. Kendileri 
zaruret içinde 
bulunsalar bile 
onları, kendileri-
ne tercih ederler. 
Her kim nefsinin 
tamahkarlığın-
dan korunabil-
mişse; işte onlar, 
felaha erenlerin 
kendileridir. 

Onlardan önce bu yö-
reyi yurt edinmiş ve 
(gönüllerine) imanı 
yerleştirmiş olanlar 
(arasındaki yoksulla-
ra da ganimetin bir 
kısmı verilecektir), bir 
sığınak arayışı içinde 
kendilerine gelenlerin 
hepsini seven ve 
başkasına verilmiş 
olanlara karşı kalple-
rinde hiçbir haset ol-
mayan, aksine kendi-
leri yoksulluk içinde 
bulunsalar bile diğer-
lerini kendilerine ter-
cih edenler; işte böy-
leleri, açgözlülükten 
korunanlardır, onlar-
dır mutluluğa ulaşa-
cak olanlar! 
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,, وا,,الَِذينِ وِ  اء  ج  =gelenler    

ب ْعِدِهمِْ,,ِمنِْ =onlardan,,sonra     ِي ق ول ون=derler,,ki    

بَن ا     bizi=ل ن ا    bağışla=اْغِفرِْ    Rabbimiz=ر 

Onlardan sonra 
gelenler derler ki: 
«Rabbimiz, bizi ve 
bizden önce ina-
nan kardeşlerimizi 
bağışla, kalpleri-
mizde inananlara 

Onlardan sonra 
gelenler ise der-
ler ki: Rabbımız, 
bizi ve bizden 
önce iman etmiş 
olan kardeşleri-
mizi bağışla. Ve 

Onlardan sonra ge-
lenler, Ey Rabbimiz! 
diye yalvarırlar, Bizi 
ve bizden önce iman 
etmiş olan kardeşle-
rimizi bağışla ve ima-
na ermiş olan(lardan 
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انِن ا ْخو  ِْلِ     ve,,kardeşlerimizi=و 

ب ق ون ا,,الَِذينِ  س  =bizden,,önce    

انِِ يم  ت ْجع لِْ,,لِ وِ     inanmış,,olan=بِاْْلِ =ve,,bırakma    

ق ل وبِن ا,,فِي =kalblerimizde    ًِِّغَل=bir,,kin    

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =inananlara,,karşı    بَن ا     Rabbimiz=ر 

ء وفِ     sen=إِنَكِ      çok,,şefkatli=ر 

ِحيمِ   çok,,merhametlisin=ر 

karşı bir kin bırak-
ma! Rabbimiz sen 
çok şefkatli, çok 
merhametlisin!» 

iman etmiş olan-
lar için kalbleri-
mizde kin bı-
rakma. Rabbı-
mız, muhakkak 
ki Sen; 
Rauf´sun, Ra-
him´sin. 

hiçbiri)ne karşı kalp-
lerimizde yersiz ve 
uygunsuz düşünce 
veya duygulara yer 
bırakma. Ey Rabbi-
miz! Sen şefkat Sahi-
bisin, rahmet kayna-
ğısın! 
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.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?    

ن اف ق وا..الَِذينِ ..إِل ى =iki..yüzlülük..edenleri    

انِهِِ    derler=ي ق ول ونِ  ْخو  مِ ِْلِ =kardeşlerine    

وا..الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..eden    ِْأ ْهلِِ..ِمن =ehlinden    

    eğer=ل ئِنِْ    kitap=اْلِكت ابِِ

    siz..çıkarılırsanız=أ ْخِرْجت مِْ

نَِ ج      mutlaka..biz..de..çıkarız=ل ن ْخر 

ع ك مِْ لِ     sizinle..beraber=م  ن ِطيعِ ..و  =itaat..etmeyiz    

دًا    sizin..aleyhinize=فِيك مِْ     hiç..kimseye=أ ح 

إِنِْ    asla=أ ب دًا     sizinle..savaşılırsa=ق وتِْلت مِْ    şayet=و 

نَك مِْ     mutlaka..size..yardım..ederiz=ل ن ْنص ر 

اّلَل ِ د ِ    Allah=و  مِْ    şahidlik..eder=ي ْشه      onların=إِنَه 

 yalancı..olduklarına=ل ك اِذب ونِ 

Münafıkların, kitap 
ehlinden inkar 
eden dostlarına 
«Eğer siz yurdu-
nuzdan çıkartılır-
sanız, mutlaka biz 
de sizinle beraber 
çıkarız; sizin aley-
hinizde kimseye 
asla uymayız. Şa-
yet sizinle savaşır-
larsa mutlaka size 
yardım ederiz» 
derler. Allah, onla-
rın yalancı oldukla-
rına şahidlik eder. 

Münafıklık etmiş 
olanlara bakma-
dın mı ki; Ehl-i 
Kitab´dan küf-
retmiş olan kar-
deşlerine: Eğer 
siz çıkarılırsanız 
andolsun ki; biz 
de sizinle bera-
ber çıkarız. Ve 
sizin aleyhinizde 
asla kimseler it-
aat etmeyiz. 
Eğer savaşa tu-
tuşursanız; mu-
hakkak size yar-
dım ederiz, der-
ler. Allah şeha-
det eder ki; onlar 
yalancıdırlar. 

(Gerçek duygularını) 
her zaman gizleyen-
lerin, geçmiş vahiyle-
rin mensupları ara-
sındaki inkarcı yan-
daşlarına, Eğer bura-
dan sürülürseniz biz 
de kesinlikle sizinle 
geleceğiz ve size 
karşı olan hiç kimse-
ye kulak vermeyece-
ğiz ve size savaş açı-
lırsa mutlaka yardı-
mınıza geleceğiz de-
diklerinden haberin 
yok mu? Ama Allah, 
onların göz göre göre 
yalan söylediklerine 
şahitlik yapar. 
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واأ خِْ    andolsun,,eğer=ل ئِنِْ,, ِرج  =onlar,,çıkarılsalar    

ونِ ,,لِ  ج  ي ْخر  =çıkmazlar    ِْم ع ه      onlarla,,beraber=م 

ل ئِنِْ     onlarla,,savaşılsa=ق وتِل وا    ve,,eğer=و 

ون ه مِْ,,لِ  ي ْنص ر  =onlara,,yardım,,etmezler    

ل ئِنِْ وه مِْ    ve,,eğer=و  ر      yardım,,etseler,,bile=ن ص 

لُّنَِل ي وِ  =dönüp,,kaçarlar     ِاْْل ْدب ار=arkalar(ın)a    

    sonra=ث مَِ

ونِ ,,لِ  ر  ي ْنص  =kendilerine,,de,,yardım,,edilmez 

Andolsun eğer on-
lar, çıkarılsalar, 
onlarla beraber 
çıkmazlar; eğer 
onlarla savaşılsa 
onlara yardım et-
mezler, yardım et-
seler bile arkaları-
na dönüp kaçarlar, 
sonra kendilerine 
de yardım edilmez. 

Andolsun ki; 
eğer onlar çıka-
rılsalar; onlarla 
beraber çıkmaz-
lar. Eğer onlara 
savaş açılırsa; 
yardım etmezler. 
Yardıma gitseler 
bile; mutlaka ge-
risin geri döner-
ler. Sonra da 
kendileri yardım 
görmezler. 

(çünkü) eğer (kendi-
lerine karşı taahhüt 
altına girdikleri) o 
kimseler gerçekten 
sürülürlerse onlarla 
birlikte gitmezler; ve 
onlara savaş açıldı-
ğında yardımlarına 
gelmezler; yardım 
et(meye çalış)salar 
bile sonra arkalarını 
dön(üp kaç)arlar ve 
sonunda (kendileri 
de) bir yardım gör-
mezler. 
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    fazladır=أ ش دُِّ    elbette..sizin=ْل  ْنت مِْ..

ْهب ةًِ     korkunuz=ر 

د وِرِهمِْ..فِي ص  =onların..kalblerinde    

اّلَلِِ ..ِمنِ  =Allah’ınkinden     ِِلك     böyledir=ذ َٰ

    bir..topluluktur=ق ْومِ     çünkü..onlar=بِأ نَه مِْ

ي ْفق ه ونِ ..لِ  =anlamaz 

Ey inananlar! On-
ların yüreklerine 
korku salan, Al-
lah´tan çok sizler-
siniz; çünkü onlar 
anlamayan bir top-
luluktur. 

Doğrusu onların 
kalbine korku 
salan; Allah´tan 
çok, sizlersiniz. 
Çünkü onlar an-
lamazlar güru-
hudur. 

Evet, (ey müminler,) 
siz onların kalplerine 
Allah (korkusun)dan 
da daha şiddetli bir 
korku salarsınız, çün-
kü onlar hakikati kav-
ramaktan aciz bir top-
luluktur. 
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,, ي ق اتِل ون ك مِْ,,لِ  =onlar,,sizinle,,savaşamazlar    

ِميعًا     ancak,,(savaşırlar)=إِلَِ    toplu,,olarak=ج 

َصن ةِ     kaleler=ق ًرى    içinde=فِي ح      müstahkem=م 

اءِِ,,ِمنِْ    yahut=أ وِْ ر  و  =ardından     ِ د ر     duvarların=ج 

مِْ     kendi,,aralarında=ب ْين ه مِْ    onların,,çekişmeleri=ب أْس ه 

مِْ    şiddetli=ش ِديد ِ  ب ه      sen,,onları,,sanırsın=ت ْحس 

مِِ يعًاج  =toplu    ِْم ق ل وب ه      ama,,kalbleri=و 

 ِ ِلكِ     dağınıktır=ش تَىَٰ مِْ    öyledir=ذ َٰ     çünkü,,onlar=بِأ نَه 

ي ْعِقل ونِ ,,لِ     bir,,topluluktur=ق ْومِ  =düşünmez 

Onlar sizinle toplu 
olarak savaşamaz-
lar, ancak müstah-
kem şehirlerde ya-
hut duvarların ar-
dından sizinle sa-
vaşmak isterler. 
Kendi aralarındaki 
çekişmeleri şiddet-
lidir. Sen onları 
toplu sanırsın, an-
cak onların kalpleri 
dağınıktır. Böyle-
dir, çünkü onlar 
düşünmez bir top-
luluktur. 

Onlar, sizinle 
topluca savaşı; 
ancak surla çev-
rilmiş kasabalar-
da veya duvarlar 
arasında kabul 
ederler. Kendi 
aralarındaki çe-
kişmeleri şiddet-
lidir. Sen, onları 
toplu sanırsın, 
ama kalbleri 
darmadağınıktır. 
Bu; onların ak-
letmez bir kavim 
olmalarındandır. 

Onlar ittifak içinde ol-
dukları zaman (bile), 
ancak sağlam kaleler 
içinden veya surlar 
arkasından savaşır-
lar. Kendi aralarında-
ki çekişmeleri şiddet-
lidir; sen onları birlik 
sanırsın, halbuki (as-
lında) kalpleri (birbir-
lerine) karşı soğuktur; 
çünkü onlar akıllarını 
kullanmayan bir top-
luluktur. 
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ث لِِ..     durumu..gibidir=ك م 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =kendilerinden..öncekilerin    

    tadmışlardır=ذ اق وا    yakın..zaman=ق ِريبًاِ 

ب الِ      yaptıklarının=أ ْمِرِهمِْ    vebalini=و 

مِْ ل ه      bir..azab=ع ذ ابِ     ve..onlar..için..vardır=و 

 acı=أ ِليمِ 

Onların durumu, 
kendilerinden az 
önce, yaptıklarının 
vebalini tatmış 
olan, ahirette de 
kendileri için acı 
bir azap bulunan 
kimselerin durumu 
gibidir. 

Kendilerinden az 
önce geçmiş ve 
işlerin vebalini 
tatmış olanların 
durumu gibidir. 
Onlar için elim 
bir azab vardır. 

(Ey müminler, düş-
manlarınızın her iki-
sinin akibeti de) on-
lardan kısa bir süre 
önce, kendi yaptıkla-
rından doğan felaketi 
tatmış olanlar(ınki) 
gibi (olacak)tır ve on-
ları (öteki dünyada 
daha şiddetli) bir 
azap beklemektedir; 

59. 
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ث لِِ,,     şeytanın=الَشْيط انِِ    durumuna,,benzer=ك م 

ْنس انِِ    demişti=ق الِ     hani=إِذِْ     insana=ِلْلِ

ك ف رِ ,,ف ل َما    inkâr,,et=اْكف رِْ =inkâr,,edince,,de    

    uzağım=ب ِريءِ     şüphesiz,,ben=إِن ِي    demişti=ق الِ 

افِ     ben=إِن ِي    senden=ِمْنكِ      korkarım=أ خ 

بَِرِ     Allah’tan=اّلَل ِ =Rabbi     ِاْلع ال ِمين=alemlerin 

İkiyüzlülüklerinin 
durumu insana: 
«inkar et» deyip 
insan da inkar 
edince: «Doğrusu 
ben senden uza-
ğım; alemlerin 
Rabbi olan Al-
lah´tan korkarım» 
diyen şeytanın du-
rumu gibidir. 

Şeytanın duru-
mu gibi; hani o, 
insana; küfret, 
deyip de küfre-
dince; doğrusu 
ben senden 
uzağım, çünkü 
ben; alemlerin 
Rabbı Allah´tan 
korkarım, demiş-
ti. 

tıpkı Şeytanın insana: 
Hakikati inkar et! de-
yip (insan da) inkar 
edince, Bak, ben 
senden, (senin yap-
tıklarından) sorumlu 
değilim, ben bütün 
alemlerin Rabbi olan 
Allah'tan korkarım! 
dediği zaman(ki) gibi. 

59. 
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.. ا    nihayet..oldu=ف ك انِ      sonları=ع اقِب ت ه م 

ا النَارِِ..فِي    ikisinin..de=أ نَه م  =ateşte..kalmaları    

اِلد ْينِِ اِ     ebedi..olarak=خ  ِلكِ     orada=فِيه  ذ َٰ     budur=و 

اءِ  ز   zalimlerin=الَظاِلِمينِ     cezası=ج 

Nihayet ikisinin de 
sonu, içinde ebedi 
kalacakları ateş 
olacaktır. İşte bu 
zalimlerin cezası-
dır. 

Nihayet ikisinin 
de akıbeti; içinde 
ebediyyen kala-
cakları ateştir. 
İşte zalimlerin 
cezası budur. 

Böylece, sonunda iki-
si de, (hem hakikati 
inkar edenler, hem de 
ikiyüzlüler,) kendileri-
ni yerleşip kalacakları 
bir ateşte bulacaklar, 
çünkü zalimlerin ce-
zası budur. 

59. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    

ْلت ْنظ رِْ    Allah’tan=اّلَل ِ    korkun=اتَق وا     ve,,baksın=و 

ا    kişi=ن ْفسِ  تِْ,,م  ق دَم  =ne,,gönderdiğine    

اتَق وا    yarın,,için=ِلغ د ِ      Allah’tan=اّلَل ِ     ve,,korkun=و 

بِيرِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ     bilmektedir=خ 

ا ل ونِ ,,بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Ey iman edenler! 
Allah´tan korkun 
ve herkes yarına 
ne hazırladığına 
baksın. Allah´tan 
korkun. Çünkü Al-
lah yaptıklarınızı 
haber almaktadır. 

Ey iman edenler; 
Allah´tan korkun. 
Ve herkes, yarın 
için ne hazırla-
dığına bir bak-
sın. Allah´tan 
korkun, şüphesiz 
ki Allah; işledik-
lerinizden ha-
berdardır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allah'a karşı 
sorumluluğunuzun bi-
lincinde olun; herkes 
yarın için ne hazırla-
dığına baksın! Ve (bir 
kez daha) Allah'a 
karşı sorumluluğunu-
zun bilincinde olun, 
çünkü Allah bütün 
yaptıklarınızdan ha-
berdardır; 

59. 
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.. لِ  ت ك ون وا..و  =olmayın     ِك الَِذين=kimseler..gibi    

    Allah’ı=اّلَل ِ    unutanlar=ن س وا

    ve..onlara..unutturduğu=ف أ ْنس اه مِْ

ْمِ  ئِكِ     kendi..canlarını=أ ْنف س ه      onlar=ه مِ     işte=أ ول َٰ

 yoldan..çıkanlardır=اْلف اِسق ونِ 

Allah´ı unutup da, 
Allah´ın da kendi-
lerini unutturduğu 
kimseler gibi ol-
mayın. Çünkü on-
lar sapık kimseler-
dir. 

Allah´ı unutanlar 
gibi olmayın. Ne-
fisleri O´nu ken-
dilerine unuttur-
muştur. İşte on-
lar, fasıklardır. 

ve Allah'tan habersiz 
olan, bu nedenle Al-
lah'ın da kendileri 
(için neyin iyi oldu-
ğu)ndan habersiz bı-
raktıkları gibi olma-
yın! (Çünkü) onlar 
gerçekten sapmış 
olanlardır! 
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,, ي ْست ِوي,,لِ  =bir,,olmaz     ِاب     halkı=أ ْصح 

ابِ     ateş=النَارِِ أ ْصح      ve,,halkı=و 
نَِةِ      cennet=اْلج 

Cehennemliklerle 
cennetlikler bir ol-
maz. Kurtulanlar 
ancak cennetlik 

Cehennem as-
habı ile cennet 
ashabı bir değil-
dir. Cennet as-

Ateşe mahkum edil-
miş olanlar ile cenneti 
hak etmiş olanlar bir 
olamaz. Cenneti hak 
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ابِ  نَةِِ    halkıdır=أ ْصح      onlar=ه مِ     cennet=اْلج 

ونِ   kurtulanlar=اْلف ائِز 

olanlardır. habı; işte onlar-
dır kurtuluşa 
erenler. 

etmiş olanlar, (Hesap 
Günü) kurtuluşa ere-
cek olanlardır! 
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ْلن ا    şayet=ل وِْ.. ذ ا    biz..indirseydik=أ ْنز      bu=ه َٰ

ب لِ ..ع ل ىَِٰ    Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ  ج  =bir..dağa    

أ ْيت ه ِ اِشعًا    onu..görürdün=ل ر      baş..eğmiş=خ 

ًعا د ِ ت ص  ْشي ةِِ..ِمنِْ    parçalanmış=م  خ  =korkusundan    

تِْلكِ     Allah=اّلَلِِ      misalleri=اْْل ْمث الِ     bu=و 

ا     insanlara=ِللنَاِسِ    anlatıyoruz=ن ْضِرب ه 

مِْ ونِ     umulur..ki=ل ع لَه   düşünürler=ي ت ف َكر 

Eğer biz bu 
Kur´an´ı bir dağa 
indirseydik mu-
hakkak ki onu Al-
lah korkusundan 
baş eğerek parça 
parça olmuş gö-
rürdün. Bu örnek-
leri düşünsünler 
diye insanlara ve-
riyoruz. 

Şayet Biz, bu 
Kur´an´ı bir dağa 
indirmiş olsay-
dık; sen, onun 
Allah´ın haşye-
tinden baş eğe-
rek parça parça 
olduğunu görür-
dün. İşte Biz, bu 
misalleri insanla-
ra anlatırız, belki 
düşünürler. 

Bu Kur'an-ı bir dağa 
indirmiş olsaydık, da-
ğın ezilip büzülerek 
Allah korkusuyla pa-
ramparça olduğunu 
görürdün. Ve işte (bü-
tün) bu temsilleri, 
belki düşün(meyi öğ-
renebil)irler diye in-
sanların önüne koyu-
yoruz. 
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,,     yoktur=لِ     ki=الَِذي    Allah’tır=اّلَل ِ    O=ه وِ 

ه ِ     bilir=ع اِلمِ     O’ndan=ه و ِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

اد ِةِ     görülmeyeni=اْلغ ْيبِِ الَشه      ve,,görüleni=و 

نِ     O=ه وِ      çok,,esirgeyen=الَرْحم َٰ

ِحيمِ الرَِ =çok,,acıyandır 

O görüleni de gö-
rülmeyeni de bilen 
kendisinden başka 
ilah olmayan Al-
lah´tır. Çok esirge-
yen, çok merha-
met edendir. 

O, öyle Allah´tır 
ki; O´ndan baş-
ka ilah yoktur. 
Görülmeyeni ve 
görüleni bilendir. 
O, Rahman´dır, 
Rahim´dir. 

Allah O'dur ki O'ndan 
başka ilah yoktur. O, 
yaratılmışların kavra-
yış alanı dışındaki 
şeyleri de, duyuları 
yahut akıllarıyla kav-
rayabildiklerini de tek 
bilendir. O, Rahman 
ve Rahim. 
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..     yoktur=لِ     ki=الَِذي    Allah’tır=اّلَل ِ    O=ه وِ 

ه ِ     O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ِلكِ      melik..(padişahtır)=اْلم 

    kuddus..(mukaddestir)=اْلق دُّوسِ 

مِ      selam..(esenlik..verendir)=الَسَل 

ْؤِمنِ      mümin..(güvenlik..verendir)=اْلم 

ْيِمنِ  ه      müheymin..(kollayıp..koruyandır)=اْلم 

    aziz..(üstün..galibdir)=اْلع ِزيزِ 

بَارِ      cebbar..(istediğini..zorla..yaptırandır)=اْلج 

ب ِر ِ  ت ك  انِ     mütekebbir(çok..uludur)=اْلم      yücedir=س ْبح 

ي ْشِرك ونِ ..ع َما    Allah=اّلَلِِ =ortak..koşmalarından 

O kendisinden 
başka ilah olma-
yan, hüküm sahibi 
mukaddes, esenlik 
veren, güven ve-
ren gözetip koru-
yan üstün ve galip 
olan otorite sahibi, 
gerçekten ulu olan 
Allah´tır. Yüce Al-
lah onların ortak 
koştuklarından 
münezzehtir. 

O, öyle Allah´tır 
ki; O´ndan baş-
ka ilah yoktur. 
Melik, Kuddüs, 
Selam, Mü´min, 
Müheymin, Aziz, 
Cebbar, Müte-
kebbir´dir. Allah, 
onların koştukla-
rı eşlerden mü-
nezzehtir. 

Allah O'dur ki O'ndan 
başka ilah yoktur. 
Mutlak Hakim, Kutsal, 
Kurtuluşun Tek Kay-
nağı, İman Bağışla-
yan, Doğru ile Yanlı-
şın Tek Belirleyicisi, 
Üstün, Eğriyi Düzeltip 
Doğruyu İhya Eden, 
Bütün İhtişamın Sa-
hibi! Şanı yüce olan 
Allah, insanların ilah-
lık yakıştırdıkları her 
şeyden münezzehtir. 
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,, اِلقِ     Allah=اّلَل ِ    O=ه وِ      yaratandır=اْلخ 

ر ِ     var,,edendir=اْلب اِرئِ  ِ و  ص      biçim,,verendir=اْلم 

اءِ     O’nundur=ل ه ِ     isimler=اْْل ْسم 

 ِ ْسن ىَٰ ب ِحِ     en,,güzel=اْلح      tesbih,,ederler=ي س 

ا    O’nu=ل ه ِ     bulunanlar=م 

اتِِ,,فِي او  الَسم  =göklerde    ِ اْْل ْرِض     ve,,yerde=و 

ه وِ      azizdir,,(mutlak,,galip)=اْلع ِزيزِ     ve,,O=و 

ِكيمِ   hakimdir,,(hükümdar,,herşeyi,,hikmetle,,yapan)=اْلح 

O yaratan, yoktan 
var eden, varlıkla-
ra şekil veren Al-
lah´tır. İsimlerin en 
güzelleri O´na ait-
tir. Göklerde ve 
yerde olanların 
hepsi O´nu takdis 
etmektedir. Üstün 
güç sahibi ve her-
şeyi hikmeti uya-
rınca yapandır. 

O, öyle Allah´tır 
ki; Halik, Bari, 
Musavvir´dir. En 
güzel isimler 
O´nundur. Gök-
lerde ve yerde 
olanlar O´nu 
tesbih ederler. 
Ve O; Aziz´dir, 
Hakim´ dir. 

O, Allah'tır, Yaratıcı, 
bütün özlere ve gö-
rüntülere şekil veren 
Yapıcı! 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ِخذ وات تَِ..لِ  =edinmeyin    ِي     benim..düşmanımı=ع د و 

ع د َوك مِْ     dost=أ ْوِلي اءِ     ve..sizin..düşmanınızı=و 

    onlara=إِل ْيِهمِْ    siz..iletiyorsunuz=ت ْلق ونِ 

دَةِِ و  ق دِْ    sevgi=بِاْلم      halbuki=و 

وا ا    onlar..inkâr..ettiler=ك ف ر  ك مِْ..بِم  اء  ج  =size..geleni    

ق ِِ..ِمنِ  اْلح  =haktan    

ونِ      çıkardılar..(yurdunuzdan)=ي ْخِرج 

ْمِ     Elçiyi=الَرس ولِ  إِيَاك      ve..sizi=و 

ت ْؤِمن وا..أ نِْ =inandığınızdan..dolayı    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ب ِك مِْ     iseniz=ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    Rabbiniz=ر 

ْجت مِْ ر  ادًا    çıkmış=خ      cihadetmek..için=ِجه 

س بِيِلي..فِي =benim..yolumda    

اْبتِغ اءِ      ve..kazanmak..için=و 

اتِيِ  ْرض      benim..rızamı=م 

ونِ      onlara=إِل ْيِهمِْ    gizliyorsunuz..(nasıl)=ت ِسرُّ

دَةِِ و  أ ن ا    içinizde..sevgi=بِاْلم      oysa..ben=و 

مِ أ ْعل ِ =bilirim    ا أ ْخف ْيت مِْ..بِم  =sizin..gizlediğinizi    

ا م  أ ْعل ْنت ْمِ ..و  =ve..açığa..vurduğunuzu    ِْن م      ve..kim=و 

    elbette=ف ق دِْ    sizden=ِمْنك مِْ    bunu..yaparsa=ي ْفع ْله ِ

لَِ اءِ     sapmıştır=ض   yoldan=الَسبِيلِِ    doğru=س و 

Ey iman edenler! 
Benim de düşma-
nım, sizin de düş-
manınız olanları 
dost edinmeyin. 
Onlar size gelen 
gerçeği inkar et-
mişken, onlara 
sevgi gösteriyor-
sunuz. Halbuki on-
lar Rabbiniz olan 
Allah´a inandığı-
nızdan dolayı, 
Peygamberi ve sizi 
yurdunuzdan çıka-
rıyorlar. Eğer siz 
benim yolumda 
savaşmak ve rı-
zamı kazanmak 
için çıkmışsanız, 
onlara nasıl sevgi 
gösteriyorsunuz? 
Oysa ben sizin giz-
lediğinizi de açığa 
vurduğunuzu da 
bilirim. Sizden kim 
bunu yaparsa doğ-
ru yoldan sapmış 
olur. 

Ey iman edenler; 
benim de düş-
manım, sizin de 
düşmanınız 
olanları dost 
edinmeyin. On-
lar, size gelen 
gerçeği inkar 
etmişken onlara 
sevgi gösteriyor-
sunuz. Halbuki 
onlar; Rabbınız 
olan Allah´a 
inandığınızdan 
dolayı sizi ve 
peygamberi yur-
dunuzdan çıka-
rıyorlar. Eğer 
siz, benim yo-
lumda savaşmak 
ve hoşnudluğu-
mu kazanmak 
için çıkmışsanız; 
onlara nasıl 
sevgi gösterirsi-
niz? Oysa Ben, 
sizin gizlediğinizi 
de, açığa vurdu-
ğunuzu da bili-
rim. İçinizden 
kim bunu yapar-
sa; şüphesiz ki 
doğru yoldan 
sapmış olur. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Size gelmiş 
olan bütün hakikatleri 
inkar eden ve (yal-
nızca) Rabbiniz Al-
lah'a inandığınız için 
Elçi'yi ve sizi (yurtla-
rınızdan) süren düş-
manlarımı -ki onlar 
aynı zamanda sizin 
de düşmanlarınızdır- 
şefkat göstererek 
dost edinmeyin! Eğer 
Benim yolumda cehd 
göstermek için ve 
Benim rızamı kazan-
mak arzusuyla (evle-
rinizden) çıkıp git-
ti(ği)niz (doğru) ise, 
onlara gizli bir şefkat-
le yaklaş(arak dostluk 
yap)mayın; çünkü 
hem açıktan yaptığı-
nız hem de gizlemiş 
olduğunuz her şey-
den tamamiyle ha-
berdarım. Ve içiniz-
den bunu her kim ya-
parsa doğru yoldan 
sapmış olur. 
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    onlar,,sizi,,ele,,geçirseler=ي ثْق ف وك مِْ    eğer=إِنِْ,,

    düşman=أ ْعد اءًِ    size=ل ك مِْ    olurlar=ي ك ون وا

ي ْبس ط وا     size=إِل ْيك مِْ    ve,,uzatırlar=و 

مِْ أ ْلِسن ت ه مِْ    ellerini=أ ْيِدي ه      ve,,dillerini=و 

دُّوا    kötülükle=بِالسُّوءِِ و      keşke=ل وِْ    ve,,isterler=و 

ونِ   inkâr,,etseniz=ت ْكف ر 

Onlar sizi ele ge-
çirseler, size düş-
man olurlar, size 
ellerini, dillerini kö-
tülükle uzatırlar ve 
inkar etmenizi is-
terler. 

Şayet onlar, sizi 
ele geçirirlerse; 
size düşman ke-
silirler. Kötülükle 
ellerini ve dilleri-
ni uzatırlar. Ve 
sizin kafir olma-
nızı isterler. 

Onlar eğer size üstün 
gelselerdi (yine) 
düşmanınız olarak 
kalırlardı ve size karşı 
kötü niyetle el kaldı-
rır, dil uzatırlardı çün-
kü sizin (de) hakikati 
inkar etmenizi ister-
lerdi. 

60. 
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.. ت ْنف ع ك مِْ..ل نِْ =size..fayda..vermez    

ك مِْ ام  لِ     akrabanız=أ ْرح      ne..de=و 

ْمِ  د ك      günü=ي ْومِ     çocuklarınız=أ ْول 

ةِِ     aranızı=ب ْين ك ْمِ     ayırır=ي ْفِصلِ     kıyamet=اْلِقي ام 

اّلَل ِ ا    Allah=و  ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

 görmektedir=ب ِصيرِ 

Kıyamet günü ya-
kınlarınız ve ço-
cuklarınız size 
fayda veremezler. 
Allah aranızı ayırır. 
Allah, yaptıklarınızı 
görendir. 

Yakınlarınız ve 
çocuklarınız size 
asla fayda ve-
remezler. Allah, 
kıyamet günü 
onlarla sizin 
aranızı ayırır. Ve 
Allah; işledikleri-
nizi görendir. 

Ama (unutmayın ki) 
ne akrabalarınız ne 
de (hatta) kendi ço-
cuklarınız Kıyamet 
Günü size bir fayda 
sağlar, (çünkü o Gün) 
Allah aranızda (yal-
nızca erdemli davra-
nıp davranmadığınıza 
göre) karar verecektir 
ve Allah bütün yaptık-
larınızı görür. 
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,, ك ان تِْ,,ق دِْ =vardır    ِْل ك م=sizin,,için    ِ ة     bir,,örnek=أ ْسو 

ن ة ِ س  اِهيمِ ,,فِي    güzel=ح  إِْبر  =İbrahim’de    

الَِذينِ  ع ه ِ,,و  م  =ve,,onunla,,beraber,,bulunanlarda    

    onlar,,demişlerdi=ق ال وا    hani=إِذِْ

آءِ     biz=إِنَا    kavimlerine=ِلق ْوِمِهمِْ     uzağız=ب ر 

ِمَما    sizden=ِمْنك مِْ ت ْعب د ونِ ,,و  =ve,,taptıklarınızdan    

د ونِِ,,ِمنِْ =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

İbrahim´de ve 
onunla beraber 
olanlarda, sizin için 
gerçekten güzel bir 
örnek vardır. Onlar 
kavimlerine demiş-
lerdi ki, «Biz siz-
den ve sizin Al-
lah´tan başka tap-
tıklarınızdan uza-
ğız. Sizi tanımıyo-
ruz. Siz bir tek Al-
lah´a inanıncaya 
kadar sizinle bizim 

İbrahim´de ve 
onun beraberin-
de olanlarda si-
zin için gerçek-
ten güzel bir ör-
nek vardı. Hani 
onlar, kavimleri-
ne demişlerdi ki: 
Biz, sizden ve 
Allah´ ı bırakıp 
taptığınız başka 
şeylerden uza-
ğız. Sizi inkar 
ediyoruz. Yalnız 

Gerçekten İbrahim'de 
ve ona uyanlarda si-
zin için güzel bir ör-
nek vardı: Onlar ken-
di (putperest) toplum-
larına şöyle seslen-
mişlerdi: Kesinlikle 
biz sizden de Al-
lah'tan başka bütün o 
taptıklarınızdan da 
uzağız; sizin inandı-
ğınız her şeyi inkar 
ediyoruz; sizinle bi-
zim aramızda, Tek 
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ب د ا    sizi=بِك مِْ    tanımıyoruz=ك ف ْرن ا     ve,,belirmiştir=و 

ب ْين ك مِ     bizim,,aramızda=ب ْين ن ا     sizinle=و 

ة ِ اءِ     bir,,düşmanlık=اْلع د او  اْلب ْغض      ve,,nefret=و 

تَىَِٰ    sürekli=أ ب دًا     siz,,inanıncaya=ت ْؤِمن وا    kadar=ح 

ْحد ه ِ    Allah’a=بِاّلَلِِ     yalnız,,hariçtir=إِلَِ    bir,,tek=و 

اِهيمِ     demesi=ق ْولِ      İbrahim’in=إِْبر 

هِِِْل بِي =babasına    َِن     mağfiret,,dileyeceğim=ْل  ْست ْغِفر 

ا    senin,,için=ل كِ  م  أ ْمِلكِ ,,و  =fakat,,gücüm,,yetmez    

اّلَلِِ,,ِمنِ     senin,,için=ل كِ  =Allah’tan    

ش ْيء ِ ,,ِمنِْ =(gelecek),,bir,,şeye    بَن ا     Rabbimiz=ر 

ل ْيكِ  َكْلن ا    sana=ع  إِل ْيكِ     dayandık=ت و      ve,,sana=و 

إِل ْيكِ     yöneldik=أ ن ْبن ا     ve,,sanadır=و 

ِصيرِ   dönüş=اْلم 

aramızda sürekli 
bir düşmanlık ve 
nefret belirmiştir.» 
demişlerdi. Yalnız, 
İbrahim´in babası-
na: «Andolsun ki, 
senin için mağfiret 
dileyeceğim fakat 
sana Allah´tan ge-
lecek herhangi bir-
şeyi savmaya gü-
cüm yetmez.» sö-
zü bu örneğin dı-
şındadır. Ey ina-
nanlar deyin ki: 
«Rabbimiz, sana 
güvendik, sana 
yöneldik, dönüşü-
müz sanadır.» 

Allah´a inanın-
caya kadar bi-
zimle sizin ara-
nızda ebedi 
düşmanlık ve öf-
ke belirmiştir. 
Yalnız İbrahim´in 
babasına; an-
dolsun ki, senin 
için mağfiret di-
leyeceğim. Ama 
Allah´tan sana 
gelecek herhan-
gi birşeyi 
def´etmeye gü-
cüm yetmez, 
demesi müstes-
na. Ey Rabbı-
mız; Sana te-
vekkül ettik ve 
Sana yöneldik. 
Dönüş de ancak 
Sana´dır. 

Allah'a inanacağınız 
zamana kadar süre-
cek bir düşmanlık ve 
nefret vardır! Tek is-
tisna, İbrahim'in, ba-
basına: Senin için 
(Allah'tan) bağışlama 
dileyeceğim ama se-
nin adına Allah'tan 
herhangi bir şey elde 
etmek benim elimde 
değil demesiydi. (Ve 
İbrahim ile ona uyan-
lar,) Ey Rabbimiz! di-
ye yalvardılar, Sana 
güveniyor ve Sana 
yöneliyoruz çünkü 
bütün yolların varışı 
Sanadır. 
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بَن ا.. ت ْجع ْلن ا..لِ     Rabbimiz=ر  =bizi..yapma    

وا..ِللَِذينِ     bir..sınav=فِتْن ةًِ ك ف ر  =inkâr..edenler..için    

اْغِفرِْ بَن اِ     bizi=ل ن ا    bağışla=و      Rabbimiz=ر 

نَكِ إِِ =ancak..Sensin     ِأ ْنت=Sen    

    yegane..galib=اْلع ِزيزِ 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibi=اْلح 

Rabbimiz! Bizi, in-
kar edenlerle imti-
han etme; bizi ba-
ğışla, doğrusu sen, 
güçlü olan, Hakim 
olansın. 

Ey Rabbımız; 
bizi, o küfreden-
ler için bir fitne 
kılma. Bağışla 
bizi. Ey Rabbı-
mız; doğrusu 
Aziz, Hakim olan 
Sensin Sen. 

Ey Rabbimiz! Bizi ha-
kikati inkar edenler 
için bir oyun ve eğ-
lence aracı yapma! 
Ve günahlarımızı ba-
ğışla, ey Rabbimiz! 
Çünkü Sensin tek 
kudret ve hikmet sa-
hibi! 

60. 
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انِ كِ     andolsun=ل ق دِْ,, =vardır    ِْل ك م=sizin,,için    

ة ِ    onlarda=فِيِهمِْ ن ة ِ    bir,,örnek=أ ْسو  س      güzel=ح 

نِْ و,,ك انِ ,,ِلم  ي ْرج  =arzu,,edenler,,için    ِ اّلَل=Allah’ı    

اْلي ْومِ  نِْ    ahiret=اْْلِخر ِ     ve,,gününü=و  م      ve,,kim=و 

لَِ نَِف إِِ    yüz,,çevirirse=ي ت و  =şüphesiz    ِ اّلَل=Allah    

    zengin=اْلغ نِيُِّ    O’dur=ه وِ 

ِميد ِ  övgüye,,layık,,olan=اْلح 

Andolsun, Allah´ı 
ve ahiret gününü 
arzu edenler için, 
bunlarda güzel ör-
nekler vardır. Kim 
yüz çevirirse şüp-
hesiz Allah, zen-
gindir, övülmeye 
lâyık olandır. 

Andolsun ki; siz-
lerden, Allah´ı ve 
ahiret gününü 
umanlar için on-
larda güzel bir 
örnek vardır. 
Kim de yüz çevi-
rirse, muhakkak 
ki Allah; Gani´ 
dir, Hamid´dir. 

Onlarda, Allah'ı ve 
Ahiret Günü'nü (ümit 
ve korku ile) bekleyen 
herkes için güzel bir 
örnek bulursunuz. 
Eğer biriniz yüz çevi-
rirse, (bilsin ki) Allah 
hiç kimseye muhtaç 
değildir, bütün övgü-
lere tek layık olandır. 
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ي ْجع لِ ..أ نِْ    Allah=اّلَل ِ    belki..de=ع س ى.. =koyar    

ب ْينِ     sizinle=ب ْين ك مِْ     arasına=و 

ع اد ْيت مِْ..الَِذينِ  =düşman..olduklarınız    

مِْ     onlardan=ِمْنه 
 ًِ دَة و  اّلَل ِ    bir..sevgi=م      Allah=و 

اّلَل ِ    kadirdir=ق ِدير ِ      Allah=و 

ِحيمِ     çok..bağışlayan=غ ف ورِ   çok..esirgeyendir=ر 

Belki de Allah si-
zinle, onlardan 
düşman oldukları-
nız arasına ağır 
sevgi koyar, Allah 
buna kadirdir. Al-
lah çok bağışlayan 
çok esirgeyendir. 

Olur ki Allah; si-
zinle, onlardan 
düşman olduğu-
nuz kimseler 
arasında yakın-
da bir dostluk 
peyda eder. Al-
lah; Kadir´dir. Ve 
Allah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

(Ama) belki Allah, (ey 
müminler,) (şimdi) 
düşman olarak gör-
düğünüz kimseler ile 
sizin aranızda (karşı-
lıklı) bir yakınlık oluş-
turabilir; çünkü Allah 
her şeye kadirdir ve 
çok bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. 
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,, اك مِ ,,لِ  ي ْنه  =sizi,,men,,etmez    ِ اّلَل=Allah    

الَِذينِ ,,ع نِِ =kimselerden    

ي ق اتِل وك مِْ,,ل مِْ =sizinle,,savaşmayan    فِي=hakkında    

ينِِ ل مِْ    din=الد ِ وك مِْ,,و  ي ْخِرج  =ve,,sizi,,çıkarmayan    

ِدي اِرك مِْ,,ِمنِْ =yurtlarınızdan    

وه مِْ,,أ نِْ ت ب رُّ =iyilik,,etmekten    

ت ْقِسط وا     onlara=إِل ْيِهْمِ     ve,,adaletli,,davranmaktan=و 

    sever=ي ِحبُِّ    Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ

ْقِسِطينِ   adalet,,yapanları=اْلم 

Allah, sizinle din 
uğrunda savaşma-
yan ve sizi yurtla-
rınızdan çıkarma-
yanlara iyilik yap-
manız ve adil dav-
ranmanızı yasak-
lamaz. Çünkü Al-
lah, adaletli olanla-
rı sever. 

Sizinle din uğ-
runda savaşma-
yan, sizi yurdu-
nuzdan çıkar-
mayanlara iyilik 
yapmanızı ve 
adil davranma-
nızı Allah yasak-
lamaz. Doğrusu 
Allah; adil olan-
ları sever. 

İnanc(ınız)dan dolayı 
size karşı savaşma-
yan ve sizi yurtları-
nızdan sürmeyen (in-
karcılara) gelince, Al-
lah onlara nezaketle 
ve adaletle davran-
manızı yasaklamaz 
çünkü Allah adil dav-
rananları sever. 
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ا.. اك مِ     ancak=إِنَم      Allah=اّلَل ِ    sizi..men..eder=ي ْنه 

الَِذينِ ..ع نِِ =kimselerden    ِْق ات ل وك م=sizinle..savaşan    

ينِِ    hakkında=فِي     din=الد ِ

وك مِْ ج  أ ْخر      ve..sizi..çıkaran=و 

ِدي اِرك مِْ..ِمنِْ =yurtlarınızdan    

وا ظ اه ر      ve..yardım..eden=و 

اِجك مِْ..ع ل ىَِٰ إِْخر  =çıkarılmanıza    

ْمِ ..أ نِْ لَْوه  ت و  =dost..olmanızdan    ِْن م      ve..kim=و 

لَه مِْ ئِكِ     onlarla..dost..olursa=ي ت و      işte=ف أ ول َٰ

ونِ     onlardır=ه مِ   zalimler=الَظاِلم 

Allah, yalnız sizinle 
din uğrunda sava-
şanları, sizi yurtla-
rından çıkaranları 
ve çıkarılmanız 
için yardım edenle-
ri dost edinmenizi 
yasaklar. Kim on-
ları dost edinirse, 
işte zalim onlardır. 

Allah; sadece si-
zinle din uğrun-
da savaşanları, 
sizi yurtlarınız-
dan çıkaranları 
ve çıkarılmanıza 
yardım edenleri 
dost edinmenizi 
yasaklar. Kim 
onları dost edi-
nirse; işte onlar, 
zalimlerin kendi-
leridir. 

Allah, yalnızca, 
inanc(ınız)dan dolayı 
size karşı savaşan ve 
sizi anayurdunuzdan 
süren veya (başkala-
rının) sizi sürmesine 
yardım edenlere 
dostlukla yaklaşma-
nızı yasaklar; ve (içi-
nizden) onlara dost-
luk gösterenlere ge-
lince, gerçek zalimler 
işte onlardır! 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    إِذ ا=zaman    

ك مِ جِ  اء  =size,,geldiği     ِْؤِمن ات     mümin,,kadınlar=اْلم 

اتِ  اِجر  ه      göç,,ederek=م 

    Allah=اّلَل ِ    onları,,imtihan,,edin=ف اْمت ِحن وه َنِ 

    daha,,iyi,,bilir=أ ْعل مِ 
انِِهَنِ      onların,,imanlarını=بِإِيم 

وه نَِ    eğer=ف إِنِْ ِلْمت م      anlarsanız=ع 

ْؤِمن اتِ      inanmış,,olduklarını=م 

ِ ت ْرِجع وه نَِ,,ف َل  =onları,,geri,,döndürmeyin    

اْلك فَاِرِ ,,إِل ى =kâfirlere     ِل=değildir    

مِْ    helal=ِحلِ     bunlar,,(kadınlar)=ه نَِ     onlara=ل ه 

لِ      helal=ي ِحلُّونِ     onlar=ه مِْ    ve,,değildir=و 

َنِ  آت وه مِْ    bunlara=ل ه      ve,,onlara,,verin=و 

ا أ ْنف ق واِ ,,م  =onların,,harcadıklarını     ِل     yoktur=و 

ن احِ  ل ْيك مِْ    bir,,günah=ج      sizin,,için=ع 

وه نَِ,,أ نِْ ت ْنِكح  =bunlarla,,evlenmenizde    

وه نَِ    takdirde=إِذ ا     kendilerine,,verdiğiniz=آت ْيت م 

ه َنِ  ور  لِ     ücretlerini=أ ج  ت ْمِسك وا,,و  =tutmayın    

مِِ افِرِِ    ismetlerini=بِِعص      kâfir,,kadınların=اْلك و 

اْسأ ل وا ا    isteyin=و  أ ْنف ْقت مِْ,,م  =harcadığınız(mehri)i    

ْلي ْسأ ل وا     onlar,,da,,istesinler=و 

ا أ ْنف ق واِ ,,م  =harcadıklarını    ِِْلك م     bu,,size=ذ َٰ

ْكمِ      Allah’ın=اّلَلِِ     hükmüdür=ح 

ْمِ     hükmediyor,,(böyle)=ي ْحك مِ      aranızda=ب ْين ك 

اّلَل ِ ِليمِ     Allah=و      bilendir=ع 

Ey iman edenler! 
Mümin kadınlar 
hicret ederek size 
gelirse, onları imti-
han edin. Allah on-
ların imanlarını 
daha iyi bilir. Eğer 
siz de onların ger-
çekten inanmış ol-
duklarını anlarsa-
nız onları kafirlere 
geri döndürmeyin. 
Bu kadınlar, o in-
karcılara helal de-
ğildir. Onlar da 
bunlara helal ol-
mazlar. Onların 
kocalarının sarfet-
tiğini (mehirleri) 
geri verin. Mehirle-
rini kendilerine geri 
verdiğiniz zaman 
onlarla evlenme-
nizde size bir gü-
nah yoktur. Kafir 
kadınları nikahı-
nızda tutmayın, 
harcadığınızı iste-
yin. Onlarda har-
cadığını istesinler. 
Allah´ın hükmü 
budur. Aranızda O 
hükmeder. Allah 
bilendir, hikmet 
sahibidir. 

Ey iman edenler; 
inanan kadınlar 
hicret ederek si-
ze gelirlerse, on-
ları imtihan edin. 
Allah, onların 
imanlarını daha 
iyi bilir. Fakat siz 
de onların inan-
mış kadınlar ol-
duklarını öğre-
nirseniz; artık 
onları kafirlere 
geri gönderme-
yin. Bunlar onla-
ra helal değildir, 
onlar da bunlara 
helal olmazlar. 
Onların sarfettik-
lerini kendilerine 
geri verin. Mehir-
lerini verdiğiniz 
zaman onlarla 
evlenmenizde 
bir vebal yoktur. 
Kafir kadınları 
nikahınızda tut-
mayın, sarfetti-
ğinizi isteyin. 
Onlar da sarfet-
tiklerini istesin-
ler. Allah´ın 
hükmü budur. 
Aranızda O 
hükmeder. Ve 
Allah; Alim´ dir, 
Hakim´dir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Mümin kadın-
lar her ne zaman zu-
lüm ve kötülük diyarı-
nı terk ederek size 
gelirlerse, Allah onla-
rın inancından tam 
haberdar (olduğu 
halde) siz yine de on-
ları sınayın; eğer 
mümin olduklarına 
tam emin olursanız, 
onları inkarcılara geri 
göndermeyin, (çünkü) 
onlar (artık) eski ko-
calarına helal (değil-
ler) ve ötekiler de 
bunlara helal (değil-
ler). Ayrıca, onlar 
(hanımlarına mehir 
olarak) ne verdilerse 
hepsini iade edin. Ve 
(ey müminler,) siz bu 
kadınlarla mehirlerini 
verdikten sonra evle-
nirseniz bir günah iş-
lemiş olmazsınız. Di-
ğer taraftan, hakikati 
inkar (etmeye devam) 
eden kadınlarla evlilik 
bağınızı sürdürmeyin 
ve onlara (mehir ola-
rak) ne verdiyseniz 
(iade etmelerini) iste-
yin, aynı şekilde öte-
kiler, (hanımları size 
gelmiş olanlar da,) 
harcadıkları her şe-
yi(n iadesini) talep 
etme hakkına sahip-
tirler. Bu, Allah'ın 
hükmüdür. O, sizin 
aranızda (adaletle) 
hükmeder çünkü Al-
lah, her şeyi bilendir, 
hikmet sahibidir. 
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ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=ح 
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إِنِْ..     giderse=ف ات ك مِْ    eğer=و 

    herhangi..bir..şey=ش ْيءِ 

اِجك مِْ..ِمنِْ أ ْزو  =eşlerinizden    

اْلك فَارِِ..إِل ى =kâfirlere    

    verin=ف آت وا    sonra..sıra..size..gelirse=ف ع اق ْبت مِْ

ذ ه ب تِْ..ينِ الَذِِ =gidenlere    ِْم ه  اج      eşleri=أ ْزو 

ا    mislini=ِمثْلِ  أ ْنف ق واِ ..م  =harcadıklarının    

اتَق وا     ki=الَِذي    Allah’a=اّلَل ِ    ve..sakının=و 

ْؤِمن ونِ     ona=بِهِِ    siz=أ ْنت مِْ  inanıyorsunuz=م 

Eğer eşlerinizden 
biri, sizden kafirle-
re kaçar da siz de 
savaşta galip du-
rumda olursanız, 
eşleri gitmiş olan-
lara ganimetten, 
harcadıkları kadar 
verin. İnandığınız 
Allah´a karşı gel-
mekten sakının. 

Eğer eşleriniz-
den kafirlere bir 
şey geçecek 
olursa ve siz de 
galib durumda 
bulunursanız; 
eşleri gidenlere 
sarfettikleri ka-
darını verin. 
İnandığınız Al-
lah´tan sakının. 

Eğer hanımlarınızdan 
biri (sizi bırakıp) haki-
kati inkar edenlere 
giderse ve siz de bu-
na üzülürseniz o za-
man hanımları bıra-
kıp giden (koca)lara 
(hanımlarına mehir 
olarak) harcadıklarına 
eşit bir şey verin ve 
inandığınız Allah'a 
karşı sorumluluğunu-
zun bilincinde olun! 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=peygamber    إِذ ا=zaman    

كِ  اء  ْؤِمن اتِ     sana,,geldiği=ج      inanmış,,kadınlar=اْلم 

    hususunda=ع ل ىَِٰ    sana,,biat,,ederlerse=ي ب ايِْعن كِ 

ي ْشِرْكنِ ,,لِ ,,أ نِْ =ortak,,koşmamaları    ِِبِاّلَل=Allah’a    

ْيئًا     hiçbir,,şeyi=ش 

لِ  ي ْسِرْقنِ ,,و  =ve,,hırsızlık,,etmemeleri    

لِ  ي ْزنِينِ ,,و  =ve,,zina,,etmemeleri    

لِ  ي ْقت ْلنِ ,,و  =ve,,öldürmemeleri    

د ه نَِ     çocuklarını=أ ْول 

لِ  ي أْتِينِ ,,و  =ve,,getirmemeleri     ِبِب ْهت ان=uydurup    

    elleri=أ ْيِديِهنَِ    arasında=ب ْينِ     bir,,iftira=ي ْفت ِرين ه ِ

ِلِهنَِ أ ْرج      ve,,ayakları=و 

لِ  ي ْعِصين كِ ,,و  =ve,,sana,,karşı,,gelmemeleri    

وف ِ ,,فِي ْعر  م  =iyi,,bir,,işte    ِ ايِْعه نَِف ب =onlarla,,biatleş    

اْست ْغِفرِْ     onlar,,için=ل ه نَِ    ve,,mağfiret,,dile=و 

    Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    Allah’tan=اّلَل ِ 

ِحيمِ     çok,,bağışlayan=غ ف ورِ   çok,,esirgeyendir=ر 

Ey Peygamber! 
İnanmış kadınlar, 
Allah´a hiçbir şeyi 
ortak koşmamak, 
hırsızlık yapma-
mak, zina etme-
mek, çocuklarını 
öldürmemek, elleri 
ile ayakları arasın-
da bir iftira uydu-
rup getirmemek, iyi 
bir işte sana karşı 
gelmemeleri husu-
sunda sana biat 
etmeye geldikleri 
zaman, biatlarını 
kabul et ve onlar 
için Allah´tan mağ-
firet dile. Şüphesiz 
Allah, çok bağışla-
yan, çok esirge-
yendir. 

Ey Peygamber; 
inanmış kadın-
lar; Allah´a hiç 
bir şeyi ortak 
koşmamak, hır-
sızlık yapma-
mak, zina et-
memek, çocuk-
larını öldürme-
mek, elleriyle 
ayakları arasın-
dan bir iftira dü-
züp getirmemek, 
ma´rufu işlemek-
te sana karşı 
gelmemek üzere 
biat etmeye gel-
dikleri zaman, 
biatlarını kabul 
et. Ve onlar için 
Allah´tan mağfi-
ret dile. Muhak-
kak ki Allah; Ga-
fur´dur, Ra-
him´dir. 

Ey Peygamber! Mü-
min kadınlar ne za-
man sana gelip (bun-
dan böyle) Allah'tan 
başka hiçbir şeye 
ilahlık yakıştırmaya-
caklarını, hırsızlık 
yapmayacaklarını, zi-
na etmeyeceklerini, 
çocuklarını öldürme-
yeceklerini, hiç yok-
tan yalan uydurarak 
iftira atmayacaklarını 
ve (bildireceğin) hiç-
bir hakikate karşı 
çıkmayacaklarını (ta-
ahhüt ederek) sana 
bağlılıklarını bildirir-
lerse, onların bağlılık 
taahhütlerini kabul et 
ve Allah'tan onların 
(geçmiş) günahlarını 
affetmesini dile! Çün-
kü Allah çok bağışla-
yıcıdır, rahmet kay-
nağıdır. 

60. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

لَْوا..لِ  ت ت و  =dostluk..etmeyin    ق ْوًما=bir..topluluk..ile    

    Allah’ın=اّلَل ِ    gazabettiği=غ ِضبِ 

ل ْيِهمِْ ي ئِس وا..ق دِْ    kendilerine=ع  =umudu..kesmiş..olan    

ةِِ..ِمنِ  اْْلِخر  =ahiretten    ا     gibi=ك م 

    kâfirlerin=اْلك فَارِ     umudu..kestiği=ي ئِسِ 

ابِِأ صِْ..ِمنِْ ح  =halkından    ِِاْلق ب ور=mezarlık 

Ey iman edenler, 
Allah´ın gazabına 
uğrayan bir toplu-
luğu dost edinme-
yin. Çünkü bunlar 
kafirlerin mezarda-
kilerden ümitlerini 
kestikleri gibi ahi-
retten ümitlerini 
kesmişlerdir. 

Ey iman edenler; 
Allah´ın kendile-
rine gazab ettiği 
bir kavim ile dost 
olmayın. Kafirle-
rin kabirdekiler-
den ümidlerini 
kestikleri gibi, 
onlar da ahiret-
ten ümidlerini 
kesmişlerdir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Allah'ın ga-
zabına uğrayan top-
lum ile dost olmayın! 
Onlar(ı dost edinenle-
rin) öteki dünya ile il-
gili hiçbir ümitleri 
kalmamıştır; tıpkı bu 
hakikat inkarcılarının, 
(şimdi) mezarlarında 
yatanları (tekrar gör-
me) ümitlerini kay-
betmiş bulunmaları 
gibi. 

61. 
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,, ِِ    tesbih,,etmiştir=س بَحِ      Allah’ı=ّلِلَ

ا     ve,,bulunanların,,hepsi=م 

اوِ ,,فِي اتِِالَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    ve,,bulunanların,,hepsi=و  =yerde    

ه وِ      üstündür=اْلع ِزيزِ     ve,,O=و 

ِكيمِ   hüküm,,ve,,hikmet,,sahibidir=اْلح 

Göklerde ve yerde 
bulunanların hepsi 
Allah´ı tesbih et-
miştir. O üstündür, 
hikmet sahibidir. 

Göklerde ne var, 
yerde ne varsa; 
Allah´ı tesbih 
eder. Ve O; 
Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

Göklerde ve yerde ne 
varsa tümü Allah'ın 
sınırsız şanını yüceltir 
çünkü yalnız O'dur 
kudret ve hikmet sa-
hibi. 

61. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar     ِِلم=niçin?    

ا    söylüyorsunuz=ت ق ول ونِ      şeyi=م 

ت ْفع ل ونِ ..لِ  =yapmayacağınız 

Ey iman edenler! 
Yapmayacağınız 
şeyi niçin söylü-
yorsunuz? 

Ey iman edenler; 
yapmayacağınız 
şeyi niçin söy-
lersiniz? 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Niçin bir türlü 
söylüyor, başka türlü 
yapıyorsunuz; 
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,, ب رِ  ْقتًا    büyük,,(gerektirir)=ك      katında=ِعْند ِ    gazab=م 

ت ق ول وا,,أ نِْ    Allah=اّلَلِِ =söylemek    ا     şeyi=م 

ت ْفع ل ونِ ,,لِ  =yapmayacağınız 

Yapmayacağınız 
şeyi söylemek, Al-
lah katında büyük 
gazaba sebep 
olur. 

Yapmayacağını-
zı söylemeniz; 
Allah katında 
büyük bir gaza-
ba sebep olur. 

yapmayacağınız şeyi 
söylemeniz Allah na-
zarında en tiksinti ve-
rici şeydir! 

61. 
4 

.. اّلَل ِ..إِنَِ =Allah    ُِّي ِحب=sever    

ي ق اتِل ونِ ..الَِذينِ  =çarpışanları    

س بِيِلهِِ..فِي =kendi..yolunda     ِفًّاص =saf..bağlayarak    

مِْ أ نَه      binalar=ب ْني انِ     gibi=ك 

ْرص وصِ   kenetlenmiş=م 

Doğrusu Allah, 
kendi yolunda ke-
netlenmiş bir duvar 
gibi saf bağlıyarak 
savaşanları sever. 

Muhakkak ki Al-
lah; kendi uğ-
runda kenetlen-
miş bir duvar gi-
bi saf halinde 
savaşanları se-
ver. 

Gerçek şu ki Allah 
(yalnızca) kendi da-
vası uğrunda, sağlam 
ve yekpare bir bina 
gibi, kenetlenmiş saf-
lar halinde savaşan-
ları sever. 

61. 
5 

إِذِْ,, وس ىَِٰ    demişti=ق الِ     bir,,zaman=و      Musa=م 

ق ْومِِ,,ي ا    kavmine=ِلق ْوِمهِِ =ey,,kavmim    ِِمِ ل =niçin?    

ق دِْ    beni,,incitiyorsunuz=ت ْؤذ ون نِي     halde=و 

ونِ      benim,,olduğumu=أ ن ِي    bildiğiniz=ت ْعل م 

س ولِ  ْمِ     Allah’ın=اّلَلِِ    elçisi=ر      size=إِل ْيك 

اغ وا,,ف ل َما ز  =onlar,,eğrilince     ِاغ     eğriltti=أ ز 

ْمِ     Allah,,da=اّلَل ِ اّلَل ِ    kalblerini=ق ل وب ه      Allah=و 

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmez     ِاْلق ْوم=kavmi    

 yoldan,,çıkan=اْلف اِسِقينِ 

Musa kavmine: 
«Ey kavmim! Be-
nim Allah´ın size 
gönderdiği elçisi 
olduğumu bildiği-
niz halde niçin be-
ni incitiyorsunuz?» 
demişti. Onlar yol-
dan sapınca Allah 
da kalplerini sap-
tırmıştı. Allah, yol-
dan çıkan milleti 
doğru yola eriştir-
mez. 

Hani Musa, 
kavmine demişti 
ki: Ey kavmim, 
niçin bana eziyet 
verirsiniz? Hal-
buki benim size 
gerçekten Al-
lah´ın rasulü ol-
duğumu biliyor-
sunuz. Fakat on-
lar yoldan sa-
pınca; Allah da 
onların kalblerini 
saptırmıştı. Ve 
Allah; fasıklar 
güruhunu hida-
yete erdirmez. 

Vaktiyle Musa, kav-
mine: Size Allah tara-
fından gönderilmiş bir 
elçi olduğumu bildiği-
niz halde neden beni 
üzüyorsunuz? de-
di(ğinde kasdettiği 
şey işte bu gerçekti). 
Böylece onlar doğru 
yoldan saptıklarında 
Allah da kalplerinin 
hakikatten sapması-
na izin verdi; çünkü 
Allah günaha gömü-
lüp gitmiş bir toplumu 
doğru yola çıkarmaz. 
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إِذِْ..     Îsa..da=ِعيس ى    demişti=ق الِ     hani=و 

ْري مِ     oğlu=اْبنِ      ey=ي ا    Meryem=م 

ائِيلِ ..ب نِي إِْسر  =İsrail..oğulları    إِن ِي=ben    

س ولِ      Allah’ın=اّلَلِِ    elçisiyim=ر 

قًا    size..(gönderilen)=إِل ْيك مِْ د ِ ص      doğrulayıcı=م 

ا ي د يَِ..ب ْينِ ..ِلم  =elimde..olanı    

اةِِ..ِمنِ  التَْور  =Tevrat’tan    ِِ ب ش م  ًراو  =ve..müjdeleyici    

س ولِ      gelecek=ي أْتِي    bir..elçiyi=بِر 

ب ْعِدي..ِمنِْ =benden..sonra    ِ ه     onun..ismi=اْسم 

د ِ      zaman=ف ل َما    Ahmed’dir=أ ْحم 

ه مِْ اء      apaçık..delillerle=بِاْلب ي ِن اتِِ    onlara..geldiği=ج 

ذ ا    dediler=ق ال وا     bir..büyüdü=ِسْحرِ     bu=ه َٰ

Meryem oğlu İsa 
da: «Ey İsrailoğul-
ları! Ben size gön-
derilmiş Allah´ın 
elçisiyim, benden 
önce gelen Tev-
rat´ı doğrulayıcı ve 
benden sonra ge-
lecek Ahmed 
adında bir pey-
gamberi de müjde-
leyici olarak gel-
dim» demişti. Fa-
kat o kendilerine 
açık deliller geti-
rince, «Bu apaçık 
bir büyüdür» dedi-
ler. 

Hani Meryem 
oğlu İsa da de-
mişti ki: Ey İsrai-
loğulları; mu-
hakkak ki ben, 
size Allah´ın 
peygamberiyim. 
Benden önceki 
Tevrat´ı doğru-
layan ve benden 
sonra gelecek, 
adı Ahmed ola-
cak bir peygam-
beri de müjdele-
yenim. Ama o, 
kendilerine açık 
burhanlarla ge-
lince; bu, apaçık 
bir büyüdür, de-
diler. 

Ve vaktiyle Meryem 
oğlu İsa: Ey İsrailo-
ğulları! Şüphesiz, 
ben, Tevrat'tan geriye 
kalmış hakikat adına 
ne varsa hepsini doğ-
rulamak ve benden 
sonra gelecek olan 
Ahmed adındaki bir 
elçiyi müjdelemek için 
size gönderilmiş olan 
Allah'ın elçisiyim de-
di(ğinde de aynı şey 
geçerliydi.) Ama, (ge-
lişini İsa'nın önceden 
haber verdiği) elçi 
hakikatin bütün kanıt-
larıyla onlara geldi-
ğinde: Bu (doğrulu-
ğunu iddia ettiğin 
mesaj), göz boyayan 
bir büyü(den başka 
bir şey değil)! demiş-
lerdi. 
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بِينِ   apaçık=م 

61. 
7 

نِْ,, م      daha,,zalim=أ ْظل مِ     ?kim,,olabilir=و 

ىَِٰ    kimseden=ِمَمنِِ     üstüne=ع ل ى    iftira,,atan=اْفت ر 

    yalan=اْلك ِذبِ     Allah’ın=اّلَلِِ

ه وِ  ي ْدع ىَِٰ,,و  =o,,çağırıldığı,,halde    

ِمِ ,,إِل ى ْسَل  اْْلِ =İslam’a    ِ اّلَل     Allah=و 

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmez     ِاْلق ْوم=topluluğunu    

 zalimler=الَظاِلِمينِ 

İslama çağrılırken 
Allah´a karşı yalan 
uydurandan daha 
zalim kimdir? Allah 
zalimler topluluğu-
nu doğru yola ilet-
mez. 

İslama çağrıldığı 
halde. Allah´a 
karşı yalan uy-
durandan daha 
zalim kimdir? Al-
lah; zalimler gü-
ruhunu hidayete 
erdirmez. 

(Yalnızca) Allah'a tes-
lim olması istendiği 
halde Allah(ın mesajı) 
hakkında (böyle) ya-
lanlar uydurandan 
daha zalim kim olabi-
lir? Ama Allah zalim 
halka rehberliğini ba-
ğışlamaz. 
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..     söndürmek=ِلي ْطِفئ وا    istiyorlar=ي ِريد ونِ 

اِهِهمِْ    Allah’ın=اّلَلِِ    nurunu=ن ورِ      ağızlarıyla=بِأ ْفو 

اّلَل ِ تِمُِّ    Allah=و      nurunu=ن وِرهِِ    tamamlayacaktır=م 

ل وِْ ه ِك رِِ    şayet=و  =hoşlanmasa..da    

ونِ   kâfirler=اْلك افِر 

Onlar ağızlarıyla 
Allah´ın nurunu 
söndürmek istiyor-
lar. Halbuki zalim-
ler istemese de Al-
lah nurunu tamam-
layacaktır. 

Onlar, Allah´ın 
nurunu ağızlarıy-
la söndürmek is-
terler. Halbuki 
kafirler isteme-
seler de; Allah, 
nurunu tamam-
layacaktır. 

Onlar Allah'ın nurunu 
boş laflarıyla sön-
dürmek isterler ama 
Allah, hakikati inkar 
edenler ne kadar öf-
kelenseler de, nurunu 
bütün parlaklığıyla 
yaymaya devam 
edecektir. 
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,,     gönderdi=أ ْرس لِ     ki=الَِذي    O=ه وِ 

س ول ه ِ د ىَِٰ    elçisini=ر      hidayetle=بِاْله 

ِدينِِ ق ِِ    ve,,din,,ile=و      hak=اْلح 

ه ِ     üstün=ع ل ى    onu,,getirsin,,diye=ِلي ْظِهر 

ينِِ ل وِْ    bütün=ك ل ِهِِ    dinlere=الد ِ     şayet=و 

ْشِرك ونِ     hoşlanmasa,,da=ك ِره ِ  müşrikler=اْلم 

Müşrikler istemese 
de dinini bütün din-
lere üstün kılmak 
için peygamberini 
hidayet ve hak ile 
gönderen O´dur. 

Müşrikler iste-
meseler de; di-
nini bütün dinle-
re üstün kılmak 
için peygamber-
lerini hidayet ve 
hak din ile gön-
deren O´dur. 

Allah'tan başka şeyle-
re ilahlık yakıştıranlar 
ne kadar öfkelense 
de, elçisini, bütün 
(batıl) dinlere üstün 
kılmak üzere rehber-
liği ve hakikat dinini 
yaymak (görevi) ile 
gönderen O'dur. 

61. 
10 

.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

أ د لُّك مِْ..ه لِْ =size..göstereyim..mi?    

ة ِ..ع ل ىَِٰ ار  تِج  =bir..ticaret    ِْت ْنِجيك م=sizi..kurtaracak    

ع ذ ابِ ..ِمنِْ =azabdan     ِأ ِليم=acı 

Ey iman edenler! 
Sizi acı bir azaptan 
kurtaracak ticareti 
size göstereyim 
mi? 

Ey iman edenler; 
sizi, elim azab-
tan kurtaracak 
bir ticareti göste-
reyim mi size? 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! (Hem bu 
dünyada hem de öte-
ki dünyada) şiddetli 
bir azaptan sizi koru-
yacak bir alışveriş 
göstereyim mi size? 

61. 
11 

,,     Allah’a=بِاّلَلِِ    inanırsınız=ت ْؤِمن ونِ 

س وِلهِِ ر      ve,,Elçisine=و 

اِهد ونِ  ت ج      ve,,cihad,,edersiniz=و 

يلِِس بِِ,,فِي =yolunda    ِِاّلَل=Allah    

اِلك مِْ أ ْنف ِسك ْمِ     mallarınızla=بِأ ْمو      ve,,canlarınızla=و 

ِلك مِْ ْيرِ     işte,,budur=ذ َٰ     sizin,,için=ل ك مِْ    en,,iyisi=خ 

ونِ ,,ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ ت ْعل م  =bilirseniz 

Allah´a ve Resulü-
ne inanır, mallarıy-
la canlarıyla Allah 
yolunda savaşırsı-
nız. Eğer bilirseniz 
bu sizin için en iyi 
yoldur. 

Allah´a ve pey-
gamberine iman 
eder, mallarınız-
la ve canlarınızla 
Allah yolunda 
cihad ederseniz. 
Eğer bilirseniz; 
bu sizin için çok 
daha hayırlıdır. 

Allah'a ve Peygambe-
ri'ne inanır ve Allah 
yolunda malınız ve 
canınızla gayret gös-
terirsiniz; bu sizin 
kendi iyiliğinizedir, 
keşke bilseydiniz. 
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    sizin=ل ك مِْ    bağışlasın=ي ْغِفرِْ..

ي ْدِخْلك مِْ    günahlarınızı=ذ ن وب ك مِْ     ve..sizi..koysun=و 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

س اِكنِ  م      içinde=فِي    güzel=ط ي ِب ةًِ    ve..konutlara=و 

نَاتِِ     durulmağa..değer=ع ْدن ِ     bahçeler=ج 

ِلكِ   büyük=اْلع ِظيمِ     başarı=اْلف ْوزِ     işte..budur=ذ َٰ

Böyle yaparsanız 
Allah günahlarınızı 
bağışlar, sizi altla-
rından akan cen-
netlere Adn cen-
netlerindeki güzel 
meskenlere koyar. 
İşte en büyük kur-
tuluş budur. 

O; sizin günahla-
rınızı bağışlar, 
sizi altlarından 
ırmaklar akan 
cennetlere ve 
Adn cennetlerin-
deki güzel yerle-
re koyar. İşte en 
büyük kurtuluş 
budur. 

(Eğer böyle yaparsa-
nız,) Allah günahları-
nızı bağışlayacak ve 
sizi (öteki dünyada) 
içinden ırmaklar akan 
bahçelere ve bu son-
suz mutluluk bahçele-
rindeki güzel köşklere 
koyacaktır. Bu büyük 
bir mazhariyettir! 
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,, ىَِٰ أ ْخر  اِ     bir,,şey,,daha,,var=و      seveceğiniz=ت ِحبُّون ه 

اّلَلِِ,,ِمنِ     bir,,zafer=ن ْصرِ  =Allah’tan    

ف تْحِ      yakın=ق ِريب ِ     ve,,bir,,fetih=و 

رِِ ب ش ِ ْؤِمنِينِ     ve,,müjdele=و   müminleri=اْلم 

Seveceğiniz bir 
şey daha var Al-
lah´tan bir zafer ve 
yakın bir fetih, 
müminleri müjdele! 

Seveceğiniz 
başka bir şey 
daha var; Allah 
katında yardım 
ve yakın bir fetih 
ve mü´minleri 
müjdele. 

Ve (bakın, Allah size) 
gönülden seveceğiniz 
başka bir şey daha 
(bağışlayacak): (bu 
dünyada) Allah'ın 
yardımı ve yakında 
gerçekleşecek bir za-
fer; (ey Peygamber, 
bunu) bütün inanan-
lara müjdele. 

61. 
14 

.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ارِ     olun=ك ون وا     Allah’ın=اّلَلِِ    yardımcıları=أ ْنص 

ا     Îsa=ِعيس ى    demişti=ق الِ     nitekim=ك م 

ْري مِ     oğlu=اْبنِ      Meryem=م 

اِري ِينِ  و  نِْ    havarilere=ِلْلح      ?kimdir=م 

اِري     benim..yardımcılarım=أ ْنص 

اّلَلِِ ..إِل ى =Allah..yolunda     ِق ال=dediler    

اِريُّونِ  و      biziz=ن ْحنِ     havariler=اْلح 

ارِ      Allah(yolun)un=اّلَلِِ     yardımcıların=أ ْنص 

ن تِْ     bir..zümre=ط ائِف ة ِ    inandı=ف آم 

ائِيلِ ..ب نِي..ِمنِْ إِْسر  =İsrail..oğullarından    

تِْ ك ف ر  ِ    ve..inkâr..etti=و 
    bir..zümre=ط ائِف ة  

ن وا..الَِذينِ     biz..de..destekledik=ف أ يَْدن ا آم  =inananları    

ِهمِْ    karşı=ع ل ىَِٰ ِ     düşmanlarına=ع د و 

واف أ صِْ ب ح  =onlar..oldular    

 üstün..gelenlerden=ظ اِهِرينِ 

Ey iman edenler! 
Allah´ın yardımcı-
ları olun! Tıpkı 
Meryem oğlu 
İsa´da havarilere: 
«Allah yolunda 
benim yardımcıla-
rım kimdir?» dedi-
ğinde Havariler: 
«Allah yolunun 
yardımcıları biziz» 
demeleri gibi. İsrail 
oğullarından bir 
zümre inandı, bir 
zümre inkar etti. 
Biz de inananları, 
düşmanlarına kar-
şı destekledik, on-
lar üstün geldiler. 

Ey iman edenler; 
siz Allah´ın yar-
dımcıları olun. 
Nitekim Meryem 
oğlu İsa, havari-
lere: Allah´a gi-
den yolda benim 
yardımcılarım 
kimlerdir? deyin-
ce, havariler 
demişlerdi ki: Bi-
ziz, Allah´ın yar-
dımcıları. İsrai-
loğullarının bir 
takımı böylece 
inanmış, bir ta-
kımı da küfret-
mişti. Nihayet 
Biz, o iman 
edenleri düş-
manlarına karşı 
destekledik de 
böylece üstün 
geldiler. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Meryem oğlu 
İsa gibi, siz de Al-
lah'ın (davasının) 
hizmetçileri olun! Ha-
ni o, beyaz giysililere, 
Kim Allah(ın davası) 
uğrunda benim yar-
dımcılarım olacak? 
diye sormuştu. Bunun 
üzerine beyaz giysili 
(havari)ler Allah (yo-
lunda) yardımcılar(ın) 
biz olacağız! diye ce-
vap vermişlerdi. Ve 
böylece İsrailoğulla-
rı'ndan bir kısmı 
(İsa'nın peygamberli-
ğine) inanmaya baş-
ladı, diğerleri ise ha-
kikati inkar ettiler. 
Ama (şimdi) Biz, 
(gerçekten) imana 
kavuşmuş olanları 
düşmanlarına karşı 
koruyup destekledik 
ve onlar üstün gelen-
lerden oldular. 

62. 
1 

,, ب ِحِ  ِِ    tesbih,,etmektedir=ي س      Allah’ı=ّلِلَ

ا اتِِ,,فِي    bulunanların,,hepsi=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِضِ,,فِي    ve,,bulunanlar=و  =yerde    

ِلكِِ     mukaddes=اْلق دُّوِسِ    padişah=اْلم 

ِكيمِِالِْ    aziz=اْلع ِزيزِِ ح  =hakim 

Göklerde ve yerde 
olanların hepsi 
mülkün sahibi, 
mukaddes, aziz, 
hakim olan Allah´ı 
tesbih eder. 

Göklerde ne var, 
yerde ne varsa; 
hepsi Melik, 
Kuddüs, Aziz, 
Hakim´i tesbih 
eder. 

Göklerde ve yerde 
olan her şey, Mülkün 
Sahibi, Mukaddes, 
Kudret ve Hikmet 
Sahibi Allah'ın sınır-
sız şanını yüceltmek-
tedir. 

62. 
2 

.. ب ع ثِ ..الَِذي    O=ه وِ  =gönderendir    فِي=içinde    

ي ِينِ  س ولًِ    ümmiler=اْْل م ِ     bir..elçi=ر 

مِْ     okuyan=ي تْل و    kendilerinden..olan=ِمْنه 

ل ْيِهمِْ     O’nun..ayetlerini=آي اتِهِِ    onlara=ع 

يِهمِْ ك ِ ي ز      ve..onları..yücelten=و 

مِ  ه  ي ع ل ِم      Kitabı=اْلِكت ابِ     ve..onlara..öğreten=و 

ة ِ اْلِحْكم  إِنِْ    ve..hikmeti=و      oysa=و 

ق ْبلِ ..ِمنِْ    onlar..idiler=ك ان وا =önceden    ل ِفي=içinde    

لِ  َل  بِينِ     bir..sapıklık=ض   açık=م 

Ümmiler arasından 
kendilerine Al-
lah´ın ayetlerini 
okuyan, onları 
arındıran, onlara 
kitabı ve hikmeti 
öğreten bir pey-
gamber gönderen 
Allah´tır. Halbuki 
onlar daha öncele-
ri apaçık bir sapık-
lık içindeydiler. 

Ümmiler arasın-
dan, kendilerine 
O´nun ayetlerini 
okuyan, onları 
temizleyen ve 
onlara kitabı ve 
hikmeti öğreten 
bir peygamber 
gönderen O´dur. 
Halbuki onlar; 
daha önceleri 
gerçekten apa-
çık bir sapıklık 
içindeydiler. 

O, Kitap ile ilgisiz bir 
topluma, kendi içle-
rinden kendilerine Al-
lah'ın mesajlarını ak-
taran, onları arındı-
ran, ilahi kelamı ve 
hikmeti öğreten bir 
elçi göndermiştir ki, 
o'ndan önce, açık bir 
sapıklık içindeydiler; 
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62. 
3 

,, ِرينِ  آخ  مِْ    ve,,diğerlerine=و      onlardan=ِمْنه 

ق وا    henüz=ل َما     kendilerine=بِِهْمِ     katılmayan=ي ْلح 

ه وِ  ِكيمِ     azizdir=اْلع ِزيزِ     O=و   hakimdir=اْلح 

Bu peygamberi, 
yine onlardan olup 
henüz kendilerine 
yetişmemiş bulu-
nan başka insanla-
ra da gönderdik. O 
Azizdir, Hakimdir. 

Onlardan başka-
larına da. Ki he-
nüz onlara ka-
tılmamışlardır. 
Ve O; Aziz´ dir, 
Hakim´dir. 

ve başka toplumlarla 
temasa geçmeleri 
sonucunda, kendile-
rinden diğerlerine (bu 
mesajın yayılmasını 
sağlamıştır), çünkü 
yalnız O, güç ve hik-
met Sahibidir. 

62. 
4 

.. ِلكِ      Allah’ın=اّلَلِِ    lütfudur=ف ْضلِ     bu=ذ َٰ

نِْ    vereceği=ي ْؤتِيهِِ ي ش اء ِ ..م  =dilediğine    

اّلَل ِ     lütuf=اْلف ْضلِِ    sahibidir=ذ و    Allah=و 

 büyük=اْلع ِظيمِِ

Bu Allah´ın diledi-
ğine verdiği lütuf-
tur. Allah büyük lü-
tuf sahibidir. 

Bu, Allah´ın lut-
fudur. Onu dile-
diğine verir. Ve 
Allah; büyük lu-
tuf sahibidir. 

Bu, Allah'ın lütfudur. 
Allah, onu, (elde et-
mek) isteyen herkese 
bağışlar çünkü, Allah 
lütfunda sınırsızdır. 

62. 
5 

,, ث لِ  ل وا,,الَِذينِ     durumu=م  م ِ ح  =yükletilenlerin    

اة ِ     sonra,,da=ث مَِ    Tevrat=التَْور 

ي ْحِمل وه ا,,ل مِْ =onu,,taşımayanların    

ث لِِ ارِِ    durumu,,gibidir=ك م      eşeğin=اْلِحم 

    kitaplar=أ ْسف اًراِ     taşıyan=ي ْحِملِ 

ث لِ     ne,,kötüdür=بِئْسِ      kavmin=اْلق ْومِِ    durumu=م 

ك ذَب وا,,الَِذينِ  =yalanlayan    ِِبِآي ات=ayetlerini    

اّلَل ِ    Allah’ın=اّلَلِِ      Allah=و 

ي ْهِدي,,لِ  =doğru,,yola,,iletmez     ِاْلق ْوم=topluluğunu    

 zalimler=الَظاِلِمينِ 

Kendilerine Tevrat 
öğretildiği halde, 
onun gereğini 
yapmayanların du-
rumu, sırtına kitap 
yüklü eşeğin du-
rumu gibidir. Al-
lah´ın ayetlerini ya-
lanlayanların du-
rumu ne kötüdür. 
Allah zalimler top-
luluğunu doğru yo-
la iletmez. 

Kendilerine Tev-
rat yükletildiği 
halde onu taşı-
yamayanların 
misali; koca ko-
ca kitablar taşı-
yan eşeğin mi-
salidir. Allah´ın 
ayetlerini yalan-
lamış olan kav-
min durumu ne 
de kötüdür. Ve 
Allah; zalimler 
güruhunu hida-
yete erdirmez. 

Tevrat'ın yükü ile 
onurlandırılmış iken 
bu yükü taşıyamamış 
olanların durumu, sır-
tına kitaplar yüklen-
miş (ama onlardan 
habersiz bulunan) 
merkebin durumuna 
benzer. Allah'ın me-
sajlarını yalanlamaya 
şartlanmış olanların 
durumu ne acıdır, 
çünkü Allah rehberli-
ğini böyle zalim bir 
halka ihsan etmez! 

62. 
6 

ا..ي ا    de..ki=ق لِْ.. أ يُّه  =ey    

ه اد وا..الَِذينِ  =Yahudi..olanlar    ِْإِن=eğer    

ع ْمت مِْ     yalnız..sizin=أ نَك مِْ    sanıyorsanız=ز 

ِِ    dostları..olduğunuzu=أ ْوِلي اءِ      Allah’ın=ّلِلَ

د ونِِ..ِمنِْ =başka..olarak    ِالنَاِس=insanlardan    

ا نَو  ْوتِ     temenni..edin=ف ت م      eğer=إِنِْ    ölümü=اْلم 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  samimi=ص 

De ki: «Ey yahudi-
ler! Bütün insanlar 
bir yana, yalnız 
kendinizin Allah´ın 
dostları olduğunu-
zu iddia ediyorsa-
nız ve bu iddianız-
da samimi iseniz, 
ölümü dileyin ba-
kalım.» 

De ki: Ey yahu-
diler; bütün in-
sanları bir yana 
bırakarak yalnız 
kendinizin mi Al-
lah´ın dostları 
olduğunu iddia 
ediyorsunuz? 
Öyleyse bunda 
samimi iseniz 
ölümü temenni 
edin. 

De ki: Siz ey Yahudi 
akidesine mensup 
olanlar! Eğer, (yalnız) 
kendinizin Allah'a ya-
kın olduğunu iddia 
eder ve diğer bütün 
insanları dışlarsanız, 
o zaman ölümü özlü-
yorsunuz demektir; 
eğer söylediğinizde 
samimi iseniz! 

62. 
7 

,, لِ  نَْون ه ِ,,و  ي ت م  =temenni,,etmezler    أ ب دًا=asla    

ا تِْ    yüzünden=بِم      öne,,sürdükleri=ق دَم 

اّلَل ِ    ellerinin=أ ْيِديِهْمِ  ِليمِ     Allah=و      bilir=ع 

 zalimleri=بِالَظاِلِمينِ 

Dünyada yaptıkla-
rından dolayı, 
ölümü asla iste-
mezler. Allah, za-
limleri çok iyi bi-
lendir. 

Yaptıklarından 
dolayı ölümü ka-
tiyyen temenni 
edemezler. Al-
lah; zalimleri bi-
lendir. 

Ama aslında onu hiç-
bir zaman özlemez-
ler, çünkü bu dünya-
da kendi elleriyle ya-
pıp ettiklerini(n far-
kındadırlar) ve Allah 
zalimleri hakkıyla bi-
lendir. 

62. 
8 

ْوتِ     şüphesiz=إِنَِ    de..ki=ق لِْ..     ölüm=اْلم 

ونِ ت فِِ..الَِذي رُّ =sizin..kaçtığınız    ِ ِمْنه=kendisinden    

ْمِ     mutlaka=ف إِنَه ِ قِيك  َل      sonra=ث مَِ    sizi..bulacaktır=م 

دُّونِ  ع اِلمِِ..إِل ىَِٰ    döndürüleceksiniz=ت ر  =bilen’e    

اد ةِِ    görünmeyeni=اْلغ ْيبِِ الَشه      ve..görüneni=و 

ا    O..size..haber..verecektir=ف ي ن ب ِئ ك مِْ     şeyleri=بِم 

ل ونِ ..ك ْنت مِْ ت ْعم  =yaptığınız 

De ki: «Doğrusu 
kendisinden kaçtı-
ğınız ölüm mutlaka 
karşınıza çıkacak-
tır; sonra, görüleni 
de görülmeyeni de 
bilen Allah´a dön-
dürüleceksiniz. O 
size yaptıklarınızı 
haber verecektir.» 

De ki: Gerçekten 
sizin kaçıp dur-
duğunuz ölüme 
muhakkak yaka-
lanacaksınız. 
Sonra da görü-
leni ve görülme-
yeni bilene dön-
dürüleceksiniz. 
O; size neler 
yaptığınızı haber 
verecektir. 

De ki: Bakın, kendi-
sinden kaçtığınız 
ölüm, eninde sonun-
da sizi yakalayacak-
tır; o zaman, hem ya-
ratılmışların zihinsel 
kavrayışlarının öte-
sinde olanları, hem 
de duyular yoluyla 
yahut akıl ile kavra-
nabilen şeyleri bilen 
Allah'a döndürüle-
ceksiniz; ve O, orada 
size (hayatta iken) 
yaptıklarınızın tümü-
nü gösterecektir. 

62. 
9 

,, اأ يُّهِ ,,ي ا =ey     ِن وا,,الَِذين آم  =inananlar    إِذ ا=zaman    

ةِِ    çağrıldığı(nız)=ن وِديِ      namaz,,için=ِللَصَل 

ي ْومِِ,,ِمنِْ =günü    ِِع ة م      koşun=ف اْسع ْوا    Cuma=اْلج 

ِذْكرِِ,,إِل ىَِٰ =anmağa    ِِاّلَل=Allah’ı    وا ذ ر      bırakın=و 

ِلك مِْ    alışverişi=اْلب ْيع ِ  ْيرِ     bu=ذ َٰ     daha,,hayırlıdır=خ 

ونِ ,,ك ْنت مِْ    eğer=إِنِْ    sizin,,için=ل ك مِْ ت ْعل م  =bilirseniz 

Ey iman edenler! 
Cuma günü nama-
za çağrıldığınız 
zaman, hemen Al-
lah´ı anmaya ko-
şun ve alışverişi 
bırakın. Eğer siz 
gerçeği anlayan 
kimseler iseniz el-
bette bu, sizin için 
daha hayırlıdır. 

Ey iman edenler; 
cum´a günü na-
maz için çağrıl-
dığınız vakit, 
hemen Allah´ ın 
zikrine koşun ve 
alış-verişi bıra-
kın. Bilirseniz 
bu, sizin için da-
ha hayırlıdır. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Cuma günü 
namaz için çağrıldı-
ğınızda her türlü dün-
yevi alışverişi bırakıp 
Allah'ı anmaya ko-
şun! Eğer bilseniz, bu 
sizin yararınızadır. 

62. 
10 

.. ق ِضي تِِ..ف إِذ ا =kılınca    ِ ة     namaz=الَصَل 

وا اْْل ْرِضِ..فِي    dağılın=ف اْنت ِشر  =yeryüzüne    

اْبت غ وا لِِف ضِْ..ِمنِْ    ve..arayın=و  =lütfundan    

وا    Allah’ın=اّلَلِِ اْذك ر      Allah’ı=اّلَل ِ    ve..anın=و 

ثِيًرا     umulur..ki=ل ع لَك مِْ    çokça=ك 

ونِ   başarıya..erersiniz=ت ْفِلح 

Namaz bitince 
yeryüzüne dağılın 
ve Allah´ın lütfunu 
isteyin. Allah´ı çok 
zikredin, umulur ki 
kurtuluşa erersiniz. 

Namaz bitince; 
yeryüzüne dağı-
lın. Ve Allah´ın 
lutfundan isteyin. 
Allah´ı çok zik-
redin ki felaha 
eresiniz. 

Ve namaz bittiğinde 
yeryüzüne serbestçe 
dağılın ve Allah'ın lüt-
fundan (rızkınızı) 
aramaya devam edin; 
mutluluğa ulaşabil-
mek için de Allah'ı 
sıkça anın! 

62. 
11 

إِذ ا,, أ ْوا    zaman=و  ةًِ    gördükleri=ر  ار      bir,,ticaret=تِج 

    dağılıp=اْنف ضُّوا    eğlence=ل ْهًوا    veya=أ وِْ

ا ك وكِ     ona,,giderler=إِل ْيه  ت ر      ve,,seni,,bırakırlar=و 

ا    de,,ki=ق لِْ    ayakta=ق ائًِماِ      bulunan=م 

ْيرِ     Allah’ın=اّلَلِِ    yanında=ِعْند ِ     hayırlıdır=خ 

اللَْهوِِ,,ِمنِ  =eğlenceden    

ِمنِ  ةِِ ,,و  ار  الت ِج  =ve,,ticaretten    ِ اّلَل     Allah=و 

ْيرِ   rızık,,verenlerin=الَراِزقِينِ     en,,hayırlısıdır=خ 

Onlar bir ticaret ve 
eğlence gördükleri 
zaman hemen da-
ğılıp oraya giderler 
ve seni ayakta bı-
rakırlar. De ki: «Al-
lah´ın yanında bu-
lunan eğlenceden 
ve ticaretten daha 
hayırlıdır. Allah rı-
zık verenlerin en 
hayırlısıdır.» 

Onlar bir tidaret 
veya bir oyun 
gördükleri za-
man; seni ayak-
ta bırakarak ora-
ya yöneldiler. De 
ki: Allah´ın ka-
tında olan; oyun 
ve ticaretten da-
ha hayırlıdır. Ve 
Allah; rızık ve-
renlerin en ha-
yırlısıdır. 

Ama insanlar, dünye-
vi bir kazanç (fırsatı) 
veya geçici bir eğlen-
ce gördükleri zaman 
ona doğru koşup seni 
ayakta (ve konuşur 
durumda) bırakıverir-
ler. De ki: Allah ka-
tında olan, bütün ge-
çici eğlencelerden ve 
bütün kazançlardan 
çok daha hayırlıdır! 
Ve Allah rızık veren-
lerin en iyisidir! 

63. 
1 

كِ     zaman=إِذ ا.. اء      sana..geldikleri=ج 

ن افِق ونِ      derler=ق ال وا    münafıklar=اْلم 

د ِ     senin..muhakkak=إِنَكِ     tanıklık..ederiz=ن ْشه 

س ولِ  اّلَل ِ    Allah’ın=اّلَلِِ     elçisi..olduğuna=ل ر      Allah=و 

    senin..muhakkak=إِنَكِ     bilir=ي ْعل مِ 

س ول ه ِ اّلَل ِ    onun..elçisi..olduğunu=ل ر      ve..Allah=و 

د ِ     şüphesiz=إِنَِ    tanıklık..eder=ي ْشه 

ن افِِقينِ   yalancılıklarına=ل ك اِذب ونِ     münafıkların=اْلم 

Ey Muhammed! 
Münafıklar sana 
geldiklerinde, «şa-
hitlik ederiz ki, sen 
Allah´ın peygam-
berisin» derler. Al-
lah ta bilir ki sen 
elbette, kendisinin 
peygamberisin. 
Bununla birlikte Al-
lah münafıkların 
yalancı olduklarını 
da bilir. 

Münafıklar sana 
geldiklerinde: 
Şehadet ederiz 
ki muhakkak 
sen, Allah´ın 
peygamberisin, 
derler. Allah da 
bilir ki; sen, el-
bette kendisinin 
peygamberisin. 
Allah; münafıkla-
rın şüphesiz ya-
lancılar oldukla-
rına şehadet 
eder. 

İkiyüzlüler sana gel-
diklerinde: Senin ger-
çekten Allah'ın Elçisi 
olduğuna tanıklık 
ederiz! derler. Ama 
Allah, senin kendi el-
çisi olduğunu bilir; ve 
Allah, ikiyüzlülerin 
(inandık demelerinde) 
asla samimi olmadık-
larına tanıklık eder. 

63. 
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ذ وا,, ان ه مِْ    yaptılar=اتَخ      yeminlerini=أ ْيم 

نَةًِ دُّوا    kalkan=ج      engel,,oldular=ف ص 

س بِيلِِ,,ع نِْ =yoluna     ِِاّلَل=Allah’ın    ِْم     onların=إِنَه 

ا    ne,,kötüdür=س اءِ      oldukları=ك ان وا    şeyler=م 

ل ونِ   yapmış=ي ْعم 

Çünkü, onlar ye-
minlerini kalkan 
yapıp insanları Al-
lah´ın yolundan 
alıkorlar. Onların 
yaptıkları ne kötü-
dür. 

Onlar; yeminle-
rini kalkan edin-
diler de Allah´ın 
yolundan alıkoy-
dular. Gerçekten 
yaptıkları işler 
ne kötüdür. 

Onlar yeminlerini (ya-
lan ve sahtekarlıkla-
rına) kalkan yapmak-
ta ve böylece başka-
larını Allah yolundan 
saptırmaktadırlar. 
Yaptıkları, gerçekten 
çok çirkindir; 

63. 
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.. ِلكِ      onların..sebebiyledir=بِأ نَه مِْ    bu=ذ َٰ

ن وا وا    sonra=ث مَِ    inandılar=آم      inkâr..ettiler=ك ف ر 

Bunun sebebi, on-
ların önce iman 
edip sonra inkar 
etmeleridir. Bu 

Bu, önce iman 
edip sonra küf-
retmiş olmala-
rındandır. Bunun 

böyledir, çünkü onlar 
imana erdi(klerini id-
dia eder)ler, halbuki 
(içlerinde) hakikati in-
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    üzeri=ع ل ىَِٰ    mühürlendi=ف ط بِعِ 

ِهمِْق ل وبِِ =kalblerinin    ِْم     artık..onlar=ف ه 

ي ْفق ه ونِ ..لِ  =anlamazlar 

yüzden kalpleri 
mühürlenmiştir ar-
tık onlar hiç anla-
mazlar. 

üzerine kalbleri 
mühürlenmiştir, 
artık hiç anla-
mazlar. 

kar ederler ve böyle-
ce, kalplerine bir mü-
hür vurulmuştur, artık 
(neyin doğru, neyin 
yanlış olduğunu) an-
layamazlar. 
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إِذ ا,, أ ْيت ه مِْ    zaman=و      onları,,gördüğün=ر 

ْمِ     hoşuna,,gider=ت ْعِجب كِ  ه      cisimleri=أ ْجس ام 

إِنِْ     konuşsalar=ي ق ول وا    ve,,eğer=و 

عِْ     sözlerini=ِلق ْوِلِهْمِ     dinlersin=ت ْسم 

مِْ أ نَه  ش بِ     onlar,,gibidirler=ك      odunlar=خ 

نَد ة ِ  س      her=ك لَِ    sanırlar=ي ْحس ب ونِ     dayatılmış=م 

ةِ  ْيح  ل ْيِهْمِ     bağırtıyı=ص      kendi,,aleyhlerinde=ع 

    düşmandır=اْلع د وُِّ    onlar=ه مِ 

ْمِ  مِ     onlardan,,sakın=ف اْحذ ْره      onları,,kahretsin=ق ات ل ه 

    ?nasıl,,da=أ نَىَِٰ    Allah=اّلَل ِ 

 döndürülüyorlar=ي ْؤف ك ونِ 

Onları gördüğün 
zaman kalıpları 
hoşuna gider, ko-
nuşurlarsa onların 
sözlerini dinlediğin 
zaman sanki elbi-
se giydirilmiş (bir 
yere dayandırıl-
mış) kütük gibidir-
ler. Her gürültüyü 
kendi aleyhlerine 
sanırlar. Onlar 
düşmandır; onlar-
dan sakın. Allah 
onları kahretsin! 
Nasıl da Hak´tan 
döndürülüyorlar? 

Onlara baktığın-
da; gövdeleri 
hoşuna gider, 
konuşurlarsa; 
sözlerini dinler-
sin. Onlar giydi-
rilmiş odunlar 
gibidir. Her gü-
rültüyü kendi 
aleyhlerinde sa-
nırlar. Düşman 
onlardır, sakın 
onlardan. Allah, 
canlarını alsın. 
Nasıl olup da 
döndürülüyorlar. 

Şimdi sen onları gör-
düğünde dış görü-
nüşleri hoşuna gider; 
ve konuştuklarında 
ne söylediklerine ku-
lak vermek istersin. 
Onlar, yere (sağlam 
şekilde) dikilmiş kü-
tükler gibi (oldukları-
na emin görünseler 
de) her çığlığı kendi-
lerine (yönelik) sanır-
lar. Onlar (bütün 
inançlara) düşman-
dırlar, öyleyse onlara 
karşı dikkatli ol. (Ve 
bedduayı hak eder-
ler:) Allah onları kah-
retsin! Akılları nasıl 
da (hakikatten) sapı-
yor! 

63. 
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إِذ ا.. مِْ    dendiği=قِيلِ     zaman=و      onlara=ل ه 

    mağfiret..dilesin=ي ْست ْغِفرِْ    gelin=ت ع ال ْوا

س ولِ     sizin..için=ل ك مِْ     Allah’ın=اّلَلِِ    Elçisi=ر 

مِْ    çevirirler=ل َوْوا ء وس ه      başlarını=ر 

مِْ أ ْيت ه  ر      ve..onları..görürsün=و 

دُّونِ  ه مِْ    yüz..çevirdiklerini=ي ص      ve..onlar=و 

ونِ  ْست ْكبِر   büyüklük..taslarlar=م 

Münafıklara: «Ge-
lin de Allah´ın Ra-
sulü sizin için ba-
ğışlanma dilesin 
denildiği zaman, 
başlarını çevirirler 
ve onların, büyük-
lük taslayarak yüz 
çevirdiklerini gö-
rürsün. 

Onlara; gelin, Al-
lah´ın peygam-
beri sizin için 
mağfiret dilesin, 
denildiği zaman; 
başlarını çevirdi-
ler. Ve sen, on-
ların büyüklük 
taslayarak yüz 
çevirdiklerini gö-
rürsün. 

Çünkü onlara: Gelin, 
Allah'ın Elçisi bağış-
lanmanız için (Al-
lah'a) dua edecek! 
dendiği zaman başla-
rını çevirirler ve sen 
onların sahte bir kibir-
le nasıl çekip gittikle-
rini görürsün. 

63. 
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,, اءِ  ل ْيِهمِْ    eşittir=س و      onlara=ع 

مِْ    mağfiret,,dilesen,,de=أ ْست ْغف ْرتِ      onlar,,için=ل ه 

ت ْست ْغِفرِْ,,ل مِْ    ya,,da=أ مِْ =mağfiret,,dilemesen,,de    

مِْ ي ْغِفرِ ,,ل نِْ    onlar,,için=ل ه  =bağışlamayacaktır    

ْمِ     Allah=اّلَل ِ     Allah=اّلَل ِ    çünkü=إِنَِ    onları=ل ه 

ي ْهِدي,,لِ  =yola,,iletmez     ِاْلق ْوم=topluluğu    

 yoldan,,çıkan=اْلف اِسِقينِ 

Onlar için bağış-
lanma dilesen de 
dilemesen de bir-
dir; Allah onları 
bağışlamayacaktır. 
Çünkü Allah yol-
dan çıkmış toplu-
luğu doğru yola 
iletmez. 

Onlar için mağfi-
ret dilesen de, 
mağfiret dileme-
sen de birdir. Al-
lah, onları katiy-
yen bağışlama-
yacaktır. Mu-
hakkak ki Allah; 
fasıklar güruhu-
nu hidayete er-
dirmez 

Onlar için bağışlanma 
dilemen ile dileme-
men aynıdır: Allah 
onları bağışlamaya-
caktır, çünkü Allah, 
böyle sapkın bir halka 
rehberliğini bahşet-
mez. 

63. 
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..     diyorlar=ي ق ول ونِ     ki=الَِذينِ     onlar=ه مِ 

ت ْنِفق وا..لِ  =bir..şey..vermeyin    

نِْ..ع ل ىَِٰ م  =bulunanlara    ِ ِعْند=yanında    

س ولِِ     Allah’ın=اّلَلِِ    Elçisinin=ر 

تَىَِٰ واِ ..ح  ي ْنف ضُّ =dağılıp..gitsinler    ِِ ّلِلَ     Allah’ındır=و 

ائِنِ  ز  اتِِ    hazineleri=خ  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ِكنَِ    ve..yerin=و  ل َٰ     fakat=و 

ن افِِقينِ  ه ونِ ي ْفق ِ..لِ     münafıklar=اْلم  =anlamazlar 

Bunlar: «Allah´ın 
Peygamberinin 
yanında bulunan-
lara bir şey verme-
yin de dağılıp git-
sinler» diyen kim-
selerdir. Oysa gök-
lerin ve yerin hazi-
neleri Allah´ındır. 
Fakat münafıklar 
anlamazlar. 

Onlar öyle kim-
selerdir ki; Al-
lah´ın peygam-
berinin yanında 
bulunanlar için 
hiç bir şey infak 
etmeyin de dağı-
lıp gitsinler, der-
ler. Halbuki gök-
lerin ve yerin 
hazineleri Al-
lah´ındır. Ama o 
münafıklar, bunu 
anlamazlar. 

Onlar, (hemşehrileri-
ne): Allah'ın Elçisi ile 
birlikte olanlara hiçbir 
şey vermeyin ki belki 
o'nu terk et(mek zo-
runda kal)ırlar derler. 
Göklerin ve yerin ha-
zineleri Allah'ındır 
ama bu gerçeği iki-
yüzlüler kavrayamaz. 
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,,     andolsun,,eğer=ل ئِنِْ    diyorlar,,ki=ي ق ول ونِ 

ْعن ا ج  ِدين ةِِ    dönersek=ر  ِدين ِةاْلم      Medine’ye=إِل ىاْلم 

نَِل ي ْخِرجِ  =mutlaka,,çıkaracaktır    ُِّاْْل ع ز=üstün,,olan    

ا     oradan=ِمْنه 
    alçak,,olanı=اْْل ذ َلِ 

ِِ ّلِلَ     üstünlük=اْلِعَزة ِ    Allah’a,,mahsustur=و 

س وِلهِِ ِلر      ve,,Elçisine=و 

ْؤِمنِينِ  ِلْلم  ِكنَِ    ve,,ve,,müminlere=و  ل َٰ     fakat=و 

ن افِِ ِقينِ اْلم  =münafıklar     ِونِ ,,ل ي ْعل م  =bilmezler 

Diyorlar ki: «An-
dolsun, eğer Me-
dine´ye dönersek 
şerefli olan, alçak 
olanı oradan mut-
laka çıkaracaktır.» 
Şeref ancak Al-
lah´ın, O´nun Pey-
gamberinin ve 
müminlerindir. Fa-
kat münafıklar bu-
nu bilmezler. 

Onlar; şayet 
Medine´ye dö-
nersen, andol-
sun ki; şerefli ve 
kuvvetli olanlar, 
zayıf olanları 
oradan muhak-
kak çıkaracaktır, 
diyorlardı. Oysa 
izzet Allah´ ın, 
Peygamberinin 
ve 
mü´minlerindir. 
Fakat münafık-
lar, bunu bilmez-
ler. 

(Ve) onlar: Kente 
döndüğümüzde şan 
şeref sahibi olan 
(biz)ler, zavallı biça-
releri oradan sürüp 
atacaktır! derler. Ama 
asıl şeref, Allah'a, 
O'nun Elçisi'ne ve 
inananlara aittir ama 
ikiyüzlüler bunun far-
kında değiller. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ت ْلِهك مِْ..لِ  =sizi..alıkoymasın    ِْال ك م     mallarınız=أ ْمو 

لِ  د ك مِْ..و  أ ْول  =ve..çocuklarınız    

ِذْكرِِ..ع نِْ =anmaktan     ِِاّلَل=Allah’ı    ِْن م      kim=و 

ِلكِ     yaparsa=ي ْفع لِْ ئِكِ     bunu=ذ َٰ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ     onlar=ه مِ  اِسر   ziyana..uğrayanlardır=اْلخ 

Ey iman edenler! 
Mallarınız ve ço-
cuklarınız sizi Al-
lah´ı anmaktan alı-
koymasın. Kim 
bunu yaparsa işte 
onlar ziyana uğra-
yanlardır. 

Ey iman edenler; 
mallarınız ve ço-
cuklarınız, sizi 
Allah´ı anmaktan 
alıkoymasın. 
Kim bunu yapar-
sa; onlar, hüsra-
na uğrayanların 
kendileridir. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Malınızın, 
mülkünüzün veya ço-
cuklarınızın sizi Al-
lah'ı anmaktan alı-
koymasına izin ver-
meyin! Çünkü böyle 
davranan herkes zi-
yana uğrayanlardan 
olur. 
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أ ْنِفق وا,,     sadaka,,verin=و 

ا,,ِمنِْ ْقن اك مِْ,,م  ز  ر  =size,,verdiğimiz,,rızıktan    

ق ْبلِِ,,ِمنِْ =önce    ِْي أْتِيِ ,,أ ن =gelmeden    

د ك مِ  ْوتِ     biriniz=أ ح      ölüm=اْلم 

ب ِِ    ve,,demeden=ف ي ق ولِ      Rabbim=ر 

أ َخْرت نِي,,ل ْولِ  =beni,,erteleseydin    َِٰإِل ى=kadar    

لِ      yakın=ق ِريبِ     bir,,süreye=أ ج 

قِ ف أ َصدَِ =sadaka,,verseydim    ِْأ ك ن     ve,,olsaydım=و 

الَصاِلِحينِ ,,ِمنِ  =iyilerden 

Birinize ölüm gelip 
de: «Rabbim beni 
yakın bir süreye 
kadar ertelesen 
de, sadaka ver-
sem, iyilerden ol-
sam» diyeceği 
zaman gelmezden 
önce, size verdi-
ğimiz rızklardan 
sarf edin. 

Birinize ölüm ge-
lip de; Rabbım, 
beni yakın bir 
süreye kadar 
geciktirsen de 
sadaka versem 
ve salihlerden 
olsam, diyeceği 
zaman gelmez-
den evvel, size 
rızık olarak ver-
diğimizden infak 
edin. 

Birinize ölüm yaklaş-
tığı ve Ey Rabbim! 
Bana bir mühlet tanı-
san da karşılıksız 
yardımda bulunup iyi-
ler arasına girsem! 
diye (yalvara)cağı 
zaman gelip çatma-
dan önce size rızık 
olarak verdiğimizden 
harcayın. 
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.. ل نِْ رِ ..و  خ ِ ي ؤ  =ertelemez    ِ اّلَل=Allah    

اءِ ..إِذ ا    hiçbir..canı=ن ْفًسا ج  =geldiğinde    

اِ  ل ه  اّلَل ِ    süresi=أ ج  بِيرِ     Allah=و      haber..alandır=خ 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı 

Allah, yaşama sü-
resi dolduğu za-
man hiçbir canı er-
telemez. Allah 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Eceli gelince Al-
lah; hiç bir nefsi 
asla geri bırak-
maz. Ve Allah; 
işlediklerinizden 
haberdardır. 

Ama, vakti geldiğinde 
Allah hiçbir insana 
mühlet tanımaz; ve 
Allah bütün yaptıkla-
rınızı tam olarak bilir. 

64. 
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,, ب ِحِ  ِِ    tesbih,,etmektedir=ي س      Allah’ı=ّلِلَ

ا اتِِ,,فِي    bulunanlar=م  او  الَسم  =göklerde    

ا م  اْْل ْرِض ِ,,فِي    ve,,bulunanlar=و  =yerde    

ْلكِ     O’nundur=ل ه ِ ل ه ِ    mülk=اْلم      ve,,O’nundur=و 

ْمد ِ  ه وِ     hamd=اْلح      ve,,O=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ =herşeye     ِق ِدير=kadirdir 

Göklerde ve yerde 
ne varsa hepsi Al-
lah´ı tesbih eder. 
Mülk O´nundur, 
hamd O´nadır. 
O´nun gücü her 
şeye yeter. 

Göklerde ne var, 
yerde ne varsa; 
hepsi Allah´ı 
tesbih ederler. 
Mülk O´ nundur, 
hamd O´na 
mahsustur. Ve 
O; her şeye ka-
dirdir. 

Göklerde ve yerde 
olan her şey, Allah'ın 
sınırsız şanını yücel-
tir. Bütün otorite 
O'nundur ve bütün 
övgüler O'na mah-
sustur. O dilediğini 
yapmaya kadirdir. 

64. 
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.. ل ق ك مِْ..الَِذي    O’dur=ه وِ  خ  =sizi..yaratan    

ِمْنك مِْ    kâfirdir=ك افِرِ     kiminiz=ف ِمْنك مِْ     ve..kiminiz=و 

ْؤِمن ِ  اّلَل ِ    mümin=م      Allah=و 

Sizi yaratan Al-
lah´tır. Bununla 
beraber kiminiz 
kâfirdir, kiminiz 
mü´min. Allah yap-
tıklarınızı görmek-

Sizi yaratan 
O´dur. Böyle 
iken kiminiz ka-
fir, kiminiz de 
mü´mindir. Allah; 
yaptıklarınızı gö-

Sizi yaratan O'dur. 
İçinizden kimi hakikati 
inkar eder, kimi de 
(ona) inanır. Ve Allah 
her yaptığınızı görür. 
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ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    ِيرِ ب ِص =görmektedir 
tedir. rür. 

64. 
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,, ل قِ  اتِِ    yarattı=خ  او      gökleri=الَسم 

اْْل ْرضِ  ق ِِ    ve,,yeri=و      hak,,(hikmet),,ile=بِاْلح 

ك مِْ َور  ص      ve,,sizi,,biçimlendirdi=و 

وِ     güzel,,yaptı=ف أ ْحس نِ  ك ْمِ ص  ر  =biçimlerinizi    

إِل ْيهِِ ِصيرِ     O’nadır=و   dönüş=اْلم 

Gökleri ve yeri 
hakka dayalı ola-
rak gerektiği gibi 
yaratmıştır. Size 
şekil vermiş ve 
şeklinizi güzel 
yapmıştır. Dönüş 
O´nadır. 

Gökleri ve yeri 
hak ile yaratmış-
tır. Size suret 
verip suretlerinizi 
en güzel şekilde 
yapmıştır. Dö-
nüş, ancak 
O´nadır. 

O, gökleri ve yeri (de-
runi bir) anlam ve 
amaç üzere yaratmış 
ve size (belli bir) şekil 
vermiştir; hem de öy-
le güzel bir şekil ki. 
Yolculuğunuzun varı-
şı O'nadır. 

64. 
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.. ا    bilir=ي ْعل مِ      bulunanları=م 

اتِِ..فِي او  الَسم  =göklerde    ِاْْل ْرِض     ve..yerde=و 

ي ْعل مِ  ا    ve..bilir=و  ونِ     şeyleri=م      gizlediğiniz=ت ِسرُّ

ا م      açığa..vurduğunuz=ت ْعِلن ون ِ     ve..şeyleri=و 

اّلَل ِ ِليمِ     Allah=و      özünü=بِذ اتِِ    bilendir=ع 

د ورِِ  göğüslerin=الصُّ

Göklerde ve yerde 
olanları bilir. Giz-
lediklerinizi ve açı-
ğa vurduklarınızı 
da bilir. Allah kalp-
lerde olanı bilendir. 

Göklerde ve 
yerde olanları bi-
lir. Gizlediklerini-
zi ve açığa vur-
duklarınızı da bi-
lir. Ve Allah; gö-
ğüslerin özünü 
bilendir. 

O, göklerde ve yerde 
olan her şeyi bilir; ve 
O, sakladıklarınızı da, 
açığa vurduklarınızı 
da bilmektedir. Çünkü 
Allah, (insanların) 
kalpler(in)de olanın 
her türlü bilgisine sa-
hiptir. 

64. 
5 

,, ي أْتِك مِْ,,أ ل مِْ =size,,gelmedi,,mi?    ِ ن ب أ=haberi    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,etmiş,,olanların    

ق ْبلِ ,,ِمنِْ =daha,,önce    ف ذ اق وا=tattılar    

ب الِ      işlerinin=أ ْمِرِهمِْ    vebalini=و 

مِْ ل ه      bir,,azab=ع ذ ابِ     ve,,onlar,,için,,vardır=و 

 acı=أ ِليمِ 

Daha önce inkar 
etmiş olanların ha-
beri size gelmedi 
mi? Onlar dünyada 
günahlarının ceza-
sını çektiler. Ayrıca 
ahrette de onlar 
için acı bir azap 
vardır. 

Daha önce küf-
redip de yaptık-
larının karşılığını 
tadanların haberi 
size gelmedi mi? 
Ve onlara elim 
bir azab vardır. 

Geçmişte hakikati 
kabule yanaşmayan-
ların kıssasından ha-
berin yok mu? (Onlar 
hakikati inkar ettiler) 
ve böylece yaptıkları-
nın sonucuna kat-
lanmak zorunda kal-
dılar, (öteki dünyada 
da) onları bekleyen 
şiddetli bir azap (var-
dır). 

64. 
6 

.. ِلكِ      sebepledir..ki=بِأ نَه ِ    bu=ذ َٰ

ت أْتِيِهمِْ..ك ان تِْ =getirirlerdi    ِْم س ل ه      elçileri=ر 

    fakat..onlar..dediler=ف ق ال وا    açık..deliller=بِاْلب ي ِن اتِِ

    bize..yol..gösterecek=ي ْهد ون ن ا    ?bir..insan..mı=أ ب ش رِ 

وا لَْواِ     ve..inkâr..ettiler=ف ك ف ر  ت و      ve..yüz..çevirdiler=و 

اْست ْغن ى     muhtaç..olmadığını..gösterdi=و 

اّلَل ِ    Allah..da=اّلَل ِ      zengindir=غ نِيِ     Allah=و 

ِميد ِ  övülmüştür=ح 

Bunun nedeni on-
lara elçileri, açık 
deliller getirdiğinde 
«Bir insan mı bize 
yol gösterecek?» 
deyip inkar etmele-
ri, yüz çevirmele-
riydi. Allah ta hiçbir 
şeye muhtaç ol-
madığını gösterdi. 
Allah zengindir, 
övülmüştür. 

Bunun sebebi 
şudur: Peygam-
berleri onlara 
apaçık deliller 
getiriyorlardı da 
onlar; bizi bir 
beşer mi doğru 
yola götürecek-
miş? diyerek 
küfredip yüz çe-
virmişlerdi. Allah 
ise hiç bir şeye 
muhtaç olmadı-
ğını göstermişti. 
Allah; Gani´dir, 
Hamid´dir. 

Böyledir, çünkü onla-
ra elçileri hakikatin 
bütün kanıtları ile de-
falarca geldiler, an-
cak onlar (her defa-
sında): Yalnızca 
ölümlü insanlar mı bi-
zim rehberimiz ola-
cak? şeklinde cevap 
verdiler. Böylece ha-
kikati inkar ettiler ve 
ondan uzaklaştılar. 
Ama Allah (onlara) 
muhtaç değildi. Çün-
kü Allah Kendine ye-
terlidir, övgüye layık 
olandır. 

64. 
7 

,, ع مِ  وا,,الَِذينِ     sandılar=ز  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

ي ْبع ث واِ ,,ل نِْ,,أ نِْ =kesinlikle,,diriltilmeyeceklerini    

ب ِي    hayır=ب ل ىَِٰ    de,,ki=ق لِْ ر      Rabbim,,hakkı,,için=و 

    sonra=ث مَِ    mutlaka,,diriltileceksiniz=ل ت ْبع ث نَِ

نَِ     size,,haber,,verilecektir=ل ت ن بَؤ 

ا ع ِمْلت ْمِ ,,بِم  =yaptıklarınız     ِِلك ذ َٰ     ve,,bu=و 

 kolaydır=ي ِسيرِ     Allah’a=اّلَلِِ    göre=ع ل ى

İnkar edenler, diril-
tilmeyeceklerini ile-
ri sürdüler. De ki: 
«Hayır Rabbime 
And olsun ki mut-
laka diriltileceksi-
niz, sonra yaptıkla-
rınız kesinlikle size 
haber verilecektir. 
Bu Allah´a göre 
kolaydır.» 

Küfredenler; öl-
dükten sonra ka-
tiyyen diriltile-
meyeceklerini 
ileri sürdüler. De 
ki: Evet, Rabbı-
ma andolsun ki; 
muhakkak dirilti-
leceksiniz ve 
sonra yaptıkları-
nız size bildirile-
cektir. Ve bu, Al-
lah´a göre pek 
kolaydır. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanlar, tekrar 
diriltilmeyeceklerini 
iddia ediyorlar! De ki: 
Evet, Rabbime an-
dolsun! Siz kesinlikle 
diriltileceksiniz ve o 
zaman, (hayatta iken) 
yaptıklarınız size 
mutlaka gösterilecek-
tir! Bu, Allah için ko-
lay bir şeydir! 

64. 
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    Allah’a=بِاّلَلِِ    artık..inanın=ف آِمن وا..

س وِلهِِ ر  النُّورِِ    ve..Elçisine=و      ve..nura=و 

ْلن اِ ..الَِذي أ ْنز  =indirdiğimiz    ِ اّلَل     Allah=و 

ا ل ونِ ..بِم  ت ْعم  =yaptıklarınızı    

بِيرِ   haber..almaktadır=خ 

Öyleyse Allah´a, 
peygamberine ve 
indirdiğimiz nur´a 
(Kur´an´a) inanın. 
Allah yaptıklarınızı 
haber almaktadır. 

Şu halde Al-
lah´a, peygam-
berine ve indir-
diğimiz nura 
iman edin. Allah 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Öyleyse, (ey insan-
lar!) Allah'a ve Elçisi-
ne ve (size) bahşetti-
ğimiz (vahiy) aydınlı-
ğına inanın! Allah bü-
tün yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

64. 
9 

,, ع ك مِْ    gün=ي ْومِ      günü,,için=ِلي ْومِِ    sizi,,topladığı=ي ْجم 

ْمعِِ  ِلكِ     toplantı=اْلج      günüdür=ي ْومِ     işte,,o=ذ َٰ

نِْ    aldanma=التَغ اب ِنِ  م      inanır=ي ْؤِمنِْ    kim=و 

لِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ ي ْعم      ve,,yaparsa=و 

اِلًحا     onun=ع ْنه ِ    örter=ي ك ف ِرِْ    yararlı,,iş=ص 

ي ِئ اتِهِِ ي ْدِخْله ِ    kötülüklerini=س      ve,,onu,,sokar=و 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا,,ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    kalırlar=خ      ebedi=أ ب دًاِ     orada=فِيه 

ِلكِ   büyük=اْلع ِظيمِ     başarı=اْلف ْوزِ     işte,,budur=ذ َٰ

Toplanma günü 
(hesap günü) için, 
sizi bir araya getir-
diği zaman, işte o, 
kimin aldandığının 
ortaya çıkacağı 
gündür. Kim Al-
lah´a inanmış ve 
yararlı işler yap-
mışsa, Allah onun 
kötülüklerini örter 
ve onu, altlarından 
ırmaklar akan 
cennetlere sokar 
orada ebedi kalır-
lar. İşte büyük ba-
şarı budur. 

Sizi toplanma 
günü için topla-
dığı gün; işte o 
gün, kimin al-
dandığının açığa 
çıkacağı gündür. 
Kim, Allah´a 
inanır ve salih 
amel işlerse; Al-
lah onun kötü-
lüklerini örter ve 
onu, altından ır-
maklar akan, 
içinde ebediyyen 
kalacakları cen-
netlere sokar. İş-
te büyük kurtu-
luş budur. 

O'nun sizi (Nihai) 
Toplanma Günü bir 
araya toplayacağı 
zaman(ı düşünün), o 
Kayıp ve Kazanç Gü-
nünü! Kim, Allah'a 
inanıp iyi ve doğru iş-
ler yaparsa, (o Gün) 
Allah onun kötü fiille-
rini silecek ve onu 
içinden ırmaklar 
akan, sonsuza kadar 
kalacağı bahçelere 
koyacaktır. Bu, büyük 
bir kurtuluş olacak. 

64. 
10 

.. الَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edenler    

ك ذَب وا     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا    ve..yalanlayanlar=و 

ئِكِ  ابِ     işte..onlar=أ ول َٰ     ateş=النَارِِ    halkıdır=أ ْصح 

اِلِدينِ  اِ     sürekli..kalacaklardır=خ      orada=فِيه 

بِئْسِ  ِصيرِ     ne..kötü=و   gidilecek..yerdir..orası=اْلم 

Kafir olup ayetle-
rimizi yalanlayan-
lara gelince onlar 
da ateş halkıdır. 
Orada ebedi kala-
caklardır. Orası gi-
dilecek ne kötü 
yerdir. 

Küfredip de 
ayetlerimizi ya-
lanlayanlara ge-
lince; işte onlar, 
cehennem as-
habıdırlar. Ora-
da ebediyyen 
kalacaklardır. Ne 
kötü dönüş yeri-
dir. 

Hakikati inkara ve 
mesajlarımızı yalan-
lamaya şartlanmış 
olanlara gelince, işte 
onlar ateşi hak eden-
lerdir, orada kalıp du-
rurlar. Ne kötü bir 
son! 

64. 
11 

,, ا ابِ ,,م  أ ص  =isabet,,etmez    

ِصيب ةِ ,,ِمنِْ م  =hiçbir,,musibet    َِإِل=dışında    

نِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     izni=بِإِْذنِِ م      kim=و 

    doğruya,,iletir=ي ْهدِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanırsa=ي ْؤِمنِْ

اّلَل ِ    onun,,kalbini=ق ْلب ه ِ      Allah=و 

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ =herşeyi     ِِليم  bilendir=ع 

Allah´ın izni ol-
maksızın hiçbir 
musibet isabet et-
mez. Kim Allah´a 
inanırsa, Allah 
onun kalbini doğ-
ruya götürür. Allah 
her şeyi bilendir. 

Allah´ın izni ol-
madıkça hiç bir 
musibet isabet 
etmez. Kim de 
Allah´a inanırsa; 
onun kalbini 
doğruya götürür. 
Ve Allah; her 
şeyi bilendir. 

Allah'ın izni olmadık-
ça (insanın) başına 
hiçbir musibet gel-
mez. O halde, kim Al-
lah'a inanırsa kendi 
kalbini (bu hakikate) 
açmış olur ve Allah 
her şeyi bilendir. 

64. 
12 

أ ِطيع وا..     Allah’a=اّلَل ِ    itaat..edin=و 

أ ِطيع وا     Elçiye=الَرس ول ِ     ve..itaat..edin=و 

لَْيت مِْ    eğer=ف إِنِْ ا    dönerseniz=ت و      şüphesiz=ف إِنَم 

س وِلن ا..ع ل ىَِٰ ر  =Elçimize..düşen    

غ ِ بِينِ     duyurmaktır=اْلب َل   açıkça=اْلم 

Allah´a itaat edin, 
Peygamber´e itaat 
edin. Yüz çevirir-
seniz bilin ki, elçi-
mize düşen apaçık 
bir duyurmadır. 

Allah´a itaat 
edin, peygambe-
re itaat edin. Şa-
yet yüz çevire-
cek olursanız; 
bilin ki peygam-
berimize düşen, 
apaçık tebliğdir. 

Öyleyse Allah'a ve 
Elçi'ye itaat edin! 
Eğer yüz çevirip 
uzaklaşırsanız (bilin 
ki) Elçimiz'in görevi, 
yalnızca bu mesajı 
açık bir şekilde ilet-
mektir. 

64. 
13 

ه ِ    yoktur=لِ     Allah=اّلَل ِ,,     başka=إِلَِ    tanrı=إِل َٰ

ع ل ى    O’ndan=ه و  ِ اّلَلِِ,,و  =Allah’a    

َكلِِ ْؤِمن ونِ     dayansınlar=ف ْلي ت و   müminler=اْلم 

Allah O´dur ki, 
O´ndan başka ilah 
yoktur. Mü´minler 
yalnız Allah´a da-
yanıp güvensinler. 

Allah O´durki; 
O´ndan başka 
hiç bir ilah yok-
tur. Ve 
mü´minler, yal-
nız Allah´a te-
vekkül etsinler. 

Allah, O'ndan başka 
ilah yoktur! Öyleyse, 
inananlar yalnız Al-
lah'a güvensinler. 

64. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

اِجك مِْ..ِمنِْ    şüphesiz=إِنَِ أ ْزو  =eşlerinizden..bazıları    

ِدك مِْ أ ْول  ا    ve..çocuklarınızdan=و      düşmandır=ع د وًّ

Ey inananlar! Eşle-
rinizden ve çocuk-
larınızdan bazıları 
size düşmandır. 
Onlardan sakının. 
Eğer affeder, hoş 
görür, bağışlarsa-

Ey iman etmiş 
olanlar; eşlerini-
zin ve çocukları-
nızın içinde size 
düşmanlık eden-
ler vardır. Onlar-
dan sakının. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Bakın, eşleri-
nizden ve çocukları-
nızdan bazısı size 
düşmandır. Öyleyse 
onlara karşı dikkatli 
olun! Ama (hatalarını) 
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ْمِ     size=ل ك مِْ وه      onlardan..sakının=ف اْحذ ر 

إِنِْ     affederseniz=ت ْعف وا    ama=و 

وا ت ْصف ح      ve..hoşgörürseniz=و 

وا ت ْغِفر      muhakkak..ki=ف إِنَِ    ve..bağışlarsanız=و 

    bağışlayandır=غ ف ورِ     Allah..da=اّلَل ِ

ِحيمِ   esirgeyendir=ر 

nız muhakkak ki 
Allah da çok ba-
ğışlayan, çok esir-
geyendir. 

Ama affeder, 
kusurlarını baş-
larına kakmaz 
ve örterseniz; 
şüphesiz ki Al-
lah; Gafur´dur, 
Rahim´dir. 

hoş görür, tahammül 
eder ve affederseniz, 
bilin ki Allah çok ba-
ğışlayıcıdır, bir rah-
met kaynağıdır. 

64. 
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,, ا ال ك مِْ,,إِنَم  أ ْمو  =mallarınız    

د ك مِْ أ ْول  ِ    ve,,evladlarınız=و 
    bir,,imtihandır=فِتْن ة  

اّلَل ِ     O’nun,,yanındadır=ِعْند ه ِ    Allah,,ise=و 

 büyük=ع ِظيمِ     ödül=أ ْجرِ 

Mallarınız ve evlat-
larınız bir sınav 
konusudur. Büyük 
mükafat ise Allah 
katındadır. 

Doğrusu malla-
rınız ve çocukla-
rınız sizin için bir 
imtihandır. Allah 
katında ise bü-
yük bir mükafat 
vardır. 

Sizin malınız mülkü-
nüz ve çocuklarınız, 
sadece bir sınama ve 
bir ayartma aracıdır, 
halbuki Allah katında 
muhteşem bir ödül 
vardır. 

64. 
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    Allah’tan=اّلَل ِ    öyle..ise..korkun=ف اتَق وا..

ا اْست ط ْعت مِْ..م  =gücünüz..yettiği..kadar    

ع وا اْسم  أ ِطيع وا    ve..dinleyin=و      ve..itaat..edin=و 

أ ْنِفق وا ْيًرا    ve..infak..edin=و      en..hayırlı..olanı=خ 

ْمِ  نِْ    kendiniz..için=ِْل ْنف ِسك  م      ve..kim=و 

    cimriliğinden=ش حَِ    korunursa=ي وقِ 

ئِكِ     nefsinin=ن ْفِسهِِ     onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

ونِ اْلمِ  ْفِلح  =başarıya..erenlerdir 

O halde gücünü-
zün yettiği kadar 
Allah´tan korkun. 
Dinleyin, itaat edin, 
kendi iyiliğinize 
olarak mallarınızı 
Allah yolunda har-
cayın. Kim nefsinin 
cimriliğinden koru-
nursa işte onlar 
kurtuluşa erenler-
dir. 

Öyleyse, gücü-
nüz yettiğince 
Allah´tan korkun. 
Dinleyin, itaat 
edin ve kendini-
zin hayrına ola-
rak infak edin. 
Kim de nefsinin 
cimriliğinden ko-
runursa; işte on-
lar, felaha eren-
lerin kendileridir. 

O halde, elinizden 
geldiği kadar Allah'a 
karşı sorumluluğunu-
zun bilincinde olun, 
(O'nu) dinleyin ve it-
aat edin. Ve kendi iyi-
liğiniz için karşılıksız 
harcamada bulunun, 
böylece açgözlülükle-
rinden kurtulmuş 
olanlar; işte onlardır 
mutluluğa ulaşacak 
olanlar! 

64. 
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وا    eğer=إِنِْ,,     Allah’a=اّلَل ِ    borç,,verirseniz=ت ْقِرض 

نًا    bir,,borçla=ق ْرًضا س      güzel=ح 

اِعْفه ِ     sizin,,için=ل ك مِْ    onu,,kat,,kat,,yapar=ي ض 

ي ْغِفرِْ ْمِ     ve,,bağışlar=و  اّلَل ِ    sizi=ل ك      Allah=و 

ِليمِ     karşılık,,verendir=ش ك ورِ   halimdir=ح 

Eğer Allah´a güzel 
borç verirseniz, Al-
lah onu sizin için 
kat kat yapar ve 
sizi bağışlar. Allah 
şükredenlere kar-
şılık verendir, ha-
limdir. 

Eğer Allah´a gü-
zel bir ödünçle 
ödünç verirse-
niz; onu sizin 
için katkat arttırır 
ve sizi bağışlar. 
Allah; Şekur´dur, 
Halim´dir. 

Eğer Allah'a güzel bir 
borç verirseniz, O 
bunu fazlasıyla size 
geri ödeyecek ve gü-
nahlarınızı bağışla-
yacaktır, çünkü Allah, 
şükrün karşılığını her 
zaman verendir, ha-
limdir; 

64. 
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..     görünmeyeni=اْلغ ْيبِِ    bilendir=ع اِلمِ 

اد ةِِ الَشه      azizdir=اْلع ِزيزِ     ve..görüneni=و 

ِكيمِ   hakimdir=اْلح 

Görünmeyeni ve 
görüneni bilendir. 
Üstündür, hikmet 
sahibidir. 

Görüleni ve gö-
rülmeyeni bilen-
dir. Aziz´dir, Ha-
kim´dir. 

yaratılmışların kavra-
yış alanının ötesinde-
ki şeyleri de, insanla-
rın duyguları ve akıl-
ları ile görüp gözle-
yebildiklerini de bilir; 
Kudretlidir, Hikmet 
Sahibidir! 

65. 
1 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=peygamber    إِذ ا=zaman    

لَْقت مِ      kadınları=الن ِس اءِ     boşa(mak,,iste)diğiniz=ط 

ل ِق وه نَِ     iddetleri,,içinde=ِلِعدَتِِهنَِ    onları,,boşayın=ف ط 

وا أ ْحص      iddeti=اْلِعدَة ِ     ve,,sayın=و 

اتَق وا ْمِ     Allah’tan=اّلَل ِ    ve,,korkun=و  بَك      Rabbiniz=ر 

وه نَِ,,لِ  ت ْخِرج  =onları,,çıkarmayın    

ب ي وتِِهنَِ,,ِمنِْ =evlerinden    

لِ  ْجنِ ,,و  ي ْخر  =kendileri,,de,,çıkmasınlar    

ي أْتِينِ ,,أ نِْ    ancak,,başka=إِلَِ =gelmeleri    

ةِ بِف اِحشِ  =bir,,edepsizlikle    
ب ي ِن ة ِ      apaçık=م 

تِْلكِ  د ود ِ    bunlar=و      Allah’ın=اّلَلِِ     sınırlarıdır=ح 

نِْ م  د ود ِ    geçerse=ي ت ع دَِ    ve,,kim=و      sınırlarını=ح 

ل مِ     gerçekten=ف ق دِْ    Allah’ın=اّلَلِِ     yazık,,etmiştir=ظ 

ت ْدِري,,لِ     kendisine=ن ْفس ه ِ  =bilmezsin    َِل ع ل=belki    

    sonra=ب ْعد ِ    ortaya,,çıkarır=ي ْحِدثِ     Allah=اّلَل ِ

ِلكِ   yeni,,bir,,iş=أ ْمًرا    bundan=ذ َٰ

Ey Peygamber! 
Kadınları boşamak 
istediğiniz zaman 
onları iddetleri 
içinde boşayın ve 
iddeti de sayın. 
Rabbiniz Allah´tan 
korkun. Apaçık bir 
hayasızlık yapma-
ları bir yana, onları 
evlerinden çıkar-
mayın, kendileri de 
çıkmasınlar. Bun-
lar Allah´ın sınırla-
rıdır. Kim Allah´ın 
sınırını aşarsa, 
şüphesiz kendisine 
zulmetmiş olur. Bi-
lemezsin, olur ki, 
Allah bunun ardın-
dan (gönlünüzde 
sevgi gibi) bir hal 
meydana getirir. 

Ey Peygamber; 
kadınları boşa-
yacağınız za-
man, onları id-
detleri içinde bo-
şayın. İddeti de 
sayın. Rabbınız 
olan Allah´tan 
korkun. Apaçık 
bir hayasızlık 
yapmaları hali 
bir yana, onları 
evlerinden çı-
karmayın, kendi-
leri de çıkmasın-
lar. Bunlar Al-
lah´ın hududu-
dur. Kim, Al-
lah´ın hududunu 
aşarsa; şüphesiz 
kendine zul-
metmiş olur. 
Bilmezsin belki 
Allah, bunun ar-
dından bir du-
rum peyda edi-
verir. 

Ey Peygamber! Ka-
dınları boşa(maya ni-
yetlen)diğinizde, on-
lar için belirlenmiş id-
deti gözetecek şekil-
de boşayın ve süreyi 
(dikkatlice) hesapla-
yın ve Allah'a, Rabbi-
nize karşı sorumlulu-
ğunuzun bilincinde 
olun. Onları evleriniz-
den kovmayın ve 
açıkça hayasız dav-
ranışlarda bulunma-
dıkça onlar ayrılma(k 
zorunda bırakıl-
ma)sın. Bunlar, Al-
lah'ın koyduğu sınır-
lardır; ve kim Allah ta-
rafından konulan sı-
nırları aşarsa, aslında 
kendisine karşı hak-
sızlık etmiş olur, 
(çünkü, ey insan!) 
Sen onu bilmezsin, 
(ama), o (ilk ihlal)den 
sonra Allah, yeniden 
bazı şeylerin meyda-
na gelmesini sağla-
yabilir. 
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..     sürelerinin..sonuna..vardıklarında=ف إِذ اب ل ْغن ب ل ْغنِ 

ل ه نَِ ف أ ْمِسك وه نَِ..أ ج  =onları..(yanınızda)..tutun    

وفِ  ْعر      yahut=أ وِْ    güzelce=بِم 

وفِ     onlardan..ayrılın=ف اِرق وه نَِ ْعر      güzellikle=بِم 

أ ْشِهد وا يِْ    ve..şahid..tutun=و      sahibi..iki..kişiyi=ذ و 

وا    içinizden=ِمْنك مِْ    adalet=ع ْدلِ  أ قِيم      yapın=و 

اد ة ِ ِِ     şahidliği=الَشه  ِلك مِْ    Allah..için=ّلِلَ     işte..budur=ذ َٰ

نِْ    onunla=بِهِِ    öğütlenen=ي وع ظِ      kimseye=م 

ي ْؤِمنِ ..ك انِ  =inanan    ِِبِاّلَل=Allah’a    

اْلي ْومِِ نِْ    ahiret=اْْلِخِرِ     ve..gününe=و  م      ve..kim=و 

    yaratır=ي ْجع لِْ    Allah’dan=اّلَل ِ    sakınırsa=ي تَقِِ

ًجا    ona=ل ه ِ ْخر   bir..çıkış=م 

İddet müddetlerini 
doldurduklarında 
onları ya güzelce 
tutun veya onlar-
dan uygun bir şe-
kilde ayrılın. İçiniz-
den adalet sahibi 
iki kişiyi şahit tu-
tun. Şahitliği Allah 
için yapın. İşte bu 
Allaha ve ahiret 
gününe inananlara 
verilen öğüttür. 
Kim Allah´tan kor-
karsa, Allah ona 
bir çıkış yolu ihsan 
eder. 

Sürelerini dol-
durdukları vakit; 
onları; ya ma´ruf 
ile tutun veya 
onlardan ma´ruf 
ile ayrılın. İçiniz-
den adalet sahi-
bi iki kişiyi de 
şahid tutun. Şa-
hidliği, Allah için 
yapın. İşte bu, 
Allah´a ve ahiret 
gününe iman 
etmekte olanlara 
verilen öğüttür. 
Kim, Allah´tan 
korkarsa; ona bir 
çıkış yolu ihsan 
eder. 

Böylece, iddetlerinin 
sonuna yaklaşmak 
üzere olduklarında, 
ya onları uygun bir 
şekilde tutun, yahut 
uygun bir şekilde bı-
rakın. Ve kendi top-
lumunuz içinden dü-
rüst(lüğü bilinen) iki 
kişi (verdiğiniz kara-
ra) şahit olarak bu-
lunsun; kendiniz de 
Allah huzurunda doğ-
ru şahitlik yapın! İşte 
bunlar Allah'a ve Ahi-
ret Günü'ne inananla-
ra verilen öğütlerdir. 
Ve Allah, Kendisine 
karşı sorumluluk bi-
linci taşıyan herkese, 
(mutsuzluktan) bir çı-
kış yolu (daima) sağ-
lar 
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ْقه ِ,, ي ْرز  يِْ,,ِمنِْ    ve,,onu,,rızıklandırır=و  ثِ ح  =yerden    

ي ْحت ِسب ِ ,,لِ  =ummadığı    ِْن م      ve,,kim=و 

َكلِْ اّلَلِِ,,ع ل ى    dayanırsa=ي ت و  =Allah’a     ِو     O=ف ه 

ْسب ه ِ      Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ    ona,,yeter=ح 

    buyruğunu=أ ْمِرِهِ     yerine,,getirendir=ب اِلغِ 

ع ِ    elbette=ق دِْ لِ ج  =koymuştur    ِ اّلَل=Allah    

ش ْيءِ ,,ِلك ل ِِ =herşey,,için    ق ْدًرا=bir,,ölçü 

Ve ona bekleme-
diği yerden rızk ve-
rir. Kim Allah´a gü-
venirse kendisine 
yeter. Şüphesiz Al-
lah, emrini yerine 
getirendir. Allah 
her şey için bir öl-
çü koymuştur. 

Ve ona bekle-
mediği yerden 
rızık verir. Kim, 
Allah´a tevekkül 
ederse; O, ken-
disine yeter. 
Şüphesiz ki Al-
lah; emrini yeri-
ne getirendir. 
Gerçekten Allah; 
her şey için bir 
ölçü var etmiştir. 

ve ona bütün beklen-
tilerin ötesinde bir rı-
zık verir. Allah'a gü-
venen herkese O (tek 
başına) yeter. Gerçek 
şu ki, Allah, irade et-
tiği işi sonucuna ulaş-
tırır (ve) Allah her şey 
için bir (vade ve) ölçü 
belirlemiştir. 
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الََلئِي..     kesilenlerin=ي ئِْسنِ     olanlar=و 

ِحيِضِ..ِمنِ  اْلم  =adetten    

نِس ائِك مِْ..ِمنِْ =kadınlarınızdan    

اْرت ْبت مِْ..إِنِِ =şüphe..ederseniz    

ث ة ِ    onların..bekleme..süresi=ف ِعدَت ه نَِ     üç=ث َل 

رِ  الََلئِي    aydır=أ ْشه      ve..olanlar..da=و 

ي ِحْضن ِ ..ل مِْ =henüz..adet..görmeyenler    

تِ  أ ول  الِِ    ve..olanların=و      gebe=اْْل ْحم 

ل ه نَِ ْعنِ ..أ نِْ    süresi=أ ج  ي ض  =doğumlarına..kadardır    

َنِ  ْمل ه  نِْ    yüklerini=ح  م      korkarsa=ي تَقِِ    ve..kim=و 

    ona=ل ه ِ    yaratır=ي ْجع لِْ    Allah’tan=اّلَل ِ

Kadınlarınızın 
içinden adetten 
kesilmiş olanlarla, 
henüz adetini 
görmemiş bulu-
nanlardan eğer 
şüphe ederseniz, 
onların bekleme 
süresi üç aydır. 
Gebe olanların 
bekleme süresi 
ise, yüklerini bı-
rakmaları, doğum 
yapmalarıdır. Kim 
Allah´tan korkarsa, 
Allah ona işinde bir 
kolaylık verir. 

Kadınlarınızdan 
adetten kesilmiş 
olanların iddeti-
eğer şüphe 
edersenizüç ay-
dır. Henüz adet 
görmemiş olan-
lar da böyle. 
Gebe kadınların 
süresi ise; yükle-
rini 
vaz´etmeleridir. 
Kim, Allah´tan 
korkarsa; O, 
işinde bir kolay-
lık halkeder. 

Ay hali görmekten 
kesilen ve hiç ay hali 
görmeyen kadınları-
nıza gelince, onların 
iddeti, -eğer (onun 
süresiyle ilgili) bir 
şüpheniz varsa- üç 
(takvim) ay(ı) olacak-
tır; hamile olanların 
iddetleri ise, doğum 
yaptıklarında sona 
erecektir. Allah, ken-
disine karşı sorumlu-
luk bilinci taşıyan 
herkese, buyruklarına 
uymayı kolaylaştırır. 
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أ ْمِرهِِ..ِمنِْ =işinde    ي ْسًرا=bir..kolaylık 
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,, ِلكِ      Allah’ın=اّلَلِِ    buyruğudur=أ ْمرِ     bu=ذ َٰ

ل ه ِ نِْ    size=إِل ْيك ْمِ     indirdiği=أ ْنز  م      ve,,kim=و 

    örter=ي ك ف ِرِْ    Allah’tan=اّلَل ِ    korkarsa=ي تَقِِ

ي ِئ اتِهِِ    onun=ع ْنه ِ     kötülüklerini=س 

ي ْعِظمِْوِ  =ve,,büyütür    ِ ل ه=onun    أ ْجًرا=mükâfatını 

Bu Allah´ın size 
indirdiği buyruğu-
dur. Kim Allah´tan 
korkarsa Allah 
onun kötülüklerini 
örter ve onun mü-
kafatını büyütür. 

Bu, Allah´ın em-
ridir. Onu size 
indirmiştir. Kim, 
Allah´tan korkar-
sa; onun kusur-
larını örter ve 
ecrini büyütür. 

bu, Allah'ın size indir-
diği buyruğudur. Ve 
O, Allah'a karşı so-
rumluluğunun bilin-
cinde olan herkesin 
(bazı) kötü fiillerini ör-
ter ve onlara büyük 
bir ödül bağışlar. 
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ْيثِ ..ِمنِْ    onları..oturtun=أ ْسِكن وه نَِ.. ح  =yerde    

ْنت مِْ     oturduğunuz=س ك 

ْجِدك مِْ..ِمنِْ و  =gücünüz..ölçüsünde    

لِ  وه نَِ..و  ارُّ ت ض  =ve..onlara..zarar..vermeyin    

ي ِق وا     sıkıntıya..sokmak..için=ِلت ض 
ل ْيِهَنِ      onları=ع 

إِنِْ تِِ    iseler=ك نَِ    şayet=و      onlar=أ ول 

ْملِ  ْنِفق واف أ ِ    gebe=ح  =geçimini..sağlayın    

ل ْيِهنَِ تَىَِٰ    onların=ع      kadar=ح 

ْعنِ      bırakıncaya=ي ض 
َنِ  ْمل ه      yüklerini=ح 

ْعنِ     eğer=ف إِنِْ     emzirirlerse..(çocuğunuzu)=أ ْرض 

    onlara..verin=ف آت وه نَِ    sizin..için=ل ك مِْ

ه َنِ  ور      ücretlerini=أ ج 

وا أْت ِمر      aranızda=ب ْين ك مِْ    ve..konuşup..anlaşın=و 

وف  ِ ْعر  إِنِْ    güzellikle=بِم      eğer=و 

    güçlük..çekerseniz=ت ع اس ْرت مِْ

    onu=ل ه ِ    o..zaman..emzirecektir=ف س ت ْرِضعِ 

ىَِٰ  başka..biri=أ ْخر 

Boşadığınız kadın-
ları gücünüz ölçü-
sünde oturduğu-
nuz yerin bir bölü-
münde oturtun, on-
ları sıkıştırıp, git-
melerini sağlamak 
için zarar vermeye 
kalkışmayın. Eğer 
hamile iseler, do-
ğum yapıncaya 
kadar nafakalarını 
verin. Sizin için 
çocuğu emzirirler-
se onlara ücretini 
verin, aranızda 
uygun bir şekilde 
anlaşın. Eğer güç-
lüğe uğrarsanız 
çocuğu, başka bir 
kadın emzirecektir. 

Onları, gücünü-
zün yettiği kadar 
ikamet ettiğiniz 
yerin bir kısmın-
da oturtun. Onla-
rı, sıkıntıya 
sokmak için za-
rar vermeye kal-
kışmayın. Eğer 
hamile iseler, 
yüklerini koyun-
caya kadar na-
fakalarını verin. 
Sizin için emzi-
rirlerse; onlara, 
ücretlerini verin. 
Aranızda uygun 
bir şekilde anla-
şın. Eğer güçlü-
ğe uğrarsanız; 
çocuğu bir baş-
ka kadın emzirir. 

(O halde, iddetlerinin 
içinde bulunan) ka-
dınların, sizinle aynı 
yerde, aynı imkanları 
kullanarak geçinme-
lerini sağlayın ve on-
ları rahatsız edip ha-
yatlarını çekilmez ha-
le getirmeyin. Eğer 
hamile kalırlarsa, do-
ğumlarını yapıncaya 
kadar onlar için her 
türlü harcamayı ya-
pın; (boşanma kesin-
leştikten sonra) ço-
cuğunuzu emzirirler-
se onlara (hak ettikle-
ri) karşılığı verin ve 
kendi aranızda (ço-
cuğun geleceğini) 
uygun bir şekilde ko-
nuşun. Eğer ikiniz de 
(annenin çocuğu em-
zirmesi ihtimalini) zor 
görürseniz onu (ba-
basının) adına başka 
bir kadın emzirsin. 
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س ع ةِ ,,ذ و    nafaka,,versin=ِلي ْنِفقِْ,, =eli,,geniş,,olan    

س ع تِِهِ ,,ِمنِْ =genişliğine,,göre    ِْن م      kimse=و 

ل ْيهِِ    kısılmış,,olan=ق ِدرِ      rızkı=ِرْزق ه ِ    aleyhine=ع 

آت اه ِ,,ِمَما    versin=ف ْلي ْنِفقِْ =kendisine,,verdiğinden    

ي ك ل ِفِ ,,لِ     Allah’ın=اّلَل ِ  =sorumlu,,tutmaz    ِ اّلَل=Allah    

    başkasıyla=إِلَِ    bir,,kişiye=ن ْفًسا

ا اِ ,,م  آت اه  =verdiğinden     ِس ي ْجع ل=yaratacaktır    

    bir,,güçlükten=ع ْسرِ     sonra=ب ْعد ِ    Allah=اّلَل ِ

 bir,,kolaylık=ي ْسًرا

İmkanı geniş olan, 
nafakayı imkanla-
rına göre versin. 
Rızkı daralmış bu-
lunan da nafakayı, 
Allah´ın kendisine 
verdiğinden versin. 
Allah hiç kimseye 
gücünün yettiğin-
den başkasını yük-
lemez. Allah daima 
bir güçlükten sonra 
bir kolaylık yaratır. 

Eli geniş olan; 
genişliğine göre 
nafaka versin. 
Rızkı kendisine 
daraltılmış bulu-
nan da, nafakayı 
Allah´ın kendisi-
ne verdiğinden 
versin. Allah 
kimseyi, kendi-
sine verdiğinden 
fazlasıyla yü-
kümlü tutmaz. 
Allah; güçlüğün 
ardından bir ko-
laylık ihsan eder. 

(Bütün bu durumlar-
da,) geniş imkanlara 
sahip olan kişi, geniş-
liği ile uyumlu olarak 
harcasın; rızık imkan-
ları dar olan kimse 
ise Allah'ın kendisine 
verdiğine uygun şe-
kilde harcasın! Allah 
hiç kimseye kendi 
verdiğinden daha faz-
lasını yüklemez; (ve 
mümkündür ki) Allah 
sıkıntıdan sonra ra-
hatlık verecektir. 
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أ ي ِنِْ.. ك  ق ْري ةِ ..ِمنِْ    nicesi=و  =kentlerden    

أ ْمرِِ..ع نِْ    baş..kaldırdı=ع ت تِْ =buyruğuna    

ا ب ِه  س ِلهِِ    Rabbinin=ر  ر      ve..elçilerinin=و 

ْبن اه ا اس      biz..de..onu..hesaba..çektik=ف ح 

    çetin=ش ِديدًا    bir..hesabla=ِحس ابًا

ع ذَْبن اه ا     biçimde=ع ذ ابًا    ve..ona..azabettik=و 

 görülmemiş=ن ْكًرا

Nice şehirler var ki 
Rabbinin ve elçile-
rinin emirlerine baş 
kaldırdı, biz de onu 
çetin bir hesaba 
çektik ve ona gö-
rülmemiş şekilde 
azab ettik. 

Rabbının ve 
onun peygam-
berlerinin emrin-
den uzaklaşıp 
azmış nice ka-
sabalar halkı 
vardır ki; Biz on-
ları şiddetli bir 
hesaba çekmiş 
ve görülmemiş 
azaba çarptırmı-
şızdır. 

Nice topluluk var ki 
Rablerinin ve Elçileri-
nin emirlerine küs-
tahça karşı çıkmış-
lardır! Bunun üzerine 
Biz tümünü çetin bir 
hesaba çektik ve gö-
rülmemiş bir azaba 
çarptırdık. 
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ب الِ     tattı=ف ذ اق تِْ,,     işinin=أ ْمِره ا    vebalini=و 

ك انِ      işinin=أ ْمِره ا    sonucu=ع اقِب ة ِ    ve,,idi=و 

ْسًرا  bir,,ziyan=خ 

Onlar yaptıklarının 
karşılığını tatmış-
lardır. İşlerinin so-
nu tam bir hüsran 
olmuştur. 

Onlar, yaptıkla-
rının karşılığını 
tatmışlardır. İşle-
rinin sonu ise 
hüsran olmuştur 

Ve böylece onlar 
kendi yaptıklarının 
kötü meyvelerini tattı-
lar; (bu dünyada,) 
yaptıklarının sonu yı-
kım oldu; 
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مِْ    Allah=اّلَل ِ    hazırlamıştır=أ ع دَِ..     onlara=ل ه 

يدًاِ ش دِِ    bir..azab=ع ذ ابًا =şiddetli    ف اتَق وا=korkun    

    sahipleri=أ وِلي    ey=ي ا    Allah’tan=اّلَل ِ

ن واِ ..الَِذينِ     sağduyu=اْْل ْلب ابِِ آم  =inanmış..olan    

لِ     andolsun=ق دِْ     Allah=اّلَل ِ    indirdi=أ ْنز 

 bir..uyarı=ِذْكًرا    size=إِل ْيك مِْ

Allah onlara şid-
detli bir azab ha-
zırlamıştır. Ey ina-
nan akıl sahipleri. 
Allah´tan korkun. 
Allah size gerçek-
ten bir uyarıcı kitab 
indirmiştir. 

Allah, onlar için 
şiddetli bir azab 
hazırlamıştır. Ey 
iman eden akıl 
sahipleri, Al-
lah´tan korkun. 
Allah; size ger-
çekten bir zikir 
indirmiştir. 

(Öteki dünyada ise) 
Allah onlar için (daha 
da) şiddetli bir azap 
hazırlamıştır. O halde 
siz ey basiret sahiple-
ri, (siz) iman edenler, 
Allah'a karşı sorumlu-
luğunuzun bilincinde 
olun! Allah size ger-
çekten bir uyarıcı in-
dirmiştir. 

65. 
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,, س ولًِرِ  =bir,,elçi,,(gönderdi)    ي تْل و=okuyan    

ل ْيك مِْ     Allah’ın=اّلَلِِ    ayetlerini=آي اتِِ    size=ع 

ب ي ِن اتِ      çıkarsın,,diye=ِلي ْخِرجِ     açık,,açık=م 

ن وا,,الَِذينِ  آم  =inananları    ع ِمل وا     ve,,yapanları=و 

اتِِ     yararlı,,işler=الَصاِلح 

اتِِ,,ِمنِ  الظُّل م  =karanlıklardan    

النُّوِرِ ,,إِل ى =aydınlığa    ِْن م      ve,,kim=و 

لِْ    Allah’a=بِاّلَلِِ    inanır=ي ْؤِمنِْ ي ْعم      ve,,yaparsa=و 

اِلًحا     onu,,sokar=ي ْدِخْله ِ    yararlı,,iş=ص 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ات ْحتِهِ ,,ِمنِْ =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

اِلِدينِ  ا    kalacakları=خ      ebedi=أ ب دًاِ     içinde=فِيه 

    ona=ل ه ِ    Allah=اّلَل ِ    güzel=أ ْحس نِ     gerçekten=ق دِْ

 rızık,,vermiştir=ِرْزقًا

İman edip salih 
amel işleyenleri, 
karanlıklardan ay-
dınlığa çıkarmak 
için size Allah´ın 
apaçık ayetlerini 
okuyan bir pey-
gamber gönder-
miştir. Kim Allah´a 
inanır ve faydalı iş 
yaparsa Allah onu, 
altlarından ırmak-
lar akan, içinde 
ebedi kalacakları 
cennetlere sokar. 
Allah böylesine 
gerçekten güzel bir 
rızk vermiştir. 

İman edip salih 
amel işleyenleri 
karanlıklardan 
aydınlığa çıkar-
mak için, size Al-
lah´ın apaçık 
bildiren ayetlerini 
okuyan bir pey-
gamber gönder-
di. Kim Allah´a 
inanır ve salih 
amel işlerse; 
onu, altlarından 
ırmaklar akan 
cennetlere girdi-
rir, orada ebe-
diyyen kalırlar. 
Allah; ona, ger-
çekten güzel bir 
rızık vermiştir. 

Allah'ın apaçık me-
sajlarını size aktaran 
bir elçi (göndermiştir) 
ki iman edip doğru ve 
yararlı işler yapanları 
zifiri karanlıktan ay-
dınlığa çıkarabilsin. 
Kim Allah'a inanıp 
doğru ve yararlı işler 
yaparsa, Allah onu 
içinden ırmaklar akan 
sonsuza kadar kala-
cakları bahçelere ko-
yacaktır. Allah, (böy-
lece) ona en güzel 
rızkı vermiş olacaktır. 
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ل قِ     O’dur..ki=الَِذي    Allah=اّلَل ِ..     yarattı=خ 

ْبعِ  اتِ     yedi=س  او      göğü=س م 

ِمنِ  اْْل ْرِضِ..و  =ve..yerden    

    iner=ي ت ن َزلِ     onların..benzerini=ِمثْل ه نَِ

    bunlar..arasında=ب ْين ه نَِ    buyruğu=اْْل ْمرِ 

وا     Allah’ın=اّلَل ِ    şüphesiz=أ نَِ    bilesiniz..diye=ِلت ْعل م 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ =herşeye     ِق ِدير=kadir..olduğunu    

أ نَِ     muhakkak=ق دِْ    Allah’ın=اّلَل ِ    ve..şüphesiz=و 

اطِ      kuşatmış..bulunduğunu=أ ح 

ش ْيءِ ..بِك ل ِِ =her..şeyi    ِعْلًما=bilgice 

Allah yedi kat göğü 
ve yerden bir o 
kadarını yarattı. Al-
lah´ın buyruğu 
bunlar arasında 
iner ki, böylece Al-
lah´ın her şeye 
kadir olduğunu ve 
her şeyi ilmiyle ku-
şattığını bilesiniz. 

Allah; yedi göğü 
ve yerden de o 
kadarını yarat-
mış olandır. Al-
lah´ın buyruğu 
bunlar arasında 
iner durur. Ki, Al-
lah´ın gerçekten 
her şeye kadir 
olduğunu ve Al-
lah´ın gerçekten 
her şeyi ilmiyle 
kuşatmış oşdu-
ğunu bilesiniz. 

Allah, yedi göğü ve 
aynı şekilde yeri(n 
sayısız parçasını) ya-
ratandır. O'nun (yara-
tıcı) iradesi, bütün bu 
(yarattık)ları aracılı-
ğıyla kesintisiz tecelli 
eder ki Allah'ın her 
şeye kadir olduğunu 
ve her şeyi bilgisiyle 
kuşattığını göresiniz. 

66. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=peygamber     ِِلم=niçin?    
Ey peygamber! Ni-
çin Allah´ın sana 

Ey Peygamber; 
eşlerinin hoş-

Ey Peygamber! Eşle-
rin(den herhangi bi-
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مِ  ر ِ ا    haram,,kılıyorsun=ت ح      şeyi=م 

لَِ     sana=ل ك ِ     Allah’ın=اّلَل ِ    helal,,kıldığı=أ ح 

اتِ     isteyerek=ت ْبت ِغي ْرض      hatırını=م 

اِجك ِ  اّلَل ِ    eşlerinin=أ ْزو      Allah=و 

ِحيمِ     bağışlayandır=غ ف ورِ   esirgeyendir=ر 

helal kıldığı şeyi, 
eşlerinin hayrı için 
kendine haram kı-
lıyorsun? Allah çok 
bağışlayan, çok 
esirgeyendir. 

nudluğunu göze-
terek Allah´ın 
sana helal kıldığı 
şeyi niçin kendi-
ne haram edi-
yorsun? Allah; 
Gafur´dur, Ra-
him´dir. 

ri)ni memnun etmek 
için, neden Allah'ın 
sana helal kıldığı bazı 
şeyleri (kendine) ha-
ram kılıyorsun? Allah 
çok bağışlayıcıdır, 
rahmet kaynağıdır. 
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ضِ     andolsun=ق دِْ..     Allah=اّلَل ِ    meşru’..kılmıştır=ف ر 

ْمِ     çözmeyi=ت ِحلَة ِ    size=ل ك مِْ انِك      yeminlerinizi=أ ْيم 

اّلَل ِ ْمِ     Allah=و  ك  ْول      sizin..sahibinizdir=م 

ه وِ      bilendir=اْلع ِليمِ     ve..O=و 

ِكيمِ   hüküm..ve..hikmet..sahibidir=اْلح 

Allah size yeminle-
rinizi kefaretle geri 
almanızı meşru 
kılmıştır. Allah si-
zin dostunuzdur. O 
her şeyi bilir ve her 
yaptığı yerindedir. 

Allah; yeminleri-
nizin çözülmesi-
ni size meşru 
kılmıştır. Allah 
sizin mevlanız-
dır. Ve O; 
Alim´dir, Ha-
kim´dir. 

(Ey müminler!) Allah, 
(doğru ve haklı bir 
gerekçesi olmayan) 
yeminlerinizi bozmayı 
ve keffaretini vermeyi 
(size) emretmiştir. Al-
lah, sizin Yüce Efen-
dinizdir ve yalnız 
O'dur her şeyi bilen, 
gerçek hikmet sahibi. 
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إِذِْ,,     gizlice,,söylemişti=أ س رَِ    hani=و 

ب ْعِضِ,,إِل ىَِٰ    peygamber=النَبِيُِّ =birine    

اِجهِِ ِديثًا    eşlerinden=أ ْزو      bir,,söz=ح 

    haber,,verdi,,(eşi)=ن بَأ تِْ    ne,,zaman,,ki=ف ل َما

ه ِ    onu,,(sözü)=بِهِِ ر  أ ْظه      ve,,onu,,muttali,,kıldı=و 

ْيهِِع ل ِ    Allah=اّلَل ِ =ona,,(peygambere)    

ه ِ    bildirmişti=ع َرفِ      onun,,bir,,kısmını=ب ْعض 

ضِ  أ ْعر      ve,,vazgeçmişti=و 

ب ْعض  ِ,,ع نِْ =bir,,kısmından,,da    

ن بَأ ه ا,,ف ل َما =eşine,,haber,,verince    ِِبِه=bunu    

نِْ    dedi,,(eşi)=ق ال تِْ أ ْنب أ كِ ,,م  =sana,,kim,,söyledi?    

ذ اِ      bana,,söyledi=ن بَأ نِيِ     dedi,,ki=ق الِ     bunu=ه َٰ

بِيرِ     bilen=اْلع ِليمِ   haber,,alan=اْلخ 

Peygamber, eşle-
rinden birine gizli-
ce bir söz söyle-
mişti. O bunu pey-
gamberin diğer bir 
eşine haber verin-
ce, Allah da bu du-
rumu peygambere 
bildirmişti, o da bir 
kısmını yüzüne 
vurmuş bir kısmını 
da yüzüne vur-
mamıştı. Peygam-
ber bunu ona ha-
ber verince eşi 
«Bunu sana kim 
söyledi?» dedi. 
Peygamber: «Bi-
len, her şeyden 
haberi olan Allah, 
bana söyledi» de-
di. 

Hani Peygam-
ber; eşlerinden 
birine, gizlice bir 
söz söylemişti. 
O, bunu haber 
verdi de Allah da 
bunu ona açık-
layınca; bir kıs-
mını bildirmiş, 
bir kısmından da 
vazgeçmişti. Ar-
tık bunu kendisi-
ne söyleyince; 
eşi: Bunu sana 
kim bildirdi? de-
mişti. Bana her 
şeyi bilen, her 
şeyden haberdar 
olan Allah haber 
verdi, demişti. 

Hani, (bir gün) Pey-
gamber, eşlerinden 
birine gizli bir şeyler 
söylemişti; eşi bunu 
ifşa edip Allah da 
Peygamber'e bildirin-
ce, Peygamber (söy-
lediklerinin) bir kısmı-
nı (diğerlerine de) an-
latmış, bir kısmına ise 
hiç değinmemişti. 
Peygamber durumu 
eşine anlatınca, ka-
dın: Bunu sana kim 
söyledi? diye sordu. 
(Peygamber de,) Her 
şeyi Bilen, Her şey-
den Haberdar Olan, 
bana söyledi diye ce-
vap verdi. 
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    ikiniz..tevbe..ederseniz=ت ت وب ا    eğer=إِنِْ..

اّلَلِِ..إِل ى =Allah’a    

غ تِْ..ف ق دِْ ص  =sapmış..olmasından..dolayı    

اِ  إِنِْ    kalblerinizin=ق ل وب ك م      ve..eğer=و 

ا ل ْيهِِ    birbirinize..arka..olursanız=ت ظ اه ر      ona..karşı=ع 

    O=ه وِ     Allah’tır=اّلَل ِ    şüphesiz=ف إِنَِ

ه ِ ْول  ِجْبِريلِ     onun..koruyucusu=م      ve..Cibril’dir=و 

اِلحِ وِ  ص  =ve..iyileridir     ِ ْؤِمنِين     müminlerin=اْلم 

ئِك ة ِ َل  اْلم      sonra=ب ْعد ِ    ve..melekler=و 

ِلكِ   ona..arkadır=ظ ِهيرِ     bundan=ذ َٰ

Eğer her ikinizde 
Allah’a tevbe 
ederseniz kaymış 
olan kalpleriniz 
düzelmiş olur. Şa-
yet onun aleyhinde 
birbirinize arka ve-
rirseniz hiç şüphe-
siz ki Allah bizzat 
onun yardımcısı-
dır. Cebrail de, 
mü’minlerin salih 
olanları da. Bunla-
rın ardından bütün 
melekler de yar-
dımcıdır. 

Eğer her ikiniz 
de Allah´a tevbe 
ederseniz; ger-
çekten kaymış 
olan kalbleriniz 
düzelmiş olur. 
Şayet ona karşı 
birbirinize destek 
olmaya kalkışır-
sanız; hiç şüp-
hesiz Allah, 
onun mevlasıdır. 
Cebrail de, 
mü´minlerin sa-
lih olanı da, bu-
nun ardından 
bütün melekler 
de ona yardım-
cıdırlar. 

(Onlara de ki, ey 
Peygamber:) İkiniz 
tevbe ederek Allah'a 
yönelin, çünkü ikinizin 
de kalbi (haktan) ay-
rılmıştı! Ve (Allah'ın 
elçisi olan) Peygam-
ber'e karşı birbirinizi 
desteklerseniz (bilin 
ki) Allah, o'nun Koru-
yucusudur ve (bilin ki) 
bundan dolayı, Ceb-
rail, müminler arasın-
daki bütün dürüst ve 
erdemliler ve (öteki) 
bütün melekler, o'nun 
yardımına koşacaktır. 
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,, بُّه ِ    belki,,de=ع س ىَِٰ     eğer=إِنِْ    onun,,Rabbi=ر 

    ona=أ نِْ    o,,sizi,,boşarsa=ط لَق ك نَِ

اًجا    değiştirir,,(verir)=ي ْبِدل ه ِ     eşlerle=أ ْزو 

ْيًرا     sizden=ِمْنك نَِ    daha,,hayırlı=خ 

اتِ  ْسِلم      teslim,,eden,,(kendisini,,Allah’a)=م 

ْؤِمن اتِ      gönülden,,itaat,,eden=ق انِت اتِ     inanan=م 

    ibadet,,eden=ع ابِد اتِ     tevbe,,eden=ت ائِب اتِ 

اتِ      dul=ث ي ِب اتِ     seyahat,,eden=س ائِح 

أ ْبك اًرا  ve,,bakire=و 

Eğer o sizi boşar-
sa Rabbi ona, siz-
den daha iyi, ken-
dini Allah´a veren, 
inanan, gönülden 
itaat eden, tevbe 
eden, ibadet eden, 
Allah´ın uçsuz bu-
caksız mülkünün 
yaratılışını düşü-
nen, dul ve bakire 
eşler verir. 

Şayet o, sizi bo-
şarsa; Rabbı 
ona sizden daha 
hayırlı, kendini 
Allah´a veren, 
inanan, boyun 
eğen, tevbe 
eden, kulluk 
eden, oruç tutan 
dul ve bakire eş-
ler verir. 

(Ey Peygamber eşle-
ri!) Eğer o siz(den bi-
riniz)i boşasaydı, Al-
lah yerinize o'na siz-
den daha iyi eşler ve-
rebilirdi. Allah'a teslim 
olan, gerçekten ina-
nan, O'nun iradesine 
gönülden itaat eden, 
(günah işledikleri za-
man) tevbe ederek 
(O'na) yönelen, (yal-
nız O'na) kulluk eden 
ve (O'nun rızasını 
aramak için) yola ko-
yulan, daha önce ev-
lenmiş veya bakire 
kadınlar. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

ف س ك مِْأ نِْ    koruyun=ق وا =kendinizi    

أ ْهِليك مِْ     bir..ateşten=ن اًرا    ve..ailenizi=و 

ا ق ود ه      insanlardır=النَاسِ     onun..yakıtı=و 

ة ِ ار  اْلِحج  ا    ve..taşlardır=و  ل ْيه      onun..başında=ع 

ئِك ة ِ َل  ظِ     melekler..vardır=م      gayet..katı=ِغَل 

ي ْعص ونِ ..لِ     şiddetli=ِشد اد ِ =karşı..gelmeyen    

ا    Allah’ın=اّلَل ِ ه مِْ..م  ر  أ م  =kendilerine..buyurduğuna    

ي ْفع ل ونِ  ا    ve..yapan=و      şeyi=م 

ونِ  ر   emredildikleri=ي ْؤم 

Ey inananlar! Ken-
dinizi ve ailenizi, 
yakıtı insanlar ve 
taşlar olan ateşten 
koruyun. Onun ba-
şında, iri gövdeli, 
haşin, Allah´ın 
kendilerine buyur-
duğuna karşı gel-
meyen ve emredil-
diklerini yapan me-
lekler vardır. 

Ey iman edenler; 
kendinizi ve ço-
luk çocuğunuzu, 
yakacağı insan-
lar ve taşlar olan 
ateşten koruyun. 
Onun üzerinde 
iri gövdeli, haşin 
tabiatlı melekler 
vardır. Ki onlar; 
Allah´ın kendile-
rine emrettiğine 
katiyyen isyan 
etmezler. Ve 
emrolunduklarını 
yaparlar. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Yakıtı insan-
lar ve taşlar olan 
(öteki dünyanın) 
ateş(in)den kendinizi 
ve size yakın olanları 
koruyun! Onun ba-
şında (gözetici ola-
rak) bulunanlar, em-
rettiği hiçbir şeyde Al-
lah'a karşı gelmeyen, 
ama (daima) kendile-
rinden isteneni yapan 
kararlı (ve) azimli me-
leklerdir. 
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,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِوا,,الَِذين ك ف ر  =inkâr,,edenler    

وا,,لِ  ت ْعت ِذر  =özür,,dilemeyin     ِ اْلي ْوم=bugün    

ا     çünkü,,ancak=إِنَم 

ْونِ  ا    siz,,cezalandırılıyorsunuz=ت ْجز      şeylerle=م 

ل ونِ ,,ك ْنت مِْ ت ْعم  =yaptığınız 

Ey kafirler! Bugün 
özür dilemeyin, 
çünkü siz ancak 
yaptıklarınızın ce-
zasını çekeceksi-
niz denir. 

Ey küfredenler; 
bugün, özür di-
lemeyin. Siz, 
ancak işledikle-
rinizin karşılığını 
görmektesiniz. 

(O halde,) ey hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlar, bugün (ge-
çersiz) özürler beyan 
etmeyin! (Öteki dün-
yada) siz ancak (bu 
dünya hayatında) 
yapmış olduklarınızın 
karşılığını göreceksi-
niz. 
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.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِن وا..الَِذين آم  =inananlar    

اّلَلِِ..إِل ى    tevbe..edin=ت وب وا =Allah’a    

    yürekten=ن ص وًحا    tevbe..ile=ت ْوب ةًِ

بُّك مِْ    umulur..ki=ع س ىَِٰ     Rabbiniz=ر 

ف ِرِ ..أ نِْ ي ك  =örter    ِْع ْنك م=sizden    

ي ِئ اتِِ ك مِْس  =kötülüklerinizi    ِْي ْدِخل ك م     sizi..sokar=و 

نَاتِ      akan=ت ْجِري    cennetlere=ج 

ا..ِمنِْ ت ْحتِه  =altlarından     ِار     ırmaklar=اْْل ْنه 

ي ْخِزي..لِ     günde=ي ْومِ  =utandırmayacağı    

    peygamberi=النَبِيَِ    Allah’ın=اّلَل ِ

الَِذينِ  ن واآ..و  م  =ve..inanmış..olanları    

ع ه ِ  ه مِْ    onunla..beraber=م      onların..nuru=ن ور 

أ ْيِديِهمِْ..ب ْينِ     koşar=ي ْسع ىَِٰ =önlerinden    

انِِهمِْ بِأ ْيم      derler..ki=ي ق ول ونِ     ve..sağ..yanlarından=و 

بَن ا     bize=ل ن ا    tamamla=أ تِْممِْ    Rabbimiz=ر 

ن ا اْغِفرِْ    nurumuzu=ن ور      bizi=ل ن اِ     ve..bağışla=و 

ش ْيءِ ..ك ل ِِ..ع ل ىَِٰ    doğrusu..senin=إِنَكِ  =herşeye    

Ey iman edenler! 
Samimi bir tevbe 
ile Allah â dönün. 
Umulur ki Rabbiniz 
sizin kötülüklerinizi 
örter, Peygamberi 
ve O´nunla birlikte 
iman edenleri 
utandırmayacağı 
günde Allah sizi, 
içlerinden ırmaklar 
akan cennetlere 
sokar. Çünkü onla-
rın, nurları, önle-
rinden ve yanla-
rından koşar da 
«Ey Rabbimiz! Nu-
rumuzu tamamla, 
bizi bağışla, çünkü 
sen her şeye ka-
dirsin» derler. 

Ey iman edenler; 
Allah´a nasuh 
tevbesi ile tevbe 
edin. Umulur ki 
Rabbınız kötü-
lüklerinizi örter 
ve sizi altların-
dan ırmaklar 
akan cennetlere 
koyar. O gün, Al-
lah; peygambe-
rini ve onunla 
beraber olan 
mü´minleri utan-
dırmayacak. On-
ların nurları ön-
lerinde ve sağla-
rında koşacak; 
Rabbımız, ışı-
ğımızı tamamla, 
bizi bağışla. 
Şüphesiz ki Sen, 
her şeye kadir-
sin, diyecekler. 

Siz ey imana ermiş 
olanlar! Gönülden 
tevbe ederek Allah'a 
yönelin! Umulur ki 
Rabbiniz kötü fiilerini-
zi yok eder ve Allah'ın 
Peygamberi ile o'nun 
inancını paylaşanları 
utandırmayacağı o 
Gün, sizi içinden ır-
maklar akan bahçele-
re koyar. Onlar, önle-
rinden ve sağ tarafla-
rından hızla ışık ya-
yarlar ve Ey Rabbi-
miz! diye yalvarırlar, 
Bu ışığımızı ebediy-
yen parlat ve günah-
larımızı bağışla! Çün-
kü Sen her şeye ka-
dirsin! 
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 gücün..yeter=ق ِديرِ 

66. 
9 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey    ُِّالنَبِي=Peygamber    ِِاِهد     cihad,,et=ج 

ن افِِقينِ     kâfirlerle=اْلك فَارِ  اْلم      ve,,münafıklarla=و 

اْغل ظِْ ل ْيِهْمِ     ve,,katı,,davran=و      onlara,,karşı=ع 

اه مِْ أْو  م      onların,,varacağı,,yer=و 

نَم ِ  ه  بِئْسِ     cehennemdir=ج      ne,,kötü=و 

ِصيرِ   varılacak,,yerdir=اْلم 

Ey Peygamber! 
Kafirler ve müna-
fıklarla savaş, on-
lara karşı sert dav-
ran. Onların vara-
cağı yer cehen-
nemdir. O gidecek-
leri yer ne kötüdür. 

Ey peygamber; 
kafirler ve müna-
fıklarla savaş, 
onlara karşı çe-
tin ol. Onların 
varacağı yer ce-
hennemdir. O, 
ne kötü dönüş 
yeridir. 

Ey Peygamber! Haki-
kati inkar edenler ve 
ikiyüzlüler ile aman-
sızca mücadele et ve 
onlara karşı kararlı ve 
ödünsüz davran. Ve 
(eğer tevbe etmezler-
se) varacakları yer 
cehennem olacaktır. 
O, ne kötü bir varış 
yeridir! 

66. 
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.. بِ  ر  ث ًَلِ    Allah=اّلَل ِ    anlattı=ض      misal..ile=م 

وا..ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr..edenler..hakkında    

أ تِ      Nuh’un=ن وح ِ    karısı=اْمر 

أ تِ  اْمر      ve..karısını=و 
    Lût’un=ل وط ِ 

    altında..(nikahı)=ت ْحتِ     bu..ikisi..idiler=ك ان ت ا

ْبد ْينِِ ِعب اِدن ا..ِمنِْ    iki..kulun=ع  =kullarımızdan    

ْينِِ اِلح  ا    salih=ص  ان ت اه م      onlara..hıyanet..ettiler=ف خ 

ي ْغنِي ا..ف ل مِْ =(kocaları)..savamadı    ا     onlardan=ع ْنه م 

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’tan    ْيئًا     hiçbir..şeyi=ش 

قِيلِ  ِ    ve..denildi=و  َل      ateşe=النَارِ     haydi..girin=اْدخ 

عِ   girenlerle=الدَاِخِلينِ     beraber=م 

Allah inkar edenle-
re, Nuh´un karısı 
ile Lut´un karısını 
misal verdi. Onlar, 
kullarımızdan iki 
salih kişinin nika-
hında iken onlara 
hainlik ettiler: Ko-
caları Allah´tan ge-
len hiçbir şeyi on-
lardan savamadı. 
Bu iki kadına: 
«Haydi, ateşe gi-
renlerle beraber 
siz de girin!» de-
nildi. 

Allah; küfreden-
lere Nuh´un ka-
rısıyla Lut´un ka-
rısını misal ver-
di. Onlar, kulla-
rımızdan iki salih 
kulun nikahında 
iken hainlik etti-
ler de, onları Al-
lah´tan hiç bir 
şeyle kurtara-
madılar. O iki 
kadına; ateşe gi-
renlerle beraber 
siz de girin, de-
nildi. 

Hakikati inkara şart-
lanmış olanlara gelin-
ce, Allah, Nuh'un ka-
rısı ile Lut'un karısı-
nı(n kıssalarını) örnek 
getirmektedir. Onlar 
iki dürüst ve erdemli 
kulumuzun nikahı al-
tında idiler ama koca-
larına ihanet etmiş-
lerdi; ve bu iki kadına 
(Hesap Günü): Haydi 
bütün öteki (günah-
kar)lar ile birlikte ate-
şe girin! denildiğinde 
iki (kocanın) da onla-
ra bir faydası dokun-
mayacaktır! 

66. 
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,, بِ وِ  ر  ض  =ve,,anlattı    ِ اّلَل=Allah    ِث ًَل     misal,,ile=م 

ن وا,,ِللَِذينِ  آم  =inananlar,,hakkında     ِأ ت     karısını=اْمر 

    demişti=ق ال تِْ    hani=إِذِْ    Fir’avn’ın=فِْرع ْونِ 

ب ِِ     bana=ِلي    yap=اْبنِِ    Rabbim=ر 

    içinde=فِي    bir,,ev=ب ْيتًا    katında=ِعْند كِ 

نَةِِ نِي    cennetin=اْلج  ن ج ِ     ve,,beni,,kurtar=و 

فِْرع ْونِ ,,ِمنِْ =Fir’avn’dan    

ِلهِِ ع م      ve,,onun,,(kötü),,işinden=و 

نِي ن ج ِ اْلق ْومِِ,,ِمنِ     ve,,beni,,kurtar=و  =topluluğundan    

 zalimler=الَظاِلِمينِ 

Allah inananlara 
da Firavun´un ka-
rısını misal göster-
di. O «Rabbim! 
Bana katında, 
cennette bir ev 
yap, beni Fira-
vun´dan ve onun 
kötü işinden kurtar 
ve şu zalimler top-
luluğundan kur-
tar!» demişti. 

Allah; iman 
edenlere de, Fi-
ravun´un karısını 
misal gösterdi. 
O; Rabbım, ba-
na katında, cen-
nette bir ev yap, 
beni Firavun´dan 
ve onun yaptık-
larından kurtar 
ve beni zalimler 
güruhundan kur-
tar, demişti. 

İmana ermiş olanlara 
da Allah, Firavun'un 
karısını(n kıssasını) 
örnek getirmiştir, ki o: 
Ey Rabbim! diye yal-
varmıştı, Senin katın-
da (olan) cennette 
benim için bir köşk 
inşa et, beni Fira-
vun'dan ve yaptıkla-
rından koru ve beni 
şu zalim halkın elin-
den kurtar! 

66. 
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.. ْري مِ  م      kızı=اْبن تِ     ve..Meryem’i=و 

انِ      O=الَتِي    İmran’ın=ِعْمر 

ن تِْ ا    korumuştu=أ ْحص  ه      ırzını=ف ْرج 

ن اف ن ف خِْ =biz..de..üflemiştik    ِِفِيه=ona    

وِحن ا..ِمنِْ ر  =ruhumuzdan    

دَق تِْ ص  اتِِ    ve..doğrulamıştı=و      kelimelerini=بِك ِلم 

ا ب ِه  ك ت بِهِِ    Rabbinin=ر      ve..Kitaplarını=و 

ك ان تِْ     ve..olmuştu=و 

اْلق انِتِينِ ..ِمنِ  =gönülden..itaat..edenlerden 

Irzını korumuş 
olan, İmran kızı 
Meryem´i de Allah 
misal verdi. Biz, 
onun içine ruhu-
muzdan üfledik ve 
Rabbinin sözlerini, 
kitaplarını tasdik 
etti. Ve o gönülden 
itaat etti. 

Mahrem yerini 
korumuş olan 
İmran kızı Mer-
yem´i de. Ona 
ruhumuzdan üf-
lemiştik de Rab-
bının sözlerini ve 
kitablarını tasdik 
etmişti. Ve o, 
gönülden itaat 
edenlerdendi. 

Ve İmran'ın kızı Mer-
yem(in kıssasını Al-
lah'a karşı sorumluluk 
bilinci taşıyanların di-
ğer bir örneği yaptık): 
O iffetini korumuştu, 
bunun üzerine Biz 
onun (rahmindeki)ne 
ruhumuzdan üflemiş-
tik ve Meryem Rabbi-
nin sözlerinin ve 
(böylece,) vahyettik-
lerinin doğruluğunu 
kabul etmiş ve sami-
miyetle bağlananlar-
dan biri olmuştu. 

67. 
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,, كِ  بِي ِدهِِ,,الَِذي    ne,,mübarektir=ت ب ار  =elinde,,bulunan    

ْلكِ  ه وِ     mülk=اْلم      ve,,O’nun=و 

ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ل ىَِٰعِ  =herşeye     ِق ِدير=gücü,,yeter 

Sınırsız hükümdar-
lık elinde olan Al-
lah, yüceler yüce-
sidir ve O´nun her 
şeye gücü yeter. 

Şanı yücedir, 
bütün mülk elin-
de olanın. Ve O; 
her şeye kadir-
dir. 

Hükümranlığın sahibi 
olan Allah kutludur, 
yücedir; O her diledi-
ğini yapmaya kadir-
dir. 

67. 
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ل قِ     ki..O=الَِذي.. ْوتِ     yarattı=خ      ölümü=اْلم 

ي اة ِ اْلح  ك مِْ    ve..hayatı=و      denemek..için=ِلي ْبل و 

    daha..güzel=أ ْحس نِ     hanginizin=أ يُّك مِْ

ًَلِ  ه وِ     iş..yapacağınızı=ع م      ve..O=و 

يزِ اْلع زِِ =üstündür     ِاْلغ ف ور=bağışlayandır 

O hanginizin daha 
güzel iş yapacağı-
nızı denemek için, 
ölümü ve hayatı 
yarattı. O, üstün-
dür, bağışlayandır. 

Hanginizin daha 
iyi amel işlediğini 
denemek için 
ölümü ve hayatı 
yaratan O´dur. 
Ve O; Aziz´dir, 
Gafur´dur. 

O, hem ölümü, hem 
de hayatı yaratmıştır 
ki sizi sınamaya tabi 
tutsun (ve böylece) 
davranış yönünden 
hanginiz daha iyidir 
(onu göstersin) ve 
yalnız O(nun) kudret 
sahibi ve çok bağış-
layıcı (olduğuna sizi 
inandırsın). 

67. 
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ل قِ     ki,,O=الَِذي,, ْبعِ     yarattı=خ      yedi=س 

اتِ  او      tabaka,,tabaka=ِطب اقًاِ     göğü=س م 

ا ىَِٰ,,م  ت ر  =görmezsin    ْلقِِ,,فِي خ  =yaratmasında    

نِِ     Rahman’ın=الَرْحم َٰ

ت ِ ,,ِمنِْ ت ف او  =bir,,aykırılık,,,uygunsuzluk    

رِ     döndür,,de,,(bak)=ف اْرِجعِِ     gözü(nü)=اْلب ص 

ىَِٰت رِ ,,ه لِْ =görüyor,,musun?    

ف ط ورِ ,,ِمنِْ =bir,,bozukluk 

Yedi göğü tabaka-
lar halinde yaratan 
O´dur. Rahman´ın 
bu yaratmasında 
bir düzensizlik bu-
lamazsın. Gözünü 
bir çevir bak, bir 
çatlak görebilir mi-
sin? 

O ki; yedi göğü 
kat kat yaratmış-
tır. Sen Rah-
man´ın yaratma-
sında bir düzen-
sizlik bulamaz-
sın. Gözünü çe-
vir de bak, bir 
aksaklık görebilir 
misin? 

Yedi göğü birbiriyle 
tam bir uyum içinde 
yaratan O, (ne yü-
ce)dir! Rahman'ın ya-
ratışında hiçbir ak-
saklık göremezsin. 
Gözünü bir kez daha 
(ona) çevir! Hiç kusur 
görüyor musun? 

67. 
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    döndür..(bak)=اْرِجعِِ    sonra=ث مَِ..

رِ      iki..kez..daha=ك َرت ْينِِ    gözü(nü)=اْلب ص 

رِ     sana=إِل ْيكِ     döner=ي ْنق ِلبِْ     göz=اْلب ص 

اِسئًا ه وِ     umudu..keserek=خ      o=و 

ِسيرِ   hor..ve..bitkin=ح 

Sonra gözünü iki 
kez daha döndür 
bak. Göz aradığı 
kusuru bulmaktan 
umudu keserek 
yorgun ve bitkin bir 
halde sana döner. 

Sonra gözünü iki 
kere daha çevir; 
göz umduğunu 
bulamayıp bitkin 
ve yorgun sana 
dönecektir. 

Evet, gözünü tekrar 
tekrar (ona) çevir: 
(her seferinde) bakı-
şın, şaşkın ve bezgin 
bir şekilde önüne geri 
dönecektir... 

67. 
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ل ق دِْ,, يَنَا    andolsun=و  اءِ     biz,,donattık=ز      göğü=الَسم 

ابِيحِ     en,,yakın=الدُّْني ا ص      lambalarla=بِم 

ع ْلن اه ا ج  وًما    ve,,onları,,yaptık=و  ج      taşlamalar=ر 

أ ْعت ْدن ا    şeytanlar,,için=ِللَشي اِطيِنِ      ve,,hazırladık=و 

مِْ  çılgın,,ateş=الَسِعيرِِ    azabı=ع ذ ابِ     onlara=ل ه 

And olsun biz, 
dünyaya en yakın 
göğü lambalarla 
donattık. Bunları 
şeytanlara atılan 
taşlar yaptık ve on-
lara ateş azabını 
hazırladık. 

Andolsun ki; Biz, 
yere en yakın 
göğü kandillerle 
donattık. Onlarla 
şeytanların taş-
lanmasını sağ-
ladık. Ve onlara, 
çılgın alevli aza-
bı hazırladık. 

Biz, yeryüzüne en 
yakın olan gökleri 
ışıklarla süsledik ve 
onları (insanlar ara-
sında bulunan) şey-
tan ruhluların boş ve 
anlamsız spekülas-
yonlarına konu yaptık 
ve onlar için yakıcı 
alevden bir azap ha-
zırladık; 

67. 
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.. ِللَِذينِ  وا..و  ك ف ر  =inkâr..edenler..için..vardır    

ب ِِهمِْ     azabı=ع ذ ابِ     Rablerini=بِر 

نَم ِ  ه  بِئْسِ     cehennem=ج      ve..ne..kötü=و 

ِصيرِ   gidilecek..sonuçtur=اْلم 

Rablerini inkar 
edenler için ce-
hennem azabı 
vardır. O ne kötü 
dönüştür. 

Rabblarına küf-
redenler için de 
cehennem azabı 
vardır. Ne kötü 
dönüş yeridir. 

Çünkü, (bu şekilde) 
Rablerine karşı is-
yankar davranan her-
kesi cehennem azabı 
beklemektedir; orası, 
ne kötü bir varış yeri-
dir! 

67. 
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ا    atıldıkları=أ ْلق وا    zaman=إِذ ا,,     oraya=فِيه 

ا    işitirler=س ِمع وا     homurtusunu=ش ِهيقًا    onun=ل ه 

ِهيِ   kaynıyor=ت ف ورِ     ve,,o=و 

Oraya atıldıkların-
da onun kaynar-
ken çıkardığı uğul-
tuyu işitirler. 

Oraya atıldıkla-
rında; onun kay-
narken çıkardığı 
uğultuyu işitirler. 

Onlar, (cehennem)e 
atıldıklarında, onun 
kaynarken çıkardığı 
sesi duyacaklar, 
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يَزِ     neredeyse=ت ك اد ِ..     çatlayacak=ت م 

..ِمنِ 
اْلغ ْيِظِ  =öfkeden    ا     her..biri=ك لَم 

ْلِقيِ 
افِي    atıldıkça=أ  ه  =onun..içine     ِف ْوج=topluluk    

مِْ أ ل ه  ا    onlara..sordu(lar)=س  ن ت ه  ز      onun..bekçileri=خ 

ي أْتِك مِْ..أ ل مِْ =size..gelmedi..mi?     ِن ِذير=bir..uyarıcı 

Neredeyse cehen-
nem öfkesinden 
çatlayacak! Her 
topluluk onun içine 
atıldıkça cehen-
nem bekçileri onla-
ra; «Size bir uyarı-
cı gelmedi mi?» 
diye sorarlar. 

Nerede ise öfke-
sinden çatlaya-
cak gibi olur. Her 
bir topluluk ona 
atıldığında, bek-
çileri onlara so-
rarlar: Size bir 
uyarıcı gelmedi 
mi? 

neredeyse öfke ile 
patlarcasına (çıkardı-
ğı sesi); (ve) her grup 
(günahkarın) oraya 
her atılışında, bekçi-
ler onlara soracak: 
Size hiç uyarıcı gel-
memiş miydi? 

67. 
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    andolsun=ق دِْ    evet=ب ل ىَِٰ    dediler=ق ال وا,,

ن ا اء      uyarıcı=ن ِذيرِ     bize,,geldi=ج 

ق ْلن ا    ama,,biz,,yalanladık=ف ك ذَْبن ا     ve,,dedik,,ki=و 

ا ن َزلِ ,,م  =indirmedi    ِ اّلَل=Allah    

ش ْيءِ ,,ِمنِْ =hiçbir,,şey    ِْأ ْنت مِْ,,إِن =siz    َِإِل=ancak    

لِ     içindesiniz=فِي َل  بِيرِ     bir,,sapıklık=ض   büyük=ك 

Onlar; «Evet, doğ-
rusu bize bir uyarı-
cı geldi, fakat biz 
yalanladık ve Allah 
hiçbir şey indirme-
di, siz büyük bir 
sapıklık içindesi-
niz» dedik. 

Onlar: Evet, 
doğrusu bize bir 
uyarıcı geldi, 
ama biz yalanla-
dık ve: Allah, hiç 
bir şey indirme-
miştir. Siz, bü-
yük bir sapıklık 
içindesiniz, de-
dik, derler. 

Onlar: Evet diyecek-
ler, aslında bize bir 
uyarıcı gelmişti, ama 
biz o'nu(n söyledikle-
rini) yalanladık ve 
o'na: 'Allah (vahiy yo-
luyla) hiçbir şey in-
dirmiş değildir! Siz 
(kendinizi uyarıcı ola-
rak görenler) büyük 
bir yanılgı içindesiniz! 
dedik. 

67. 
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ق ال وا..     eğer=ل وِْ    ve..dediler..ki=و 

عِ ن ..ك نَا ْسم  =söz..dinleseydik    ِْأ و=yahut    

ا    düşünseydik=ن ْعِقلِ  ك نَا..م  =bulunmazdık    

ابِِ    arasında=فِي     halkı=أ ْصح 

 çılgın..ateşin=الَسِعيرِِ

Eğer kulak vermiş 
veya akletmiş ol-
saydık, çılgın alevli 
cehennemlikler 
içinde olmazdık 
derler. 

Eğer kulak ver-
miş veya aklet-
miş olsaydık, bu 
çılgın alevli ateş 
halkı arasında 
bulunmazdık, 
derler. 

Ve onlar, Eğer biz di-
ye ekleyecekler, (bu 
uyarıları) dinlemiş ol-
saydık veya (en 
azından) kendi aklı-
mızı kullansaydık, 
(şimdi) yakıcı ateşe 
müstehak olanlar 
arasında bulunmaz-
dık! 

67. 
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ف وا,,     günahlarını=بِذ ْنبِِهمِْ    itiraf,,ettiler=ف اْعت ر 

ابِِ    uzak,,olsun=ف س ْحقًا     halkı=ِْل ْصح 

 çılgın,,ateş=الَسِعيرِِ

Böylece günahla-
rını itiraf ederler. 
Çılgın alevli ce-
hennemlikler yok 
olsunlar! 

Böylece günah-
larını itiraf ettiler. 
Yok olsun çılgın 
alevli cehennem 
ashabı. 

Onlar böylece günah-
larının farkına vara-
caklar ama (o zaman) 
bütün güzellikler bu 
yakıcı ateşe mahkum 
olanlardan uzak bu-
lunacak. 

67. 
12 

ي ْخش ْونِ ..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =saygılı..olanlar    

بَِ ه مِْر  =Rablerine    ِِبِاْلغ ْيب=gizlide    

مِْ ة ِ    onlar..için..vardır=ل ه  ْغِفر      bağış(lama)=م 

أ ْجرِ  بِيرِ     ve..mükâfat=و   büyük=ك 

Fakat görmeden 
Rablerinden kor-
kanlar var ya, işte 
onlar için bağış-
lanma ve büyük 
mükafat vardır. 

Muhakkak ki 
gayb ile Rabbla-
rından korkanlar, 
işte onlar için, 
mağfiret ve bü-
yük mükafat 
vardır. 

(Buna karşılık,) kendi 
kavrayışlarının öte-
sinde olsa da Al-
lah'tan korku ve ür-
perti duyanlar için 
bağışlanma ve büyük 
bir ödül vardır. 

67. 
13 

وا,, أ ِسرُّ     yahut=أ وِِ    sözünüzü=ق ْول ك مِْ    gizleyin=و 

وا     çünkü,,O=إِنَه ِ    onu=بِِهِ     açığa,,vurun=اْجه ر 

ِليمِ  د ورِِ    özünü=بِذ اتِِ    bilir=ع   göğüslerin=الصُّ

Sözünüzü ister 
gizleyin, ister açı-
ğa vurun; bilin ki 
O, kalplerde olanı 
bilir. 

Sözünüzü ister 
gizleyin, ister 
açığa vurun; 
muhakkak ki O, 
göğüslerin özü-
nü bilendir. 

(Bilin ki ey insanlar,) 
inançlarınızı ister giz-
leyin ister açığa vu-
run, O kalpler(iniz)de 
olan her şeyi bilir. 

67. 
14 

.. ي ْعل مِ ..أ لِ  =bilmez..mi?    ِْن ل قِ ..م  خ  =yaratan    

ه وِ  بِيرِ     latiftir=اللَِطيفِ     O=و   haber..alandır=اْلخ 

Yaratan bilmez 
olur mu? O, latiftir, 
haberdardır. 

Yaratan bilmez 
olur mu hiç? Ve 
O; Latif´tir, Ha-
bir´dir. 

(Her şeyi) yaratan O, 
nasıl olur da (her şe-
yi) bilmez? Evet, yal-
nız O, (hikmetinde) 
erişilmez bir derinlik 
sahibidir, her şeyden 
haberdar olandır! 

67. 
15 

,, ع لِ ,,الَِذي    O=ه وِ  ج  =yapandır     ِل ك م=size    

    boynu,,eğik=ذ ل ولًِ    yeri=اْْل ْرضِ 

    haydi,,yürüyün=ف اْمش وا

ا,,فِي ن اِكبِه  م  =onun,,omuzlarında    ك ل وا     ve,,yiyin=و 

ِرْزقِِهِ ,,ِمنِْ =O’nun,,rızkından     ِإِل ْيهِِو =O’nadır    

 dönüş=النُّش ورِ 

Yeryüzünü size 
boyun eğdiren 
O´dur. Şu halde 
yerin sırtlarında 
dolaşın ve Allah´ın 
rızkından yiyin. 
Dönüş ancak 
O´nadır. 

Size yeryüzünü 
boyun eğdiren 
O´dur. O halde 
onun sırtlarında 
yürüyün. O´ nun 
rızkından yiyin, 
nihayet dönüş 
O´nadır. 

O, yeryüzünü ya-
şanması kolay bir yer 
yapmıştır. Öyleyse 
onun her tarafını do-
laşın ve Allah'ın ver-
diği rızıktan pay al-
maya çalışın ama 
(hiçbir an aklınızdan 
çıkarmayın ki) yine 
O'na döneceksiniz. 

67. 
16 

نِْ    ?emin..misiniz=أ أ ِمْنت مِْ..     olanın=م 

اءِِ..فِي الَسم  =gökte    

ي ْخِسفِ ..أ نِْ =batırmayacağından     ِبِك م=sizi    

    o..(yer)=ِهيِ     O..zaman=ف إِذ ا    yere=اْْل ْرضِ 

ورِ   birden..sallanır=ت م 

Gökte olanın sizi 
yere batırmayaca-
ğından emin misi-
niz? O zaman yer 
sarsıldıkça sarsılır. 

Gökte olanın; si-
zi yerin dibine 
geçirmesinden 
emin mi oldu-
nuz? O zaman 
yer, sarsıldıkça 
sarsılır. 

O Gökteki'nin, yeryü-
zünün bir gün gelip 
sarsılmaya başladı-
ğında sizi yutmasına 
izin vermeyeceğine 
emin olabilir misiniz? 

67. 
17 

نِْ    ?siz,,emin,,misiniz=أ ِمْنت مِْ    yoksa=أ مِْ,,     olanın=م 

اءِِ,,فِي الَسم  =gökte    

ي ْرِسلِ ,,أ نِْ =göndermeyeceğinden    ِْل ْيك م     üzerine=ع 

اِصبًاِ      taş,,yağdıran,,(bir,,fırtına)=ح 

ونِ  ت ْعل م      nasıldır=ك ْيفِ     bileceksiniz=ف س 

 tehdidim=ن ِذيرِِ

Gökte olanın başı-
nıza taş yağdırma-
sından güvende 
misiniz? Benim 
uyarmamın nasıl 
olduğunu yakında 
bileceksiniz. 

Yoksa gökte 
olanın; başınıza 
taş gönderme-
sinden emin mi 
oldunuz? Benim 
tehdidimin nasıl 
olduğunu yakın-
da bileceksiniz. 

Yahut, O Gökteki'nin, 
Benim uyarımın ne 
kadar (doğru) oldu-
ğunu size gösterecek 
olan ölümcül bir ka-
sırgayı üstünüze 
salmayacağından 
emin olabilir misiniz? 

67. 
18 

ل ق دِْ..     yalanladılar=ك ذَبِ     andolsun=و 

ق ْبِلِهمِْ..ِمنِْ..الَِذينِ  =onlardan..öncekiler    

    oldu=ك انِ     ?ama..nasıl=ف ك ْيفِ 

رِِن ِكي =benim..inkârım 

And olsun ki, on-
lardan öncekiler de 
peygamberlerini 
yalanlamışlardı, 
ancak benim inti-
kamım nasıl ol-
muştu? 

Andolsun ki; on-
lardan öncekiler 
de yalanlamış-
lardı. Beni inkar 
nasılmış? 

Doğrusu, daha önce 
yaşamış olanlar(ın 
birçoğu) da (Benim 
uyarılarımı) yalanla-
mıştı ve Benim (onla-
rı) yok sayıp dışla-
mam ne korkunçtu! 

67. 
19 

,, ل مِْ ْوا,,أ و  ي ر  =görmüyorlar,,mı?    

الَطْيرِِ,,إِل ى =uçan,,kuşları    ِْم     üstlerinde=ف ْوق ه 

افَاتِ  ي ْقبِْضن ِ     sıra,,sıra=ص      açıp,,yumarak=و 

ا ي ْمِسك ه نَِ,,م  =onları,,(havada),,tutmuyor    

    başkası=إِلَِ
ن ِ      Rahman’dan=الَرْحم َٰ

ش ْيءِ ,,بِك ل ِِ    doğrusu,,O=إِنَه ِ =herşeyi    

 görmektedir=ب ِصيرِ 

Üzerlerinde kanat 
çırparak uçan dizi 
dizi kuşları gör-
mezler mi? Onları 
havada Rahman 
olan Allah´tan 
başkası tutmuyor; 
doğrusu o her şeyi 
görendir. 

Onlar; üzerlerin-
de kanat çırpan 
sıra sıra kuşları 
görmezler mi? 
Onları Rah-
man´dan başka-
sı tutmuyor. Mu-
hakkak ki O; her 
şeyi görendir. 

Onlar, üstlerinde ka-
nat çırparak uçan 
kuşlara hiç bakmazlar 
mı? Onları havada tu-
tan yalnızca Rah-
man'dır. Gerçek şu ki 
O, her şeyi gözeti-
minde bulundurur. 

67. 
20 

ذ ا    ?yahut..kimdir=أ َمنِْ.. ه وِ ..الَِذي    bu=ه َٰ =o..ki    

ْند ِ     sizin=ل ك مِْ    askerinizdir=ج 

ك مِْ ر  د ونِِ..ِمنِْ    size..yardım..edecek=ي ْنص  =başka    

ِنِ      şüphesiz=إِنِِ    Rahman’dan=الَرْحم َٰ

ونِ      içindedirler=فِي    ancak=إِلَِ    kâfirler=اْلك افِر 

ورِ   derin..bir..gaflet..ve..aldanma=غ ر 

Rahman olan Al-
lah´a karşı size 
yardım edecek as-
kerleriniz hani kim-
lerdir? Kâfirler de-
rin bir gaflet ve al-
danma içindedirler. 

Rahman´dan 
başka size yar-
dımda buluna-
cak ordunuz 
kimdir? Kafirler 
sadece gurur 
içindedirler. 

Rahman'dan başka 
size kalkan olabilecek 
ve sizi (tehlikelere 
karşı) koruyabilecek 
kimse var mı? Bu ha-
kikati inkar edenler, 
büyük bir yanılgı için-
deler! 

67. 
21 

,, نِْأ مَِ =yahut,,kimdir?    ذ ا     o=ه َٰ

ق ك مِْ,,الَِذي ي ْرز  =size,,rızık,,verecek    

أ ْمس كِ ,,إِنِْ =tutacak,,olursa    
    O,,rızkını=ِرْزق ه ِ 

وا    doğrusu=ب لِْ     onlar,,direnmektedirler=ل جُّ

ِ     içinde=فِي ن ف ورِ     azgınlık=ع ت و   ve,,nefret=و 

Allah, rızkını tuta-
cak olursa size 
rızk verecek kim-
dir? Doğrusu onlar 
azgınlık ve nefret 
içinde direnmekte-
dirler. 

Eğer O; rızkınızı 
tutup kesivere-
cek olursa, size 
rızık verecek 
kimdir? Hayır, 
onlar; azgınlık 
ve nefret içinde 
direnip durmak-
tadırlar. 

Yahut Allah geçim 
imkanlarınızı (eliniz-
den) alacak olursa si-
ze rızık sağlayacak 
kimse var mı? Hayır, 
ama onlar, (bu haki-
kati inkar edenler, Al-
lah'ın mesajlarını) kü-
çümsemekte ve 
(O'ndan) körükörüne 
inatla kaçmaktalar! 

67. 
22 

.. نِْ ي ْمِشي..أ ف م  =yürüyen..mi?    ِكبًّا     kapanarak=م 
Yüzükoyun sürü-
nen mi, yoksa doğ-
ru yolda düpedüz 

Yüzükoyun sü-
rünen mi daha 
çok hidayettedir, 

Peki öyleyse, gözünü 
yere dikerek giden, 
hedefe, doğru yolda 
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ْجِههِِ..ع ل ىَِٰ و  =yüzüstü    َِٰأ ْهد ى=doğru..gider    

ي ْمِشي..أ َمنِْ =yoksa..yürüyen..mi?    س ِويًّا=düzgün    

اطِ ..ع ل ىَِٰ ِصر  =yolda     ِْست ِقيم  dosdoğru=م 

yürüyen mi daha 
doğru yoldadır? 

yoksa doğru 
yolda düpedüz 
yürüyen mi? 

dümdüz yürüyenden 
daha iyi mi ulaşır? 

67. 
23 

أ ك مِْ,,الَِذي    O’dur=ه وِ     de,,ki=ق لِْ,, أ ْنش  =sizi,,yaratan    

ع ِ ج  لِ و  =ve,,veren     ِل ك م=size    

ارِ     işitme,,(duyusu)=الَسْمعِ  اْْل ْبص      ve,,gözler=و 

اْْل ْفئِد ة ِ  ا,,ق ِليًَلِ    ve,,gönüller=و  م  =ne,,kadar,,az    

ونِ   şükrediyorsunuz=ت ْشك ر 

De ki: «Sizi yara-
tan, size kulaklar, 
gözler ve kalpler 
veren O´dur. Ne 
az şükrediyorsu-
nuz.» 

De ki: Sizi yara-
tan ve sizler için 
kulaklar, gözler 
ve kalbler var 
eden O´dur. Ne 
de az şükredi-
yorsunuz. 

De ki: O, sizi hayata 
getiren, size kulaklar, 
gözler ve kalpler ba-
ğışlayandır; (yine de) 
ne kadar az şükredi-
yorsunuz! 

67. 
24 

أ ك مِْ..الَِذي    O’dur=ه وِ     de..ki=ق لِْ.. ذ ر  =sizi..üreten    

اْْل ْرِضِ..فِي =yerde    ِِإِل ْيه     ve..O’na=و 

ونِ   huzuruna..toplanacaksınız=ت ْحش ر 

De ki: Sizi yeryü-
zünde çoğaltıp ya-
yan O´dur, ancak 
O´nun huzuruna 
gelip toplanacak-
sınız. 

De ki: Sizi yer-
yüzünde yaratıp 
yayan O´dur. Ve 
O´na toplanıp 
götürüleceksiniz. 

De ki: Sizi yeryüzün-
de yaratıp çoğaltan 
O'dur; ve (yeniden di-
rildiğinizde) O'nun 
huzurunda toplana-
caksınız. 

67. 
25 

,, ي ق ول ونِ  ت ىَِٰ    ve,,diyorlar=و  ذ ا    ?ne,,zaman=م      bu=ه َٰ

ْعد ِ     eğer=إِنِْ    tehdid(ettiğiniz,,azab)=اْلو 

اِدقِينِ     iseniz=ك ْنت مِْ  doğru,,(söylüyor)=ص 

«Doğru sözlü ise-
niz söyleyin, bu 
tehdit hani ne za-
man gerçekleşe-
cek?» derler. 

Derler ki: Doğru 
sözlüler iseniz, 
bildirin ne za-
mandır bu vaad? 

Ama onlar (yalnızca 
şunu) soruyorlar: Bu 
vaad ne zaman ger-
çekleşecek? (Buna 
cevap verin, ey ina-
nanlar,) eğer doğru 
sözlü insanlar iseniz! 

67. 
26 

ا    de..ki=ق لِْ..     bilgi=اْلِعْلمِ     şüphesiz=إِنَم 

ا    Allah’ın=اّلَلِِ    yanındadır=ِعْند ِ إِنَم      ve..ancak=و 

بِينِ     bir..uyarıcıyım=ن ِذيرِ     ben=أ ن ا  apaçık=م 

De ki: «O bilgi an-
cak Allah´a mah-
sustur. Ben ise 
sadece açık sözlü 
bir uyarıcıyım.» 

De ki: Bilgi; an-
cak Allah katın-
dadır. Ve ben 
sadece apaçık 
bir uyarıcıyım. 

Onlara de ki (ey Pey-
gamber): Onun bilgisi 
yalnız Allah katında-
dır; ben ise sadece 
bir uyarıcıyım. 

67. 
27 

,, أ ْوه ِ,,ف ل َما ر  =onu,,görünce    ًِْلف ة     yakından=ز 

وه ِ    kötüleşti=ِسيئ تِْ ج      yüzleri=و 

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenlerin     ِقِيل     ve,,dendi=و 

ذ ا ك ْنت مِْ,,الَِذي    işte,,budur=ه َٰ =olduğunuz,,şey    

 çağırıp=ت دَع ونِ     onu=بِهِِ

Fakat azabı gör-
dükleri zaman, in-
kar edenlerin yüz-
leri kararır ve ken-
dilerine «işte sizin 
arayıp durduğunuz 
budur» denir. 

Onu yaklaşırken 
gördükleri vakit, 
küfredenlerin 
yüzleri buruştu. 
Ve: Sizin isteyip 
durduğunuz işte 
budur, denildi. 

Ama sonunda, bu 
(gerçekleşme)nin ya-
kın olduğunu gördük-
leri zaman, hakikati 
inkar edenlerin yüzle-
ri acı ile buruşacak ve 
onlara: İşte (o kadar 
küçümseyerek) çağı-
rıp durduğunuz şey 
budur! denilecek. 

67. 
28 

أ ْيت مِْ    de..ki=ق لِْ..     eğer=إِنِْ    baksanıza=أ ر 

    Allah=اّلَل ِ    beni..öldürse=أ ْهل ك نِيِ 

نِْ م  ِعيِ     ve..olanları=و      benimle..beraber=م 

ن ا    yahut=أ وِْ ِحم  نِْ    bize..acısa..da=ر      ?kim=ف م 

    kâfirleri=اْلك افِِرينِ     kurtarabilir=ي ِجيرِ 

ع ذ ابِ ..ِمنِْ =azabdan     ِأ ِليم=acı 

De ki: «Allah beni 
ve benimle bera-
ber bulunanları is-
terse yok eder ve-
ya isterse merha-
met eder; söyleyin 
bu taktirde kâfirleri 
can yakıcı azaptan 
kim kurtarabilir?» 

De ki: Beni ve 
benimle beraber 
bulunanları, Al-
lah helak eder 
veya esirgerse; 
kafirleri, elim bir 
azabdan kurta-
racak olan kim-
dir? 

De ki (ey Peygam-
ber!): Ne sanıyorsu-
nuz? Allah isterse 
beni ve bana tabi 
olanları yok eder, is-
terse bize şefkatiyle 
rahmet eder. Peki, 
(siz) hakikat inkarcıla-
rını (öteki dünyada) 
şiddetli azaptan koru-
yabilecek kimse var 
mı? 

67. 
29 

نِ     O=ه وِ     de,,ki=ق لِْ,,     çok,,merhametlidir=الَرْحم َٰ

نَا ل ْيهِِ    O’na=بِهِِ    inanmışızdır=آم  ع      ve,,O’na=و 

َكْلن اِ      dayanmışızdır=ت و 

ونِ  ت ْعل م  نِْ    yakında,,bileceksiniz=ف س      kimdir=م 

لِ     içinde,,olan=فِي    O=ه وِ  َل      bir,,sapıklık=ض 

بِينِ   apaçık=م 

De ki: «O Allah, 
Rahmandır; biz 
O´na iman etmiş 
ve sırf O´na güve-
nip dayanmışızdır. 
Siz kimin apaçık 
sapıklıkta olduğu-
nu yakında öğre-
neceksiniz.» 

De ki: O, Rah-
man´dır. Biz, 
O´na inandık ve 
O´na tevekkül 
ettik. Kimin apa-
çık bir sapıklıkta 
olduğunu yakın-
da bileceksiniz. 

De ki: O, Rahman'dır; 
biz O'na iman ettik ve 
O'na güvendik; kimin 
açık bir sapıklıkta ol-
duğunu zamanı gel-
diğinde anlayacaksı-
nız. 

67. 
30 

أ ْيت مِْ    de..ki=ق لِْ..     eğer=إِنِْ    baksanıza=أ ر 

ك مِْ    olsa=أ ْصب حِ  اؤ      çekilmiş=غ ْوًرا    suyunuz=م 

نِْ اءِ     ?size..getirebilir=ي أْتِيك مِْ    kim=ف م      bir..su=بِم 

ِعينِ   akar=م 

De ki: «Suyunuz 
yere batarsa söy-
leyin, size kim te-
miz bir su kaynağı 
getirebilir?» 

De ki: Eğer su-
yunuz yerin dibi-
ne batarsa, söy-
leyin; size kim 
temiz bir su kay-
nağı getirebilir? 

(Hakikati inkar eden-
lere) de ki: Ne sanı-
yorsunuz? Aniden 
bütün suyunuz topra-
ğın altında yok olup 
gitseydi (Allah'tan 
başka) kim size temiz 
kaynaklardan (yeni) 
su verebilirdi? 

68. 
1 

,, اْلق ل مِِ    Nun=نِ      kaleme,,andolsun=و 

ا م  ونِ ,,و  ي ْسط ر  =ve,,(kalemle),,yazdıklarına 

Nun. Kaleme ve 
onunla yazdıranla-
ra and olsun. 

Nun. Kaleme ve 
onunla yazılan-
lara andolsun ki; 

Nun. Düşün kalemi 
ve (onunla) yazdıkla-
rını! 

68. 
2 

ا.. ةِِ    sen=أ ْنتِ     değilsin=م      nimetiyle=بِنِْعم 

ب ِكِ  ْجن ونِ     Rabbinin=ر   cinlenmiş..(deli)=بِم 

Sen, Rabbinin ni-
metiyle cinlenmiş 
değilsin. 

Sen, nimeti sa-
yesinde bir deli 
değilsin. 

Sen bir deli değilsin, 
Rabbinin nimeti sa-
yesinde! 

68. 
3 

إِنَِ,,     senin,,için,,vardır=ل كِ     ve,,şüphesiz=و 

ْيرِ     bir,,mükâfat=ْل  ْجًرا ْمن ونِ ,,غ  م  =kesintisiz 

Senin için kesinti-
siz bir mükafat 
vardır. 

Doğrusu senin 
için tükenmeyen 
bir mükafat var-
dır. 

Ve senin için kesinti-
siz bir ödül vardır; 

68. 
4 

.. إِنَكِ  ل قِ     üzerindesin=ل ع ل ىَِٰ    ve..sen=و      bir..ahlak=خ 

 büyük=ع ِظيمِ 

Ve sen yüce bir 
ahlaka sahipsin. 

Muhakkak ki 
sen; büyük bir 
ahlak üzerinde-
sin 

çünkü sen, üstün bir 
hayat tarzına sahip-
sin; 

68. 
5 

,, ت ْبِصرِ      göreceksin=ف س 

ونِ  ي ْبِصر   onlar,,da,,görecekler=و 

Sen de görecek-
sin, onlar da göre-
cekler. 

Yakında sen de 
göreceksin, on-
lar da görecek-
ler; 

ve (bir gün) sen de 
göreceksin, onlar, 
(şimdi seni küçümse-
yenler) de görecekler, 

68. 
6 

.. ْفت ونِ     hanginiz=بِأ ْييِك مِ   fitnelenmiştir=اْلم 
Hanginizin sınan-
dığını. 

Hanginizin ak-
lından zoru ol-
duğunu. 

hanginiz(in) akıldan 
yoksun olduğunu. 

68. 
7 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ,,     O’dur=ه وِ     Rabbin=ر 

نِْ    en,,iyi,,bilen=أ ْعل مِ  لَِ    kim(ler)=بِم      sapmıştır=ض 

س بِيِلهِِ,,ع نِْ =kendi,,yolundan     ِه و     ve,,O’dur=و 

ْهت ِدينِ     en,,iyi,,bilen=أ ْعل مِ   doğru,,yoldadır=بِاْلم 

Şüphesiz Rabbin, 
kimlerin kendi yo-
lundan saptığını ve 
kimlerin doğru yol-
da olduğunu her-
kesten iyi bilir. 

Muhakkak ki se-
nin Rabbın; 
kendi yolundan 
sapanları çok iyi 
bilir. Ve O, hida-
yete erevleri de 
en iyi bilendir. 

Gerçek şu ki, yalnız 
senin Rabbin, kimin 
kendi yolundan sap-
tığını bilir ve yalnız 
O'dur, kimin doğru 
yolda olduğunu bilen. 

68. 
8 

.. ِ ت ِطعِِ..ف َل  =öyleyse..itaat..etme    

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanlara=اْلم 

Öyleyse yalanla-
yanlara itaat etme. 

Öyleyse sen; ya-
lanlayanlara 
uyma. 

O halde, hakikati ya-
lanlayanlar(ın arzu ve 
özlemlerin)e uyma! 

68. 
9 

دُّوا,, ت ْدِهنِ ,,ل وِْ    istediler,,ki=و  =sen,,yağcılık,,yapasın    

 onlar,,da,,yağcılık,,yapsınlar=ف ي ْدِهن ونِ 

Onlar istediler ki, 
sen yumuşak dav-
ranasın da onlar 
da sana yumuşak 
davransınlar. 

Onlar isterler ki; 
sen yumuşak 
davranasın da 
kendileri de yu-
muşaklık göster-
sinler. 

Onlar senin (kendile-
rine) yumuşak dav-
ranmanı isterler ki 
kendileri de (sana) 
yumuşak davransın-
lar. 

68. 
10 

.. لِ  ت ِطعِْ..و  =ve..itaat..etme    َِك ل=hiçbirine    

ََلفِ  ِهينِ     yemin..edip..duran=ح   aşağılık=م 

Şunların hiçbirine 
itaat etme: Yemin 
edip duran aşağı-
lık. 

Sen; yemin edip 
duran, izzet-i 
nefsi bulunma-
yana uyma. 

Ayrıca, yemin edip 
duran alçağa uyma, 

68. 
11 

,, َشاءِ     kötüleyip,,duran=ه َمازِ      götürüp,,getiren=م 

ن ِميمِ بِِ =söz 

Herkesi kınayan, 
söz götürüp geti-
ren. 

Daima ayıplayan 
ve laf getirip gö-
türene. 

(yahut) iğrenç dedi-
kodular yapan iftira-
cıya, 

68. 
12 

نَاع ِ.. ْيرِِ    engel..olan=م  ْعت دِ     hayra=ِلْلخ      saldırgan=م 

 günahkar=أ ثِيمِ 

Hayra engel olan, 
saldırgan, günah-
kar. 

Durmadan hayra 
engel olana, 
haddi aşana, 
çok günahkara. 

(yahut) iyiliğe mani 
olana, (yahut) günah-
kar zorbaya, 

68. 
13 

,, ِلكِ ,,ب ْعد ِ    kaba=ع ت ل ِ  ذ َٰ =sonra,,da    
Kaba, sonra da 
soysuz, alçak. 

Kaba, haşin ve 
bunlardan başka 
da kulağı kesik 

(yahut) ihtiraslarına 
esir olmuş zalime ve 
bütün bunların öte-
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نِيمِ   kötülükle,,damgalı=ز 
olana, sinde (hemcinslerine) 

hiçbir faydası do-
kunmayana. 

68. 
14 

الِ     sahibi=ذ ا    olmuş=ك انِ     diye=أ نِْ..     mal=م 

ب نِينِ   ve..oğullar=و 

Mal ve oğullar sa-
hibi olmuş diye 
(yolunu şaşırmış) 

Mal ve oğullar 
sahibi olmuş di-
ye. 

Onun mal mülk ve 
çocuk sahibi olma-
sından mıdır 

68. 
15 

ل ْيهِِ    okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=إِذ ا,,     kendisine=ع 

    masalları=أ س اِطيرِ     der=ق الِ     ayetlerimiz=آي ات ن ا

 eskilerin=اْْل َوِلينِ 

Kendisine ayetle-
rimiz okunduğu 
zaman: «Eskilerin 
masalları» dedi. 

Ayetlerimiz ona 
okunduğu za-
man; öncekilerin 
masalları, der. 

ki ne zaman mesajla-
rımız böyle birine ile-
tildiyse, Bunlar eski 
zaman hikayeleri! 
demişti? 

68. 
16 

ه ِ..     üzerini=ع ل ى    biz..onu..damgalayacağız=س ن ِسم 

ْرط ومِِ  burnunun=اْلخ 

Biz yakında onun 
burnuna damga 
vuracağız. 

Biz, onun bur-
nunu yakında 
yere sürteceğiz. 

(Bunun için) Biz onu, 
yakasını kurtarama-
yacağı bir zillet ile 
damgalayacağız! 

68. 
17 

ا    bunlara,,da,,bela,,verdik=ب ل ْون اه مِْ    biz=إِنَا,,     gibi=ك م 

ابِ     bela,,verdiğimiz=ب ل ْون ا     sahiplerine=أ ْصح 

نَةِِ     hani=إِذِْ    bahçe=اْلج 

وا     onlar,,yemin,,etmişlerdi=أ ْقس م 

ا نَه      bahçeyi,,mutlaka,,devşireceklerine=ل ي ْصِرم 

ْصبِِحينِ   sabah,,olunca=م 

Biz, vakti ile «bah-
çe sahiplerini» sı-
nadığımız gibi, on-
ları da sınadık. 
Hani onlar (bahçe 
sahipleri) sabah 
olurken kimse 
görmeden onun 
mahsullerini topla-
yacaklarına yemin 
etmişlerdi. 

Biz; vaktiyle o 
bahçe sahiplerini 
denediğimiz gibi 
bunları da dene-
dik. Hani sabah 
olunca; onu mut-
laka devşirecek-
lerine ve biçe-
ceklerine yemin 
etmişlerdi. 

Ve Biz o (günah-
kar)ları (sadece) sı-
nayacağız, tıpkı 
ağaçtaki meyveleri 
ertesi gün kesinlikle 
toplayacağına yemin 
eden bazı bahçe sa-
hiplerini sınadığımız 
gibi; 

68. 
18 

.. لِ  ن ونِ ي ْست ثِْ..و  =istisna..da..etmiyorlardı 
Onlar istisna da 
etmiyorlardı. 

Bir istisna da 
yapmıyorlardı. 

ve onlar (Allah'ın ira-
desi ile ilgili) hiçbir is-
tisnai kayıt da koy-
mamışlardı: 

68. 
19 

,, ا    fakat,,sardı=ف ط افِ  ل ْيه      onu=ع 

ب ِكِ ,,نِْمِِ    dolaşıcı,,bir,,bela=ط ائِفِ  ر  =Rabbinden    

ه مِْ ونِ     onlar=و   uyurlarken=ن ائِم 

Ancak onlar uyur-
ken Rabbin katın-
dan gönderilen bir 
salgın o bahçeyi 
sarıvermişti de. 

Ama onlar, daha 
uykuda iken; 
Rabbının katın-
dan gönderilen 
bir salgın onu 
sardı da, 

bunun üzerine, onlar 
uykudayken Rabbin-
den (gelen) bir salgın 
o (bahçeyi) sarmıştı, 

68. 
20 

تِْ..     kesiliverdi..(bahçe)=ف أ ْصب ح 

 simsiyah=ك الَصِريمِِ

Bahçe simsiyah 
olmuştu. 

O, kupkuru ke-
sildi. 

ve ertesi gün (bütün 
bitkiler) sararıp kuru-
muştu. 

68. 
21 

    birbirlerine,,seslendiler=ف ت ن اد ْوا,,

ْصبِِحينِ   sabahleyin=م 

Sabahleyin birbir-
lerine seslendiler. 

Sabah erken 
birbirlerine ses-
lendiler; 

Sabah erken kalktık-
larında birbirlerine 
seslendiler: 

68. 
22 

.. اْغد وا..أ نِِ =erkenden..gidin..diye    

ْرثِك مِْ..ع ل ىَِٰ ح  =ekininize    ِْإِن=eğer    

اِرِمينِ ..ك ْنت مِْ ص  =devşirecekseniz 

Haydi ürünleri top-
layacaksanız er-
kenden ekininize 
gidin diye. 

Mahsullerinizi 
devşirecekseniz 
erkence çıkın, 
diye. 

Meyve toplamak isti-
yorsanız erkenden 
tarlanıza gidin! 

68. 
23 

ل ق وا,, ه مِْ    derken,,yürüdüler=ف اْنط      ve,,onlar=و 

اف ت ونِ   fısıldaşıyorlardı=ي ت خ 

Derken yürüdüler 
ve şöyle fısıldaşı-
yorlardı: 

Ve gizli gizli ko-
nuşarak yürüyor-
lardı. 

Derken yola koyuldu-
lar, giderken fısılda-
şıyorlardı: 

68. 
24 

.. ا..لِ ..أ نِْ ل نَه  ي ْدخ  =sakın..sokulmasın..diye    

ي ْومِ الِْ =bugün    ِْل ْيك م     yanınıza=ع 

 hiçbir..yoksul=ِمْسِكينِ 

Sakın bugün hiçbir 
yoksul bahçeye gi-
rip yanınıza so-
kulmasın. 

Sakın bugün hiç 
bir yoksul çık-
masın karşınıza 
ve oraya girme-
sin, diye. 

Bugün hiçbir yoksul, 
bahçeye girip (siz 
habersizken) yanını-
za (sokulmayacak)! 

68. 
25 

غ د ْوا,,     ve,,erkenden,,gittiler=و 

ْردِ ,,ع ل ىَِٰ ح  =engellemeye    

 güçleri,,yettiği,,halde=ق اِدِرينِ 

Ürünleri toplaya-
caklarından emin 
olarak erkenden 
gittiler. 

Güçleri yetermiş 
gibi erkenden 
gittiler. 

ve amaçlarına ulaş-
maya kararlı bir şe-
kilde erkenden kalkıp 
gittiler. 

68. 
26 

.. أ ْوه ا..ف ل َما ر  =fakat..bahçeyi..görünce    ق ال وا=dediler    

الُّونِ ..إِنَا ل ض  =herhalde..biz..(yolu)..şaşırdık 

Fakat bahçeyi gö-
rünce «Herhalde 
biz yolu şaşırdık» 
dediler. 

Onu gördükle-
rinde dediler ki: 
Herhalde biz 
yanlış geldik. 

Ama bahçeye bakıp 
onu (tanınmaz halde) 
görünce: Herhalde 
yolumuzu şaşırmış 
olacağız! diye bağır-
dılar; 

68. 
27 

    biz=ن ْحنِ     hayır=ب لِْ,,

ونِ  وم  ْحر   mahrum,,bırakıldık=م 

Hayır doğrusu biz 
mahrum bırakıldık. 

Hayır, belki de 
biz mahrum bı-
rakıldık. 

(ve sonra da) Hayır, 
galiba elimizden çık-
mış! (dediler). 

68. 
28 

.. مِْ    dedi=ق الِ      orta..yol..üzere..olanları=أ ْوس ط ه 

أ ق لِْ..أ ل مِْ =ben..demedim..mi?    ِْل ك م=size    

ونِ     ?gerekmez..miydi=ل ْولِ  ب ِح   tesbih..etmeniz=ت س 

Ortancaları, «Ben 
size demedim mi? 
Allah´ı noksan sı-
fatlardan tenzih 
etmeniz gerekmez 
miydi?» dedi. 

Ortancaları dedi 
ki: Ben size de-
medim mi? Tes-
bih etmeli değil 
miydiniz? 

Aralarındaki en akl-ı 
selim sahibi olanı, 
Ben size, Allah'ın sı-
nırsız şanını yücelt-
melisiniz demedim 
mi? diye sordu. 

68. 
29 

انِ     dediler=ق ال وا,,     tesbih,,ederiz=س ْبح 

ب ِن ا     doğrusu,,biz=إِنَا    Rabbimizi=ر 

ظ اِلِمينِ ,,ك نَا =zulmedenlermişiz 

«Rabbimizi tesbih 
ederiz, doğrusu biz 
kendi kendimize 
zulüm etmişiz» 
dediler. 

Dediler ki: Tes-
bih ederiz Seni 
Rabbımız, ger-
çekten biz, za-
limlerden olmu-
şuz. 

Onlar: Rabbimizin 
şanı yücedir! Doğru-
su biz zulüm işliyor-
duk! diye cevap ver-
diler; 

68. 
30 

.. مِْ    dönüp..başladılar=ف أ ْقب لِ  ه      bir..kısmı=ب ْعض 

ِ..ع ل ىَِٰ ب ْعض  =diğerini     ِو ونِ ي ت َل  م  =kınamağa 

Ardından, kabahati 
birbirlerine yükle-
meye başladılar. 

Şimdi birbirlerini 
yermeye başla-
dılar. 

ve sonra dönüp bir-
birlerini suçlamaya 
başladılar. 

68. 
31 

ْيل ن ا,,ي ا    dediler=ق ال وا,, و  =yazık,,bize    إِنَا=biz    

ط اِغينِ ,,ك نَا =azgınlarmışız 

Nihayet şöyle de-
diler: «Yazıklar ol-
sun bize! Gerçek-
ten biz azgın kim-
selermişiz.» 

Dediler ki: Ya-
zıklar olsun bize, 
doğrusu biz; az-
gınlardanmışız. 

(Sonunda) Yazıklar 
olsun bize! dediler, 
Gerçekten biz küs-
tahça davranmıştık! 

68. 
32 

.. بُّن ارِ     belki=ع س ىَِٰ =Rabbimiz    

ي ْبِدل ن ا..أ نِْ =bize..onun..yerine..verir    

ْيًرا ا    daha..iyisini=خ      biz=إِنَا    ondan=ِمْنه 

ب ِن ا..إِل ىَِٰ ر  =Rabbimizi     ِاِغب ون  arzulayanlarız=ر 

Belki Rabbimiz bi-
ze bundan daha 
iyisini verir; doğru-
su artık, Rabbi-
mizden dilemekte-
yiz. 

Belki Rabbımız 
bize bundan da-
ha iyisini verir. 
Doğrusu biz; ar-
tık Rabbımızdan 
dilemekteyiz. 

(Ama) belki Rabbimiz 
yerine daha iyisini bi-
ze bağışlayacak. Biz 
de ümitle O'na yöne-
leceğiz! 

68. 
33 

,, ِلكِ      azab=اْلع ذ اب ِ     işte,,böyledir=ك ذ َٰ

ل ِ ع ذ ابِ و  =azabı,,ise    ِِة     ahiret=اْْلِخر 

    keşke=ل وِْ    daha,,büyüktür=أ ْكب ر ِ 

ونِ ,,ك ان وا ي ْعل م  =bilselerdi 

İşte azab böyledir. 
Ahiret azabı ise 
elbette daha bü-
yüktür. Keşke bil-
selerdi. 

Azab işte böyle-
dir. Fakat ahiret 
azabı elbet daha 
büyüktür. Keşki 
bilmiş olsalardı. 

İşte (bazı insanları bu 
dünyada denemek 
için verdiğimiz) azap 
böyledir ama öteki 
dünyada (günahkar-
ların uğrayacağı) 
azap daha şiddetli 
olacak; keşke bunu 
bilselerdi! 

68. 
34 

تَِقينِ     şüphesiz=إِنَِ..     muttakiler..için..vardır=ِلْلم 

ب ِِهمِْ    katında=ِعْند ِ نَاتِِ    Rableri=ر      bahçeleri=ج 

 nimet=النَِعيمِِ

Muttakiler içinde 
Rabbleri katında 
nimet bahçeleri 
vardır. 

Muhakkak ki 
müttakiler için, 
Rabbları katında 
Naim cennetleri 
vardır. 

Çünkü, (yalnız) Al-
lah'a karşı sorumlu-
luklarının bilincinde 
olanları Rableri ka-
tında mutluluk bahçe-
leri beklemektedir: 

68. 
35 

,,     ?biz,,yapar,,mıyız=أ ف ن ْجع لِ 

ْسِلِمينِ      Müslümanları=اْلم 

ْجِرِمينِ   suçlular,,gibi=ك اْلم 

Öyle ya biz Müs-
lümanları o gü-
nahkarlarla bir tu-
tar mıyız hiç? 

Biz; müslüman-
ları suçlular gibi 
tutar mıyız hiç? 

yoksa, Bize teslim 
olanlara suçlular ile 
aynı şekilde mi dav-
ranalım? 

68. 
36 

.. ا ل ك مِْ..م  =neyiniz..var?     ِك ْيف=nasıl    
Size ne oluyor? Ne 
biçim hüküm veri-
yorsunuz? 

Ne oluyor size, 
nasıl hükmedi-
yorsunuz? 

Sizin neyiniz var? 
(Haklı ile haksız ara-
sındaki) yargınızı ne-
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ونِ   hüküm..veriyorsunuz=ت ْحك م 
ye dayandırıyorsu-
nuz? 

68. 
37 

    bir,,Kitabınız=ِكت ابِ     ?sizin,,var,,mı=ل ك مِْ    yoksa=أ مِْ,,

س ونِ     ?onda,,mı=فِيهِِ  okuyorsunuz=ت ْدر 

Yoksa bir kitabınız 
var da ondan mı 
bu hükümleri oku-
yorsunuz? 

Yoksa size 
mahsus bir kitab 
var da ondan mı 
okuyorsunuz? 

Yoksa dönüp baktığı-
nız (özel) bir kitabınız 
mı var, 

68. 
38 

    onda=فِيهِِ    sizin..için..var=ل ك مِْ    şüphesiz=إِنَِ..

ا ونِ     her..şey=ل م  يَر   istediğiniz=ت خ 

Onda beğendiğiniz 
her şeyi mi bulu-
yorsunuz? 

Seçtikleriniz 
herhalde orada 
olacaktır. 

içinde istediğiniz her 
şeyi bulabileceğiniz 
(bir kitap)? 

68. 
39 

انِ     ?sizin,,-mı,,var=ل ك مِْ    yoksa=أ مِْ,,     andlarınız=أ ْيم 

ل ْين ا     sürecek=ب اِلغ ة ِ    üzerimizde=ع 

ي ْومِِ,,ل ىَِٰإِِ =gününe,,kadar    
ِةِ      kıyamet=اْلِقي ام 

ا    sizindir=ل ك مِْ    şüphesiz=إِنَِ     ne=ل م 

ونِ   hükmederseniz=ت ْحك م 

Yoksa «İstediğiniz 
gibi hükmedebilir-
siniz» diye sizin 
lehinize olarak ta-
rafımızdan verilmiş 
kıyamet gününe 
kadar geçerli kesin 
sözler mi var? 

Yoksa kıyamet 
gününe kadar 
sürüp gidecek 
ahidler mi var 
aleyhimizde? 
Muhakkak ki 
hükmettikleriniz 
sizin olacaktır. 

Yoksa vereceğiniz 
her hükmün sizin 
(meşru hakkınız) ola-
cağına dair Kıyamet 
Günü'ne kadar Bizi 
bağlayan sağlam bir 
vaad mi aldınız? 

68. 
40 

مِْ.. مِْ    sor..onlara=س ْله      ?onların..hangisi=أ يُّه 

ِلكِ  ِعيمِ     buna=بِذ َٰ  kefildir=ز 

Sor onlara: Bu id-
diayı onların han-
gisi savunacak? 

Sor onlara; han-
gisi bunu üzeri-
ne alacak? 

Onlara sor hangisi 
bunu yüklenecek! 

68. 
41 

مِْ    yoksa=أ مِْ,,     ?kendilerinin,,-mı,,var=ل ه 

ك اءِ      çağırsınlar=ف ْلي أْت وا    ortakları=ش ر 

ك ائِِهمِْ     iseler=ك ان وا    eğer=إِنِْ    ortaklarını=بِش ر 

اِدقِينِ   doğrulardan=ص 

Yoksa kendilerinin 
ortakları mı var? 
Doğru iseler ortak-
larını çağırsınlar. 

Yoksa onların 
ortakları mı var? 
Öyleyse ortakla-
rını da getirsin-
ler. Eğer sadık-
lardan iseler. 

Yoksa görüşlerini 
destekleyen bilge ki-
şiler mi var? Peki, id-
dialarında samimi 
iseler kendilerini des-
tekleyenleri göster-
sinler, 

68. 
42 

..     açılacağı,..sıvanacağı=ي ْكش فِ     gün=ي ْومِ 

س اقِ ..ع نِْ =bacakların    

ي ْدع ْونِ      ve..davet..edilecekleri=و 

ودِِ..إِل ى السُّج  =secdeye    

ِ ي ْست ِطيع ونِ ..ف َل  =güçleri..yetmez 

O gün işin dehşe-
tinden baldırlar 
açılır; ve secdeye 
davet edilecekleri 
gün secde ede-
mezler. 

O gün; baldırlar 
açılır ve secdeye 
çağrılırlar. Ama 
buna güç yeti-
remezler. 

insan bedeninin bir 
kemik yığınından iba-
ret hale getirileceği 
gün ve onların, (şimdi 
hakikati inkar edenle-
rin, Allah'ın huzurun-
da) secde etmeye 
çağrılacakları ama 
onu yapmaya güçle-
rinin yetmeyeceği 
gün. 

68. 
43 

اِشع ةًِ,, ه مِْ    korkuyla=خ  ار      gözleri=أ ْبص 

مِْ ِ    onları,,kaplar=ت ْره ق ه 
ق دِْ    bir,,zillet=ِذلَة       halbuki=و 

ي ْدع ْونِ ,,ك ان وا =davet,,edilirlerdi    

ودِِ,,إِل ى السُّج  =secdeye    ِْه م     onlar=و 

ونِ   sağlam,,iken=س اِلم 

Gözleri dönmüş 
olarak yüzlerini zil-
let kaplar. Onlar 
sağlam iken de 
secdeye davet 
edildiler fakat sec-
de etmezlerdi. 

Gözleri dönmüş 
olarak, yğzlerini 
zillet bürür. Hal-
buki kendileri 
sapa* sağlam 
oldukları vakit 
secdeye çağı-
rılmışlardı. 

(işte o Gün) gözleri 
zilletin ağırlığıyla ür-
kekleşip durgunlaşa-
caktır; çünkü hayatta 
iken (Allah'ın huzu-
runda) secde etmeye 
çağrılmaları (boşa 
gitmişti). 

68. 
44 

نِْ    bana..bırak=ف ذ ْرنِي.. م  بِ ..و  ي ك ذ ِ =yalanlayanı    

ذ ا ِديِثِ     bu=بِه َٰ     sözü=اْلح 

مِْ ه  ن ْست ْدِرج      onları..derece..derece..yaklaştıracağız=س 

ْيثِ ..ِمنِْ ح  =yerden     ِونِ ..ل ي ْعل م  =bilmedikleri 

Bu sözü yalanla-
yanı bana bırak; 
onları bilmedikleri 
yerden derece de-
rece azaba yaklaş-
tıracağız. 

Bu sözü yalan-
layanları Bana 
bırak. Biz; onları, 
kendilerinin bil-
meyecekleri bir 
yönden derece 
derece azaba 
yaklaştıracağız. 

O halde bu haberi ya-
lanlayanları Bana bı-
rak. Onları, ne olup 
bittiğini fark etmeye-
cekleri şekilde, yavaş 
yavaş alçaltacağız; 

68. 
45 

أ ْمِلي,, ْمِ     mühlet,,veriyorum=و      onlara=ل ه 

    benim,,tuzağım=ك ْيِدي    doğrusu=إِنَِ

تِينِ   sağlamdır=م 

Onlara mühlet ve-
riyorum. Doğrusu 
benim tuzağım 
sağlamdır. 

Ben; onlara 
mühlet veriyo-
rum. Benim tu-
zağım muhak-
kak sağlamdır. 

çünkü onlara bir süre 
belli bir üstünlük ver-
sem de Benim ince 
planım son derece 
sağlamdır! 

68. 
46 

.. ت ْسأ ل ه مِْ..أ مِْ =yoksa..sen..-mi..istiyorsun?    

مِْ    bir..ücret=أ ْجًرا     onlardan=ف ه 

مِ ..ِمنِْ ْغر  م  =borçtan..dolayı    

ثْق ل ونِ   ağır..bir..yük..altındadırlar=م 

Yoksa sen onlar-
dan bir ücret isti-
yorsun da onlar 
ağır borç altında 
mı kalıyorlar? 

Yoksa sen, on-
lardan bir ücret 
istiyorsun da 
ağır bir borç al-
tında mı kalmış-
lardır? 

Yoksa, (ey Peygam-
ber,) onlardan bir 
karşılık isteyeceğin-
den ve böylece (seni 
dinledikleri için) borç 
yükü altında kalacak-
lar(ından mı korku-
yorlar)? 

68. 
47 

,, ِعْند ه مِ ,,أ مِْ =yoksa,,yanlarında,,mıdır?     ِاْلغ ْيب=gayb    

مِْ  yazıyorlar=ي ْكت ب ونِ     onlar=ف ه 

Yoksa gaybın bil-
gisi kendi yanla-
rında da onlar mı 
istedikleri gibi ya-
zıyorlar? 

Yoksa gayb 
kendilerinin ka-
tında mıdır da 
ondan yazıyor-
lar? 

Yoksa, (bütün varolu-
şun) gizli gerçekli-
ği(nin) kendi kavrayış 
alanları içinde (oldu-
ğunu), böylece (za-
manla) onu yazabile-
cekler(ini) mi (zanne-
diyorlar)? 

68. 
48 

ْكمِِ    sen..sabret=ف اْصبِرِْ..     hükmüne=ِلح 

ب ِكِ  لِ     Rabbinin=ر  ت ك نِْ..و  =ve..olma    

اِحبِِ وتِِ    sahibi..gibi..(Yunus)=ك ص      balık=اْلح 

    seslenmişti=ن اد ىَِٰ    hani=إِذِْ

ه وِ  ْكظ ومِ ..و  م  =sıkıntıdan..yutkunarak 

Sen Rabbinin 
hükmünü sabırla 
bekle. Balık sahibi 
Yunus gibi olma, o 
pek üzgün olarak 
Rabbine seslen-
mişti. 

Sen; Rabbının 
hükmüne sabret 
ve balık sahibi 
gibi olma. Hani 
o; gamla dolu 
olarak, Rabbına 
seslenmişti. 

Öyleyse, Rabbinin 
hükmüne sabırla kat-
lan ve öfkeye kapılıp 
da sonra (ızdırap 
içinde) haykıran bü-
yük balık sahibi gibi 
olma! 

68. 
49 

,, ك ه ِ,,أ نِْ,,ل ْولِ  ت د ار  =eğer,,ona,,yetişmeseydi    

ة ِ ب ِهِِ,,ِمنِْ    bir,,nimet=نِْعم  ر  =Rabbinden    

اءِِ    atılırdı=ل ن بِذ ِ ه وِ     çıplak,,bir,,yere=بِاْلع ر      o=و 

ومِ  ْذم   kınanarak=م 

Şayet Rabbinden 
ona bir nimet ye-
tişmemiş olsaydı, 
o mutlaka çırıl çıp-
lak, kınanacak bir 
halde bir yere atı-
lırdı. 

Rabbının katın-
da ona bir nimet 
erişmiş olma-
saydı; mutlaka 
o, kınanmış ola-
rak çıplak bir ye-
re atılacaktı. 

(Ve hatırla:) o'na 
Rabbinin rahmeti 
ulaşmamış olsaydı 
mutlaka aşağılanmış 
bir şekilde ıssız bir 
sahile atılmış olurdu 

68. 
50 

بُِّ    onun..duasını..kabul..etti=ف اْجت ب اه ِ.. ه ِر  =Rabbi    

ع ل ه ِ الَصاِلِحينِ ..ِمنِ     ve..onu..yaptı=ف ج  =salihlerden 

Fakat Rabbi O´nun 
duasını kabul etti 
de onu salih insan-
lardan yaptı. 

Rabbı, onu seçti 
de salihlerden 
kıldı. 

ama (bilindiği gibi,) 
Rabbi o'nu alıp dürüst 
ve erdemliler arasına 
koydu. 

68. 
51 

,, إِنِْ ي ك اد ِ,,و  =neredeyse    

وا,,الَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

    seni,,devireceklerdi=ل ي ْزِلق ون كِ 

اِرِهمِْ     zaman=ل َما    gözleriyle=بِأ ْبص 

ْكرِ     işittikleri=س ِمع وا     Zikr(Kur’an)’ı=الذ ِ

ي ق ول ونِ      şüphesiz,,O=إِنَه ِ    ve,,diyorlardı=و 

ْجن ونِ   mecnundur=ل م 

Doğrusu kafirler 
Kuran´ı dinledikle-
rinde neredeyse 
seni gözleriyle yı-
kıp devireceklerdi. 
«O delidir» diyor-
lardı. 

Doğrusu o küf-
redenler, zikri 
işittiklerinde, az 
kalsın seni göz-
leriyle yiyecek-
lerdi. Ve o, mut-
laka bir delidir, 
diyorlardı. 

Bu nedenle, hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlar bu uyarı ve 
öğüdü her duydukla-
rında gözleriyle seni 
öldürecek gibi olsalar 
ve (Muhammed mi?) 
o kesinlikle bir delidir! 
deseler bile, (sabırlı 
ol.) 

68. 
52 

ا.. م      başka..bir..şey=إِلَِ    o=ه وِ     halbuki..değildir=و 

 alemler..için=ِلْلع ال ِمينِ     uyarıdan=ِذْكرِ 

Oysa Kur´an alem-
ler için bir öğütten 
başka bir şey de-
ğildir. 

Halbuki o, alem-
ler için öğütten 
başka bir şey 
değildir. 

(Sabırlı ol!) Çünkü 
bu, (Allah'tan) bütün 
insanlığa yönelik bir 
öğüt ve uyarıdan 
başka bir şey değildir. 

69. 
1 

اقَة ِ,,  gerçekleşen=اْلح 
Elbette gerçekle-
şecek olan 

Gerçekleşecek 
olan. 

Olacak olanın ger-
çekleşmesi! 

69. 
2 

ا.. اقَة ِ    ?nedir=م   gerçekleşen=اْلح 
Nedir o muhakkak 
gerçekleşecek 
olan 

Nedir o gerçek-
leşecek olan? 

Ne korkunçtur (inan-
mayanlar için) başa 
gelecek olanın ger-
çekleşmesi! 

69. 
3 

,, ا م  اكِ ,,و  أ ْدر  =nerden,,bileceksin?    ا     ne,,olduğunu=م 

اقَة ِ  gerçekleşenin=اْلح 

O gerçekleşecek 
olanı sana bildiren 
nedir? 

Hangi şey bildir-
di sana, gerçek-
leşecek olanın 
ne olduğunu? 

Bilir misin, nedir, ba-
şa gelecek olanın 
gerçekleşmesi? 
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69. 
4 

ود ِ    yalanladılar=ك ذَب تِْ.. ع اد ِ    Semud=ث م      ve..’Ad=و 

 başa..çarpan..olayı=بِاْلق اِرع ةِِ

Semûd ve Âd, 
mutlaka patlak ve-
recek olan kıyame-
ti yalan saydılar. 

Semud ve Ad, 
tepelerine ine-
cek olanı yalan-
ladılar. 

Semud ve 'Ad (kabi-
leleri), o ani felaket 
(haberlerin)i yalanla-
dılar! 

69. 
5 

ود ِ    bu,,yüzden=ف أ َما,,     Semud=ث م 

    helak,,edildiler=ف أ ْهِلك وا

 azgın,,bir,,vak’a,,ile=بِالَطاِغي ةِِ

Böylece Semûd 
korkunç bir sesle 
yıkıma uğratıldı. 

Bu sebeple Se-
mud, azgın bir 
sesle helak edil-
diler. 

Semud mu? Onlar 
şiddetli bir (yer) sar-
sıntı(sı) ile yok edildi; 

69. 
6 

.. أ َما ع اد ِ..و  =Ad..(kavmi)..ise    

    bir..kasırga..ile=بِِريح ِ    helak..edildiler=ف أ ْهِلك وا

رِ  ْرص   azgın=ع اتِي ةِ     uğultulu=ص 

Âd´a gelince onlar 
da, uğultu yüklü, 
azgın bir kasırga 
ile yıkıma uğratıldı. 

Ad´a gelince; 
onlar da uğultu-
lu, azgın bir fırtı-
na ile helak edil-
diler. 

Ad ise öfkeli bir ka-
sırga ile yok olup gitti, 

69. 
7 

ا,, ه  ل يِْ    onu,,saldı=س َخر  ِهمِْع  =onların,,üzerine    

ْبعِ  انِي ة ِ    gece=ل ي الِ     yedi=س  ث م      ve,,sekiz=و 

س وًما    gün=أ يَامِ  ى    ardı,,ardına=ح      görürsün=ف ت ر 

ا    o,,kavmi=اْلق ْومِ  ْرع ىَِٰ    orada=فِيه      serilmiş=ص 

مِْ أ نَه  ازِ     sanki,,onlar=ك      kütükleridir=أ ْعج 

اِوي ةِ     hurma=ن ْخلِ   içi,,boş=خ 

Onu, yedi gece ve 
sekiz gün, aralık 
vermeksizin onla-
rın üzerine musal-
lat etti. Öyle ki, o 
kavmi, orada içi 
kof hurma kütükle-
riymiş gibi onların 
çarpılıp yere yıkıl-
dığını görürsün. 

Onların kökünü 
kesmek için, 
üzerlerine yedi 
gece sekiz gün, 
rüzgarı estirdi. 
Halkın, kökün-
den sökülmüş 
hurma kütükleri 
gibi yere yıkıldı-
ğını görürdün. 

Allah, onların (kökünü 
kurutmak üzre,) üzer-
lerinde o kasırgayı 
yedi gece sekiz gün 
estirdi; öyle ki insan-
ların (kökünden çıka-
rılmış) hurma kütükle-
ri gibi yere yıkıldıkla-
rını gözünde canlan-
dırabilirsin. 

69. 
8 

.. ىَِٰ..ف ه لِْ ت ر  =görüyor..musun?    ِْم     onlardan=ل ه 

ب اقِي ةِ ..ِمنِْ =geri..kalan 

Şimdi onlardan hiç 
arta kalan görüyor 
musun? 

Şimdi onlardan 
geri kalan bir 
şey görüyor mu-
sun? 

şimdi onlardan geriye 
kalan bir iz görüyor 
musun? 

69. 
9 

,, اءِ  ج      Fir’avn=فِْرع ْونِ     geldiler=و 

نِْ م  ق ْبل ه ِ,,و  =ve,,ondan,,öncekiler    

ْؤت ِفك اتِ  اْلم      ve,,altüst,,olmuş,,kentler=و 

اِطئ ةِِ  hatalı,,iş,,ile=بِاْلخ 

Firavun, ondan 
öncekiler ve yerle 
bir olan şehirler o 
hata ile geldiler. 

Firavun da, on-
dan öncekiler de 
ve altüst olmuş 
kasabalar da 
hep suçla gel-
mişlerdi. 

Bir de Firavun vardı; 
ve ondan önce ya-
şamış (birçok)ları, al-
tüst olmuş şehirler 
(onların hepsi) günah 
üstüne günah işle-
mişlerdi; 

69. 
10 

ْوا.. س ولِ     karşı..geldiler=ف ع ص      elçisine=ر 

ب ِِهمِْ ذ ه مِْ    Rablerinin=ر      O..da..onları..yakaladı=ف أ خ 

ابِي ةًِ    bir..yakalayışla=أ ْخذ ةًِ  şiddeti..gittikçe..artan=ر 

Böylece Rablerinin 
elçisine isyan etti-
ler. Bu yüzden on-
ları, şiddeti gittikçe 
artan bir yakalayış-
la yakaladı. 

Rabblarının elçi-
sine isyan etmiş-
lerdi. Bunun 
üzerine O da 
kendilerini gittik-
çe artan bir şid-
detle yakalayı-
verdi. 

ve Rablerinin (gön-
derdiği) elçilere isyan 
etmişlerdi. Allah şid-
detli bir ceza darbesi 
ile onların hesabını 
gördü! 

69. 
11 

ط غ ى,,ل َما    biz=إِنَا,, =kabarınca     ِاء     su(lar)=اْلم 

ْلن اك مِْ م      sizi,,taşıdık=ح 

اِري ةِِ,,فِي اْلج  =akıp,,gidende,,(gemi) 

Sular kabarınca 
biz sizi akıp giden 
(gemide) taşıdık ki; 

Gerçekten su 
bastığı zaman 
sizi; Biz, taşıdık 
gemide. 

(Ve) bakın: (Nuh tu-
fanının) suları bütün 
bentleri aşıp patladı-
ğında sizi o gemi ile 
Biz (güvenli bölgele-
re) taşıdık, 

69. 
12 

ا..     size=ل ك مِْ    onu..yapalım..diye=ِلن ْجع ل ه 

ةًِ ا    bir..ibret=ت ْذِكر  ت ِعي ه      ve..onu..bellesin=و 

اِعي ة ِ    kulak(lar)=أ ذ نِ   belleyen=و 

Onu size bir ibret 
yapalım ve belle-
yen kulaklar onu 
bellesin. 

Ki bunu sizin için 
bir öğüt ve ibret 
yapalım. Ve an-
layışlı kulaklar 
anlasın diye. 

ki bütün bunları size 
(kesintisiz) bir uyarı 
haline getirelim ve 
her uyanık ve duyarlı 
kulak onu bilinçle al-
gılayabilsin. 

69. 
13 

الصُّورِِ,,فِي    üflendiği=ن ِفخِ     zaman=ف إِذ ا,, =Sur’a    

ة ِ اِحد ة ِ    üfleme=ن ْفخ   bir,,tek=و 

Sura birinci üfleme 
üflendiği, 

Sur´a bir üfürül-
düğünde; 

O halde, (Son Saat'i 
gözünün önüne ge-
tir,) (hesap vakti) 
Sur'u(nun) bir tek üf-
lemeyle ses verdiği, 

69. 
14 

ِمل تِِ.. ح      arz=اْْل ْرضِ     yerlerinden..kaldırıldığı=و 

اْلِجب الِ      çarpıştırıldığı=ف د َكت ا    ve..dağlar=و 

اِحد ةًِ    çarpma..ile=د َكةًِ  bir..tek=و 

Yer ve dağlar yer-
lerinden kaldırılıp 
bir çarpışla birbirle-
rine çarpıldığı za-
man, 

Yer ile dağlar 
kaldırılıp bir vu-
ruşla birbirine 
çarpıldığında, 

yeryüzü(nün) ve dağ-
lar(ın) bir tek darbe 
ile yerlerinden sökü-
lüp parçalandıkları 
(anı)! 

69. 
15 

,, ئِذِ  ق ع تِِ    işte,,o,,gün=ف ي ْوم      vuku,,bulur=و 

اقِع ة ِ  olacak,,olan=اْلو 

İşte o vak´a olmuş-
tur. 

İşte o gün; olan 
olmuştur. 

İşte böyle, olup bit-
mesi gereken o Gün 
olup bitecek; 

69. 
16 

اْنش قَتِِ.. اءِ     yarılmıştır=و      o=ف ِهيِ     gök=الَسم 

ئِذِ  اِهي ة ِ    o..gün=ي ْوم   zayıftır=و 

Gök yarılmış, o 
gün o; zayıflamış 
sarkmıştır. 

Gök de yarılmış 
ve o gün bitkin 
bir hale gelmiş-
tir. 

ve gök yarılıp parça-
lanacak -çünkü o 
Gün zayıf ve güçsüz 
düşecek-; 

69. 
17 

,, ل كِ  اْلم      melekler,,de=و 

اِ ,,ع ل ىَِٰ ائِه  أ ْرج  =onun,,kenarlarındadır    

ي ْحِملِ  ب ِكِ     tahtını=ع ْرشِ     ve,,taşır=و      Rabbinin=ر 

مِْ ئِذِ     üstlerinde=ف ْوق ه      o,,gün=ي ْوم 

انِي ة ِ  sekiz,,(melek)=ث م 

Melekler de onun 
kenarlarındadır. O 
gün Rabblerinin 
tahtını, bunların da 
üstünde sekiz (me-
lek) taşır. 

Melekler ise 
onun çevresin-
dedirler. Ve o 
gün; Rabbının 
Arş´ını, onların 
da üstünde sekiz 
tanesi yüklenir. 

ve melekler onun 
başlarında (duracak); 
ve onların da üstün-
de, o Gün sekiz(i) 
Rabbinin kudret ve 
egemenlik tahtını ta-
şıyacak. 

69. 
18 

.. ئِذِ  ض ونِ     o..gün=ي ْوم      arz..olunursunuz=ت ْعر 

ت ْخف ىَِٰ..لِ  =gizli..kalmaz    ِِْمْنك م=sizden    

افِي ة ِ  hiçbir..giz=خ 

O gün hesap için 
huzura alınırsınız. 
Hiçbir sırrınız gizli 
kalmaz. 

O gün; siz, hu-
zura alınırsınız. 
Ve hiç bir şeyiniz 
gizli kalmaz. 

O Gün hesaba çeki-
leceksiniz. En gizli 
işiniz (bile) gizli kal-
mayacak. 

69. 
19 

,, أ َماف ِ =o,,zaman    ِْن وتِيِ ,,م 
أ  =verilen    ِ ِكت اب ه=Kitabı    

مِ     der=ف ي ق ولِ     sağından=بِي ِمينِهِِ     alın=ه اؤ 

وا ء   Kitabımı=ِكت ابِي هِْ    okuyun=اْقر 

Kitabı sağından 
verilen: «Alın kita-
bımı okuyun, 

Kitabı sağından 
verilmiş olan der 
ki: Alın, işte oku-
yun kitabımı. 

Sicili sağ eline tutuş-
turulan, haykıracak: 
Gelin, hepiniz gelin! 
Şu sicilimi okuyun! 

69. 
20 

ن ْنتِ     ben=إِن ِي..     elbette..benim=أ ن ِي    sezmiştim=ظ 

قِ  َل   hesabımla=ِحس ابِي هِْ    karşılaşacağımı=م 

Ben hesabımın in-
celeneceğini sez-
miştim» der. 

Doğrusu ben, bir 
hesablaşma ile 
karşılaşacağımı 
sanıyordum. 

Zaten (bir gün) hesa-
bımın önüme konula-
cağını bilmiştim! 

69. 
21 

,, وِ      bir,,yaşam=ِعيش ةِ     içindedir=فِي    artık,,o=ف ه 

اِضي ةِ   memnun,,eden=ر 

Artık o memnun 
edici bir hayat 
içindedir. 

İşte o, hoş bir 
hayat içindedir. 

Ve o, kendini böylece 
mutlu bir hayatın 
içinde bulacak, 

69. 
22 

.. نَةِ ..فِي ج  =bir..bahçede     ِع اِلي ة=yüksek 
Yüksek bir bahçe-
de ki, 

Yüksek bir cen-
nette, 

yüce bir cennette, 

69. 
23 

ا,, ة ِد انِي ِ    meyveleri=ق ط وف ه  =aşağıya,,sarkmış 
Meyvelerin devşi-
rilmesi kolaydır. 

Ki, meyveleri 
sarkmıştır. 

(yaptıklarının) meyve-
lerine kolayca ulaşa-
bileceği. 

69. 
24 

ب وا    yiyin=ك ل وا.. اْشر  نِيئًا    ve..için=و      afiyetle=ه 

ا     yaptığınız..işlerden=أ ْسل ْفت مِْ    ötürü=بِم 

اْْل يَامِِ..يفِِ =günlerde    ِِاِلي ة  geçmiş=اْلخ 

Geçmiş günlerde 
yaptığınız işlerden 
ötürü afiyetle yiyin 
için. 

Geçmiş günler-
de peşinen işle-
diklerinize karşı-
lık afiyetle yeyin, 
için. 

(Ve böylece kutsanan 
herkese,) Geçip git-
miş günlerde ilerisi 
için yaptığınız bütün 
(güzel işler)e karşılık 
neşe ile yiyip için! 
(denilecek.) 

69. 
25 

أ َما,, نِْ    o,,zaman=و  وتِيِ ,,م 
أ  =verilen,,ise    

اِلهِِ    Kitabı=ِكت اب ه ِ     sol,,tarafından=بِِشم 

ل ْيت نِي,,ي ا    der,,ki=ف ي ق ولِ  =keşke,,bana    

أ وتِ ,,ل مِْ =verilmeseydi    ِِْكت ابِي ه=Kitabım 

Kitabı sol tarafın-
dan verilen ise der 
ki: «Keşke bana ki-
tabım verilmesey-
di, 

Kitabı solundan 
verilmiş olana 
gelince; der ki: 
Keşki kitabım 
bana verilme-
seydi. 

Sicili sol eline tutuştu-
rulana gelince, Ey-
vah! diye feryad ede-
cek, Keşke sicilim 
bana gösterilmesey-
di, 

69. 
26 

.. ل مِْ أ دْرِِ..و  =ve..hiç..bilmeseydim    ا     nedir=م 
Şu hesabımı hiç 
görmemiş olsay-
dım! 

Hesabımın da 
ne olduğunu 
bilmeseydim. 

ve (keşke) şu hesa-
bımı görmemiş ol-
saydım! 
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 hesabım=ِحس ابِي هِْ

69. 
27 

,, ا,,ي ا ل ْيت ه  =keşke    ِِك ان ت=olsaydı    

 işimi,,bitirmiş=اْلق اِضي ة ِ

Keşke (ölüm işimi) 
bitirmiş olsaydı! 

Keşki bu iş son 
bulmuş olsaydı. 

Keşke bu (ölümüm) 
benim sonum olsay-
dı! 

69. 
28 

.. ا أ ْغن ىَِٰ..م  =hiçbir..yarar..sağlamadı    ع ن ِي=bana    

اِلي ْهِ   malım=م 

Malım bana hiçbir 
fayda vermedi, 

Malım hiç fayda 
vermedi bana. 

(Şimdiye kadar) sahip 
olduğum şeylerin ba-
na hiçbir faydası ol-
madı, 

69. 
29 

,,     benden=ع ن ِي    yok,,olup,,gitti=ه ل كِ 

 gücüm,,(saltanatım)=س ْلط انِي هِْ

Gücüm benden 
yok olup gitti.» 

Gücüm de yok 
olup gitti ben-
den. 

(ve) bütün tartışma 
ve karşı koyma gü-
cüm elimden kayıp 
gitti! 

69. 
30 

ذ وه ِ..  bağlayın..onu=ف غ لُّوه ِ    tutun..onu=خ 
«Tutun onu, bağ-
layın onu, 

Tutun onu da 
bağlayın. 

(Daha sonra,) Onu 
yakalayıp bağlayın! 
(diye emredilir,) 

69. 
31 

ِحيمِ     sonra=ث مَِ,,     cehenneme=اْلج 

لُّوه ِ  sallayın,,onu=ص 

Sonra cehenneme 
sallayın onu. 

Sonra cehen-
neme salın onu. 

Ve sonra cehenneme 
atın, 

69. 
32 

ِسْلِسل ةِ ..فِي    sonra=ث مَِ.. =zincire    

ا     yetmiş=س ْبع ونِ     uzunluğu=ذ ْرع ه 

اًعا  vurun..onu=ف اْسل ك وه ِ    arşın=ِذر 

Sonra uzunluğu 
yetmiş arşın olan 
zincire vurun onu! 

Sonra da onu, 
boyu yetmiş ar-
şın olan zincire 
vurun. 

ve sonra (kendisi gibi 
suçluların bağlandığı) 
bir zincire bağlayın, 
uzunluğu yetmiş ar-
şın olan (bir zincire): 

69. 
33 

ي ْؤِمنِ ,,لِ ,,انِ كِ     çünkü,,o=إِنَه ِ,, =inanmıyordu    

 büyük=اْلع ِظيمِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ

Çünkü o Büyük Al-
lah´a inanmıyordu. 

Çünkü o, yüce 
Allah´a inan-
mazdı. 

çünkü o, yüce Allah'a 
inanmadı, 

69. 
34 

.. لِ  ي ح ضُِّ..و  =ön..ayak..olmuyordu    

ط ع امِِ..ع ل ىَِٰ =doyurmaya    ِِْكينِِاْلِمس =yoksulu 

Yoksulu doyurma-
ya önayak olmaz-
dı.» 

Ve yoksulu do-
yurmaktan hoş-
lanmazdı. 69 

ve ihtiyaç içinde olan-
ları yedirip içirmek 
için hiçbir istek ve ka-
rarlılık duymadı: 

69. 
35 

,,     bugün=اْلي ْومِ     onun,,için=ل ه ِ    yoktur=ف ل ْيسِ 

ِميمِ     burada=ه اه ن ا  candan,,bir,,dost=ح 

Bugün onun için 
candan bir dost 
yoktur. 

Onun için bugün 
burada kendisi-
ne bir acıyan 
yoktur. 

bundan dolayı bugün 
ne bir dostu var, 

69. 
36 

.. لِ  ط ع امِ ..و  =ve..yiyecek..yoktur    َِإِل=başka    

ِغْسِلينِ ..ِمنِْ =irinden 

İrinden başka yi-
yecek yoktur. 

Ğıslin´den başka 
yiyecek de yok-
tur. 

ne de pislikten başka 
bir yiyeceği, 

69. 
37 

,, ي أْك ل ه ِ,,لِ  =onu,,yemez    َِإِل=başkası    

اِطئ ونِ   hata,,işleyenlerden=اْلخ 

Onu (bile bile) hata 
işleyenlerden baş-
kası yemez. 

Onu ancak gü-
nahkarlar yer. 

suçlulardan başkası-
nın yemediği bir yiye-
cek! 

69. 
38 

..ِ     yemin..ederim=أ ْقِسمِ     hayır=ف َل 

ا ونِ ..بِم  ت ْبِصر  =gördüklerinize 

Yoo yemin ederim; 
gördüklerinize 

Görebildiğinize 
yemin ederim ki; 

Evet! Görebildiğiniz 
her şeyi tanıklığa ça-
ğıracağım; 

69. 
39 

,, ا م  ونِ ,,لِ ,,و  ت ْبِصر  =ve,,görmediklerinize 
Ve görmediklerini-
ze ki, 

Ve göremedikle-
rinize de; 

ve bütün göremedik-
lerinizi! 

69. 
40 

    elbette..sözüdür=ل ق ْولِ     şüphesiz..o=إِنَه ِ..

س ولِ   değerli=ك ِريمِ     bir..elçinin=ر 

O (Kur´an), elbette 
şerefli bir peygam-
berin sözüdür. 

Muhakkak o; şe-
refli bir elçinin 
kat´i sözüdür. 

Bakın, bu (Kuran) 
gerçekten şerefli bir 
Elçi'nin (vahyedilmiş) 
sözüdür, 

69. 
41 

ا,, م      sözü=بِق ْولِِ    O=ه وِ     ve,,değildir=و 

ا,,ق ِليًَلِ    bir,,şairin=ش اِعر ِ  م  =ne,,de,,az    

 inanıyorsunuz=ت ْؤِمن ونِ 

O, bir şairin sözü 
değildir. Ne de az 
inanıyorsunuz! 

Ve o, bir şair sö-
zü değildir. Ne 
de az inanıyor-
sunuz? 

ve o, inanmaya ne 
kadar az (eğilimli) ol-
sanız da bir şair sözü 
değildir; 

69. 
42 

.. لِ      bir..kahinin=ك اِهن ِ     sözü=بِق ْولِِ    ve..değildir=و 

ا..ق ِليًَلِ م  =ne..de..az     ِون  düşünüyorsunuz=ت ذ َكر 

Bir kâhinin sözü de 
değildir. Ne kadar 
da az düşünüyor-
sunuz! 

Bir kahin sözü 
de değildir. Ne 
de az düşünü-
yorsunuz? 

ve ders almaya ne 
kadar az (hazır olsa-
nız) da bir kahin sözü 
de değildir: 

69. 
43 

,, ب ِِ    tarafından=ِمنِْ    indirilmiştir=ت ْنِزيلِ      Rabbi=ر 

 alemlerin=اْلع ال ِمينِ 

Kur´an alemlerin 
Rabbinden indiril-
miştir. 

Alemlerin Rab-
bından indiril-
medir. 

(o) bütün alemlerin 
Rabbinden bir va-
hiy(dir). 

69. 
44 

ل وِْ.. ل ْين ا    iftira..etseydi=ت ق َولِ     eğer=و      bize=ع 

 laflar..uydurup=اْْل ق اِويلِِ    bazı=ب ْعضِ 

Eğer Muhammed, 
bize karşı ona bazı 
sözler katmış ol-
saydı. 

Eğer o; bazı 
sözleri Bize kar-
şı buna katmış 
olsaydı, 

Şimdi o, (kendisine 
bunu emanet ettiği-
miz kişi,) (kendi) söz-
lerinden bir kısmını 
Bize isnad etmeye 
kalkışsaydı, 

69. 
45 

ْذن ا,,     onun=ِمْنه ِ    elbette,,alırdık=ْل  خ 

 sağını=بِاْلي ِمينِِ

Biz onu kuvvetle 
yakalardık, 

Elbette Biz; onu, 
kuvvetle yaka-
lardık. 

o'nu sağ elinden ya-
kalardık; 

69. 
46 

    onun=ِمْنه ِ    keserdik=ل ق ط ْعن ا    sonra=ث مَِ..

تِينِ   can..damarını=اْلو 

Sonra onun şah 
damarını koparır-
dık. 

Sonra da, hiç 
şüphesiz onun 
şah damarını 
koparırdık. 

ve şah damarını ke-
serdik; 

69. 
47 

ا,, دِ ,,ِمنِْ    sizden=ِمْنك مِْ    olamazdı=ف م  أ ح  =hiç,,kimse    

اِجِزينِ     ondan=ع ْنه ِ  engel=ح 

Hiçbiriniz de onu 
koruyamazdınız. 

O zaman sizden 
hiç biriniz de bu-
na engel ola-
mazdınız. 

ve hiç biriniz o'nu ko-
ruyamazdı! 

69. 
48 

إِنَه ِ.. ة ِ    şüphesiz..O=و      bir..öğüttür=ل ت ْذِكر 

تَِقينِ   muttakiler..için=ِلْلم 

Doğrusu Kur´an 
Allah´a karşı gel-
mekten sakınanla-
ra bir öğüttür. 

Doğrusu o; müt-
takiler için bir 
öğüttür. 

Gerçek şu ki bu (Ku-
ran), Allah'a karşı so-
rumluluk bilinci duyan 
herkes için bir öğüt 
ve uyarıdır. 

69. 
49 

إِنَا,, نَِأ ِ    elbette,,biliyoruz=ل ن ْعل مِ     biz=و  =muhakkak    

بِينِ     içinizdeki=ِمْنك مِْ ك ذ ِ  yalanlayıcıları=م 

İçinizde yalanla-
yanlar bulunduğu-
nu şüphesiz bil-
mekteyiz. 

İçinizde yalanla-
yanlar bulundu-
ğunu Biz de bil-
mekteyiz. 

Ve bakın, içinizde 
onu yalanlayacakların 
bulunduğunu iyi bili-
riz: 

69. 
50 

إِنَه ِ.. ة ِ    doğrusu..o=و  ْسر      hasrettir=ل ح 

اْلك افِِرينِ ..ع ل ى =kâfirler..için 

Doğrusu Kur ân 
inkarcılar için bir 
üzüntüdür. 

Ve muhakkak ki 
o; kafirler için bir 
üzüntüdür. 

ama bu (red), şüphe-
siz, (Allah'ın vahyinin) 
doğruluğu(nu) inkar 
edenler için acı bir 
pişmanlık kaynağı 
olacaktır, 

69. 
51 

إِنَه ِ,, قُِّ    ve,,O=و   kesin=اْلي ِقينِِ    gerçektir=ل ح 
O, şüphesiz kesin 
gerçektir. 

Hiç şüphesiz ki 
o; kesin gerçek-
tir. 

çünkü o, mutlak haki-
kattir! 

69. 
52 

ب ِحِْ..     adını=بِاْسمِِ    öyleyse..tesbih..et=ف س 

ب ِكِ   ulu=اْلع ِظيمِِ    Rabbinin=ر 

Öyleyse ey insan-
lar! Çok büyük 
olan Rabbinin adı-
nı tesbih et. 

Öyleyse Rabbı-
nı, o büyük adıy-
la tesbih et. 

Öyleyse, kudret sahi-
bi Rabbinin ismini yü-
celt! 

70. 
1 

,, أ لِ      azabı=بِع ذ ابِ     bir,,soran=س ائِلِ     sordu=س 

ا قِع ِو  =vuku,,bulacak 

Bir isteyen, inecek 
azabı istedi. 

İsteyen birisi, 
inecek azabı is-
tedi. 

Sorup araştırmak is-
teyen biri, (öteki dün-
yada) başa gelecek 
azabı sorabilir, 

70. 
2 

..     onu=ل ه ِ    yoktur=ل ْيسِ     kâfirler..için=ِلْلك افِِرينِ 

 def..edecek=د افِعِ 

Kafirlerin başına; 
ki onu savacak 
yoktur. 

O; kafirler içindir 
ve onu engelle-
yecek yoktur. 

hakikati inkar edenle-
rin (başına). (Öyley-
se, bil ki) hiçbir şey 
ona mani olamaz; 

70. 
3 

,, اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan    ِذي=sahibi    

ع اِرجِِ  yüksek,,makamların=اْلم 

Yükselme derece-
lerinin sahibi Al-
lah´tandır. 

Derecelere sa-
hip, Allah katın-
dandır. 

(çünkü o,) Allah'tan 
(gelir,) katına yük-
selmenin birçok yolu 
olan (Allah'tan): 
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70. 
4 

.. جِ  ئِك ة ِ    çıkar=ت ْعر  َل      melekler=اْلم 

وحِ  الرُّ     içinde=فِي    O’na=إِل ْيهِِ    ve..ruh=و 

ه ِ    olan=ك انِ     bir..gün=ي ْومِ      miktarı=ِمْقد ار 

ْمِسينِ  أ ْلفِ ..خ  =elli..bin     ِن ة  yıl=س 

Melekler ve ruh, 
miktarı elli bin yıl 
süren bir gün için-
de O´na yükselir. 

Melekler de, ruh 
da miktarı ellibin 
yıl olan bir gün-
de ona yükselip 
çıkarlar. 

bütün melekler ve 
(insana bahşedilmiş 
olan) ilham O'na (bir 
günde) yükselir, 
uzunluğu elli bin yıl 
(gibi) süren bir gün-
de. 

70. 
5 

ْبًرا    şimdi,,sen,,sabret=ف اْصبِرِْ,,     bir,,sabırla=ص 

ِميًَلِ  güzel=ج 

Şimdi sen güzelce 
sabret. 

Öyleyse Sen, 
güzel güzel sab-
ret. 

Bu nedenle, (sen ey 
iman eden), bütün sı-
kıntılara sabırla kat-
lan! 

70. 
6 

مِْ.. ْون ه ِ    onlar=إِنَه   uzak=ب ِعيدًا    onu..görüyor(lar)=ي ر 
Onlar onu uzak 
görüyorlar. 

Doğrusu onlar; 
bunu uzak görü-
yorlar. 

Bak, insanlar o (he-
saba) uzak bir şey 
olarak bakıyorlar, 

70. 
7 

اه ِ,, ن ر   yakın=ق ِريبًا    biz,,ise,,onu,,görüyoruz=و 
Biz ise onu yakın 
görüyoruz. 

Biz ise; onu, ya-
kın görmekteyiz. 

ama Biz onu yakın 
görüyoruz! 

70. 
8 

.. اءِ     olur=ت ك ونِ     o..gün=ي ْومِ      gök=الَسم 

ْهلِِ  erimiş..maden..gibi=ك اْلم 

O gün gök, erimiş 
bakır gibi olur. 

O gün gök, eri-
miş maden gibi 
olur. 

(Bu hesap,) göğün 
erimiş madene ben-
zeyeceği Gün (vuku 
bulacak), 

70. 
9 

,, ت ك ونِ      dağlar=اْلِجب الِ     ve,,olur=و 

 renkli,,yün,,gibi=ك اْلِعْهنِِ

Dağlar, atılmış 
renkli yün gibi olur. 

Dağlar ise atıl-
mış pamuk gibi. 

ve dağların yün to-
pakları gibi olacağı, 

70. 
10 

.. لِ  ي ْسأ لِ ..و  =ve..sormaz     ِِميم     dost=ح 

ِميًما  dostun..halini=ح 

Dost dostun halini 
sormaz. 

Hiç bir yakın bir 
yakınını sormaz. 

ve hiç kimsenin arka-
daşını(n durumunu) 
sormayacağı, 

70. 
11 

,, ْمِ  ون ه  دُِّ    birbirlerine,,gösterilirler=ي ب َصر      ister=ي و 

ْجِرمِ      keşke=ل وِْ    suçlu,,olan=اْلم 

    fidye,,versin=ي ْفت ِدي

ع ذ ابِِ,,ِمنِْ =azabından,,(kurtarmak,,için)    

 oğullarını=بِب نِيهِِ    o,,günün=ي ْوِمئِذِ 

birbirlerine göste-
rirler. Suçlu ister ki 
o günün azabın-
dan kurtulmak için 
fidye versin: oğul-
larını, 

Yalnız birbirine 
gösterilirler. Suç-
lu kişi; o günün 
azabından kur-
tulmak için oğul-
larını feda etmek 
ister. 

ama onların birbirleri-
nin gözü önünde ola-
caklar(ı gün): (çün-
kü,) her suçlu, o Gün 
çocuklarını feda ede-
rek kendisini kurtar-
mak ister, 

70. 
12 

اِحب تِهِِ.. ص  أ ِخيهِِ    ve..eşini=و   ve..kardeşini=و 
eşini ve kardeşini, Eşini ve karde-

şini, 
ve eşini ve kardeşini, 

70. 
13 

ف ِصيل تِهِِ,,     tüm,,ailesini=و 

ت ْؤِويهِِ,,الَتِي =kendisini,,barındıran 

kendisini barındı-
ran, içinde yetiştiği 
tüm ailesini. 

Kendisini barın-
dırmış olan süla-
lesini. 

ve kendisini himaye 
etmiş bütün akrabala-
rını, 

70. 
14 

نِْ.. م  اْْل ْرِضِ..فِي    ve..bulunanları=و  =yeryüzünde    

ِميعًا     sonra=ث مَِ    hepsini=ج 

 kendisini..kurtarsın=ي ْنِجيهِِ

Ve yeryüzünde bu-
lunanların hepsini 
versin de tek ken-
disini kurtarsın. 

Ve yeryüzünde 
bulunan herkesi. 
Ki nihayet ken-
disini kurtarsın. 

ve yeryüzünde yaşa-
yan (başka) herkesi, 
onların tümünü; böy-
lece yalnız kendini 
kurtarabilsin diye. 

70. 
15 

,,
ََلِ  ا    hayır=ك      şüphesiz,,O=إِنَه 

 alevlenen,,bir,,ateştir=ل ظ ىَِٰ

Hayır! O alevden 
bir ateştir. 

Fakat ne müm-
kün, çünkü o; 
halis alevdir. 

Ama hayır! (Onu bek-
leyen) tek şey alev 
saçan bir ateştir, 

70. 
16 

ىَِٰ    kavurur..soyar=ن َزاع ةًِ..  derileri=ِللَشو 
Deriler kavurur, 
soyar. 

Deriyi soyup ka-
vurandır. 

derisini kavuran (bir 
ateş)! 

70. 
17 

نِْ    çağırır=ت ْدع و,, أ ْدب رِ ,,م  =sırtını,,döneni    

لَىَِٰ ت و   ve,,yüz,,çevireni=و 

Kendine çağırır; 
sırtını dönüp gide-
ni. 

Yüz çevirip ar-
kasına döneni 
çağırır. 

O, (iyiye ve doğruya) 
sırtını dönenleri ve 
(hakikatten) uzakla-
şanları kendine çe-
ker, 

70. 
18 

.. عِ  م  ج   biriktireni=ف أ ْوع ىَِٰ    toplayıp=و 
Mal toplayıp kasa-
da yığanı. 

Malını toplayıp 
kap içinde sak-
layanı da. 

ve (servet) biriktirip, 
(onu öteki insanların 
elinden) alanları. 

70. 
19 

ْنس انِ     doğrusu=إِنَِ,, ِلقِ     insan=اْْلِ     yaratılmıştır=خ 

 hırslı,,(ve,,huysuz),,=ه ل وًعا

Doğrusu insan 
hırslı ve huysuz 
yaratılmıştır. 

Gerçekten in-
san; hırsına 
düşkün yaratıl-
mıştır. 

Gerçek şu ki, insan 
tatminsiz bir tabiata 
sahiptir. 

70. 
20 

َسه ِ    zaman=إِذ ا..     kendisine..dokunduğu=م 

وًعا    kötülük=الَشرُِّ ز   sızlanır=ج 

Kendisine kötülük 
dokundu mu sızla-
nır. 

Başına bir fena-
lık gelince, fer-
yadı basandır. 

(Kural olarak,) başına 
bir kötülük geldiği 
zaman sızlanmaya 
başlar, 

70. 
21 

إِذ ا,, َسه ِ    zaman=و  ْيرِ     dokunduğu=م      hayır=اْلخ 

ن وًعا  eli,,sıkıdır=م 

Kendisine hayır 
dokundu mu yok-
sullara yardım et-
mez.. 

Kendisine bir 
hayır dokununca 
da çok cimridir. 

bir iyilik ile karşılaşın-
ca da onu bencilce 
(sahiplenip başka in-
sanlardan) uzak tutar. 

70. 
22 

    ancak..bunun..dışındadır=إِلَِ..

ل ِينِ  ص   namaz..kılanlar=اْلم 

Ancak namaz kı-
lanlar bunun dı-
şındadır. 

Ancak namaz kı-
lanlar müstesna. 

Ancak namazda bi-
linçli olarak Allah'a 
yönelenler böyle de-
ğildir, 

70. 
23 

,, ه مِْ,,الَِذينِ  =onlar,,ki    

تِِهمِْ,,ع ل ىَِٰ َل  ص  =namazlarında    

ونِ   daimdirler=د ائِم 

Onlar ki: Namazla-
rını sürekli kılarlar 
aksatmazlar. 

Onlar ki; namaz-
larında daimdir-
ler. 

(ve) namazlarında 
devamlı ve kararlı 
olanlar; 

70. 
24 

.. الَِذينِ      ve..vardır=و 

اِلِهمِْ..فِي أ ْمو  =onların..mallarında    

قِ  ْعل ومِ     bir..hak..(hisse)=ح   belli=م 

Mallarında belli bir 
hisse vardır. 

Ve onlar ki; mal-
larında belirli bir 
hak vardır; 

ve şunlar: malları 
üzerinde (başkasının) 
hak sahibi olduğunu 
kabul edenler, 

70. 
25 

    isteyenler,,için=ِللَسائِلِِ,,

ومِِ ْحر  اْلم   ve,,mahrumlar,,için=و 

Saile ve mahruma. Dilenen ve yok-
sula. 

(yardım) isteyenlerin 
ve (hayatın güzel 
şeylerinden) yoksun 
bulunanların; 

70. 
26 

.. الَِذينِ  ق ونِ ..و  د ِ ي ص  =ve..tasdik..ederler    

ينِِ    gününü=بِي ْومِِ  ceza=الد ِ

Ceza gününü tas-
dik ederler. 

Onlar ki; din gü-
nünü doğrular-
lar. 

ve Hesap Günü'nü(n 
geleceğini) tasdik 
edenler; 

70. 
27 

,, الَِذينِ  ه مِْ,,و  =ve,,onlar    ِْع ذ ابِِ,,ِمن =azabından    

ب ِِهمِْ ْشِفق ونِ     Rablerinin=ر   korkarlar=م 

Rabblerinin aza-
bından korkarlar. 

Ve onlar ki; 
Rabblarının 
azabından kor-
karlar. 

ve Rablerinin azabına 
karşı korku ve saygı 
içinde bulunanlar, 

70. 
28 

ب ِِهمِْ    azabına=ع ذ ابِ     çünkü=إِنَِ..     Rablerinin=ر 

ْيرِ  ونِ ..غ  أْم  م  =güven..olmaz 

Çünkü Rabblerinin 
azabına güven ol-
maz. 

Doğrusu onlar, 
Rabblarının 
azabından gü-
vende değildir-
ler. 

zaten Rabbinin aza-
bına karşı hiç kimse 
kendini (tam) bir gü-
ven içinde hissede-
mez; 

70. 
29 

,, الَِذينِ  ه مِْ,,و  =ve,,onlar    ِْوِجِهم     ırzlarını=ِلف ر 

افِظ ونِ   korurlar=ح 

Irzlarını korurlar. Ve onlar ki; 
mahrem yerlerini 
korurlar. 

Ve iffetlerine karşı 
duyarlı olanlar, 

70. 
30 

اِجِهمِْ..ع ل ىَِٰ    dışındadır=إِلَِ.. أ ْزو  =eşleri    

ا    ya..da=أ وِْ ل ك تِْ..م  م  =altında..bulunanlar    

ان ه مِْ مِْ    ellerinin=أ ْيم      onlar=ف إِنَه 

ْيرِ  ل وِمينِ ..غ  م  =kınanmazlar 

Yalnız eşlerine ya 
da ellerinin altında 
bulunan cariyelere 
karşı korumazlar. 
Bundan ötürü de 
onlar kınanmazlar. 

Ancak eşleri ve 
sağ ellerinin ma-
lik oldukları müs-
tesna. Doğrusu 
onlar, bunun için 
kınanacak değil-
dirler. 

eşleri; yani (nikah yo-
luyla) meşru şekilde 
sahip oldukları dışın-
da (isteklerini frenle-
yenler,) çünkü ancak 
o zaman hiçbir kına-
maya uğramazlar, 

70. 
31 

نِِ,, اءِ     ararsa=اْبت غ ىَِٰ    ama,,kim=ف م  ر      ötesini=و 

ِلكِ  ئِكِ     bundan=ذ َٰ     onlar=ه مِ     işte=ف أ ول َٰ

Ama kim bundan 
ötesini ararsa, on-
lar sınırı aşanlar-
dır. 

Kim de bundan 
ötesini ararsa; 
işte onlar, haddi 
aşanların kendi-
leridir. 

ama o (sınır)ın ötesi-
ne geçmek isteyen-
ler, gerçek haddi 
aşanlardır; 
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 aşanlardır,,(sınırı)=اْلع اد ونِ 

70. 
32 

.. الَِذينِ  ه مِْ..و  =ve..onlar    ِ ان اتِِهمِِْْل م  =emanetlerini    

ع ْهِدِهمِْ اع ونِ     ve..ahidlerini=و   gözetirler=ر 

Emanetlerini ve 
ahidlerini gözetir-
ler. 

Ve onlar ki; 
emanetlerine ve 
ahidlerine riayet 
ederler. 

emanetlere ve ahidle-
rine riayet edenler; 

70. 
33 

,, الَِذينِ  ه مِْ,,و  =ve,,onlar    ِْاد اتِِهم     şahidliklerini=بِش ه 

ونِ   yaparlar=ق ائِم 

Şahidliklerini ya-
parlar. 

Ve onlar ki; şa-
hidliklerini gereği 
gibi yaparlar. 

ve şahitlik yaptıkları 
zaman kararlı duran-
lar; 

70. 
34 

.. الَِذينِ  ه مِْ..و  =ve..onlar    

تِِهمِْ..ع ل ىَِٰ َل  ص  =namazlarını    ِ افِظ ونِ ي ح  =korurlar 

Namazlarını korur-
lar. 

Ve onlar ki; na-
mazlarını muha-
faza ederler. 

ve namazlarını (bütün 
dünyevi endişeler-
den) uzak tutanlar. 

70. 
35 

,, ئِكِ  نَاتِ ,,فِي    işte,,onlar=أ ول َٰ ج  =cennetlerde    

ونِ  م  ْكر   ağırlanırlar=م 

İşte onlar cennet-
lerde ağırlanırlar. 

İşte bunlar; cen-
netlerde ikram 
olunanlardır. 

İşte bunlardır (cen-
net) bahçeler(in)de 
ağırlanacak olanlar! 

70. 
36 

الِِ.. وا..الَِذينِ     ?ne..oluyor=ف م  ك ف ر  =inkâr..edenlere    

ْهِطِعينِ     sana..doğru=قِب ل كِ   koşuyorlar=م 

O nankörlere ne 
oluyor ki sana doğ-
ru koşuyorlar 

O küfredenlere 
ne oluyor ki; 
gözlerini sana 
doğru dikip 
bakmaktadırlar. 

O halde bu hakikati 
inkara şartlanmış 
olanlara ne oluyor ki 
senin önünde şaşkın 
vaziyette oraya bura-
ya koşturuyorlar, 

70. 
37 

,, اْلي ِمينِِ,,ع نِِ =sağdan    ِِع ن الِِ,,و  م  الش ِ =ve,,soldan    

 ayrı,,ayrı,,gruplar,,halinde=ِعِزينِ 

Sağdan, soldan, 
ayrı ayrı gruplar 
halinde gelip etra-
fını sarıyorlar. 

Sağdan ve sol-
dan halka halka 
olarak. 

sağdan ve soldan ka-
labalıklar halinde 
(sana gelerek)? 

70. 
38 

.. عِ  اْمِرئِ ..ك لُِّ    ?umuyor..mu=أ ي ْطم  =her..biri    

مِْ لِ ..أ نِْ    onlardan=ِمْنه  ي ْدخ  =sokulacağını    

نَة ِ  nimet=ن ِعيمِ     cennetine=ج 

Onlardan her biri, 
nimet cennetine 
sokulacağını mı 
umuyor yoksa? 

Onlardan herkes 
Naim cennetine 
konulacağını mı 
umuyor? 

Onların her biri (bu 
şekilde) bir esenlik 
bahçesine gireceğini 
mi sanıyor? 

70. 
39 

,,
ََلِ  ل ْقن اه مِْ    biz=إِنَا    hayır=ك      onları,,yarattık=خ 

ونِ     şeyden=ِمَما  bildikleri=ي ْعل م 

Hayır! Öyle şey 
yok. Aldatıcı akı-
betten kurtulamaz-
lar onlar. Biz onları 
bildikleri şeyden 
yarattık. 

Hayır. Doğrusu 
Biz; onları, bilip 
durdukları şey-
den yarattık. 

Asla! Çünkü, Biz on-
ları (çok iyi) bildikleri 
bir şeyden yarattık! 

70. 
40 

..ِ ب ِِ    yemin..ederim..ki=أ ْقِسمِ     hayır=ف َل      Rabbine=بِر 

ش اِرقِِ ا    doğuların=اْلم  غ اِربِِو  ْلم  =ve..batıların    

ونِ     bizim=إِنَا  gücümüz..yeter=ل ق اِدر 

Yoo, doğuların ve 
batıların Rabbine 
yemin ederim ki 
bizim gücümüz ye-
ter. 

Doğuların ve Ba-
tıların Rabbına 
yemin ederim ki, 
şüphesiz Biz; 
gücü yetenleriz. 

Evet! Bütün gündo-
ğumu ve günbatımı 
noktalarının Rabbini 
(Bizim varlığımıza) 
tanıklık etmeye çağı-
rırım; şüphesiz Biz 
muktediriz, 

70. 
41 

,, لِ ,,أ نِْ,,ع ل ىَِٰ ن ب د ِ =onları,,değiştirmeğe    

ْيًرا مِْ    daha,,hayırlısıyla=خ      kendilerinden=ِمْنه 

ا م      biz=ن ْحنِ     ve,,değiliz=و 

ْسب وقِِ ينِ بِم  =önüne,,geçilecek 

Onları, kendilerin-
den daha hayırlı 
olanlarla değiştir-
meğe. Bizim önü-
müze geçilmez. 

Ki onların yerine 
kendilerinden 
daha iyilerini ge-
tirelim. Ve Biz, 
önüne geçile-
cekler de değiliz. 

onları kendilerinden 
daha hayırlı (bir top-
lum) ile değiştirmeye. 
Çünkü Bizi (istediği-
mizi yapmaktan) alı-
koyan hiçbir şey yok-
tur. 

70. 
42 

وا    bırak..onları=ف ذ ْره مِْ.. وض      dalsınlar=ي خ 

ي ْلع ب وا تَىَِٰ    ve..oynasınlar=و      kadar=ح 

ق وا مِ     kavuşuncaya=ي َل  ه      günlerine=ي ْوم 

ي وع د ونِ ..الَِذي =kendilerine..vadedilen 

Bırak onları kendi-
lerine va´dedilen 
günlerine kavu-
şuncaya kadar 
dalsın oynasınlar. 

Bırak onları, 
kendilerine vaa-
dolunan güne 
kavuşuncaya 
kadar dalıp oy-
nasınlar. 

O halde, bırak onları, 
kendilerine vaad edi-
len (Hesap) Günü ile 
karşılaşıncaya kadar 
boş konuşmalarla 
oyalansınlar ve (keli-
melerle) oynayıp dur-
sunlar; 

70. 
43 

,, ونِ     o,,gün=ي ْومِ  ج      çıkarlar=ي ْخر 

اْْل ْجد اثِِ,,ِمنِ  =kabirlerden    اًعا     hızlı,,hızlı=ِسر 

مِْ أ نَه      doğru=إِل ىَِٰ    onlar,,gibidirler=ك 

 koşuyorlar=ي وفِض ونِ     dikilenlere,,(putlara)=ن ص بِ 

O gün kabirlerden 
hızlı hızlı çıkarlar. 
Onlar dikilen putla-
ra yahut hedeflere 
doğru koşar gibi 
koşarlar. 

O gün; onlar, di-
kili taşlara doğru 
koşuyorlarmış 
gibi, kabirlerden 
çabuk çabuk çı-
karlar. 

ki o Gün bir hedefe 
doğru yarışıyorlarmış 
gibi mezarlarından 
aceleyle fırlarlar, 

70. 
44 

اِشع ةًِ.. ه مِْ    korkulu=خ  ار      gözleri=أ ْبص 

مِْ ِ    onları..bürümüş=ت ْره ق ه 
    alçaklık=ِذلَة  

ِلكِ      gün=اْلي ْومِ     işte..budur=ذ َٰ

ي وع د ونِ ..ك ان وا..الَِذي =onlara..vadedilen 

Gözleri düşük, 
yüzlerini alçaklık 
bürümüş bir du-
rumda. İşte onlara 
vaadedilen gün, 
bugündür. 

Gözleri dönmüş, 
yüzlerini zillet 
bürümüş olarak. 
İşte bu; onlara 
vaad olunan 
gündür. 

gözleri düşmüş, zille-
te duçar bir vaziyette; 
işte onlara defalarca 
haber verilen Gün... 

71. 
1 

ْلن ا    biz=إِنَا,,     Nuh’u=ن وًحا    gönderdik=أ ْرس 

ق ْوِمهِِ,,إِل ىَِٰ =kavmine    ِْأ ن=diye    ِْأ ْنِذر=uyar    

كِ  ق ْبلِِ,,ِمنِْ    kavmini=ق ْوم  =önce    

ي أْتِي ه مِْ,,أ نِْ =onlara,,gelmeden     ِع ذ اب=bir,,azab    

 acı=أ ِليمِ 

Milletine can yakıcı 
bir azab gelmez-
den önce onları 
uyar diye Nuh´u 
milletine peygam-
ber olarak gönder-
dik. 

Doğrusu Biz; 
Nuh´u kavmine 
gönderdik. Ken-
dilerine elim bir 
azab gelmezden 
önce kavmini 
uyar, diye. 

Biz Nuh'u kendi top-
lumuna göndererek 
Başlarına şiddetli bir 
azap gelmeden hal-
kını uyar! diye (em-
rettik). 

71. 
2 

.. ق ْومِِ..ي ا    dedi=ق الِ  =ey..kavmim    إِن ِي=şüphesiz..ben    

بِينِ     bir..uyarıcıyım=ن ِذيرِ     sizin..için=ل ك مِْ  açık=م 

O da şöyle dedi: 
«Ey milletim! Şüp-
hesiz ben, size 
gönderilmiş apaçık 
bir uyarıcıyım.» 

Dedi ki: Ey kav-
mim; şüphesiz 
ben, sizin için 
apaçık bir uyarı-
cıyım. 

(Nuh) Ey halkım! diye 
seslendi, Ben sizin 
için açık bir uyarıcı-
yım, 

71. 
3 

,, اْعب د وا,,أ نِِ =kulluk,,edin    ِ اّلَل=Allah’a    

اتَق وه ِ     ve,,O’ndan,,korkun=و 

أ ِطيع ونِِ  ve,,bana,,da,,itaat,,edin=و 

Allah´a kulluk edin; 
ondan sakının ve 
bana itaat edin. 

Allah´a ibadet 
edesiniz, 
O´ndan sakına-
sınız ve bana it-
aat edin, diye. 

(yalnız) Allah'a kulluk 
etmeniz ve O'na karşı 
sorumluluk bilinci ta-
şımanız (gerektiğini 
bildiren bir uyarıcı). 
Şimdi bana kulak ve-
rin 

71. 
4 

    bir..kısmını=ِمنِْ    sizin..için=ل ك مِْ    bağışlasın=ي ْغِفرِْ..

    günahlarınızdan=ذ ن وبِك مِْ

ْرك مِْ خ ِ ي ؤ      kadar=إِل ىَِٰ    ve..sizi..ertelesin=و 

لِ  ىِ     bir..süreye=أ ج  س مًّ     zira=إِنَِ    belli=م 

لِ      zaman=إِذ ا    Allah’ın=اّلَلِِ    süresi=أ ج 

اءِ  َخر ِ ..لِ     geldiği=ج  ي ؤ  =ertelenmez    ِْل و=keşke    

ونِ     olsaydınız=ك ْنت مِْ  bilenlerden=ت ْعل م 

Ki Allah günahları-
nızı size bağışla-
sın ve sizi belli bir 
süreye kadar erte-
lesin; doğrusu Al-
lah´ın belirttiği süre 
gelince geri bıra-
kılmaz; keşki bil-
seniz. 

Ta ki, günahları-
nızı size bağış-
lasın ve sizi belli 
bir süreye kadar 
geciktirsin. Mu-
hakkak ki Al-
lah´ın süresi ge-
lince geri bıra-
kılmaz. Keşki 
bilseydiniz. 

ki Allah bir kısım gü-
nahlarınızı bağışlasın 
ve (yalnız O'na) ma-
lum olan bir zamana 
kadar size mühlet ta-
nısın; ama bilin ki Al-
lah'ın belirlediği vade 
gelip çattığında hiçbir 
şekilde ertelenemez. 
Keşke bunu bilseydi-
niz! 

71. 
5 

,, ب ِِ    dedi=ق الِ      ben=إِن ِي    Rabbim=ر 

    gece=ل ْيًَلِ    kavmimi=ق ْوِمي    davet,,ettim=د ع ْوتِ 

اًرا ن ه   gündüz=و 

Nuh dedi ki: 
«Rabbim! Doğrusu 
ben, milletimi gece 
gündüz çağırdım.» 

Dedi ki: Rabbım; 
doğrusu ben, 
kavmimi gece 
gündüz davet et-
tim. 

(Ve bir zaman sonra, 
Nuh) Ey Rabbim! de-
di, Ben halkıma gece 
gündüz çağrıda bulu-
nuyorum, 

71. 
6 

.. ي ِزْده مِْ..ل مِْف ِ =onların..artırmadı    

    başka..bir..şey=إِلَِ    benim..davetim=د ع ائِي

اًرا  kaçışlarından=فِر 

Fakat benim ça-
ğırmam, sadece 
benden uzaklıkla-
rını artırdı.» 

Ne var ki benim 
davetim; sadece 
benden uzak-
laşmalarını artır-
dı. 

ama bu çağrım onları 
yalnızca (Senden) 
daha da uzaklaştırdı. 

71. 
7 

إِن ِي,, ا    ve,,ben=و      her,,nezaman=ك لَم 

مِْ     onları,,davet,,ettimse=د ع ْوت ه 

مِْ    bağışlaman,,için=ِلت ْغِفرِ      onları=ل ه 

ع ل وا مِْ    koydular=ج  ابِع ه      parmaklarını=أ ص 

Doğrusu ben senin 
onları bağışlaman 
için kendilerini her 
çağrışımda, par-
maklarını kulakla-
rına tıkadılar, elbi-
selerine büründü-
ler, direndiler, bü-
yüklendikçe bü-

Doğrusu ben; 
Senin onları ba-
ğışlaman için 
kendilerini davet 
ettiğim her sefe-
rinde, parmakla-
rını kulaklarına 
tıkadılar, elbise-
lerine büründü-

Ve doğrusu, onlara 
bağışlayıcılığını gös-
tereceğin ümidiyle ne 
zaman çağrıda bu-
lunduysam parmakla-
rını kulaklarına tıkadı-
lar, (günahkarlık) giy-
silerine büründüler, 
daha fazla inada ka-
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آذ انِِهمِْ,,فِي =kulaklarına    

اْست ْغش ْوا مِْ    ve,,başlarına,,çektiler=و      örtülerini=ثِي اب ه 

وا رُّ أ ص      ve,,direttiler=و 

وا اْست ْكب ر   kibirle=اْستِْكب اًرا    ve,,böbürlendiler=و 

yüklendiler. ler, direndiler ve 
büyüklendikçe 
büyüklendiler. 

pıldılar ve boş gurur-
larında (daha da) az-
gınlaştılar. 

71. 
8 

مِْ    ben=إِن ِي    sonra=ث مَِ..     onları..davet..ettim=د ع ْوت ه 

اًرا  açıkça=ِجه 

Sonra, doğrusu 
ben onları açıkça 
çağırdım. 

Sonra ben; onla-
rı gerçekten 
açıkça çağırdım. 

Doğrusu, ben onları 
açık açık çağırdım; 

71. 
9 

ْنتِ أ ْعل ِ    ben=إِن ِي    sonra=ث مَِ,, =açıktan,,söyledim    

مِْ ْرتِ     onlara=ل ه  أ ْسر      ve,,gizli,,söyledim=و 

مِْ اًرا    onlara=ل ه   sır,,olarak=إِْسر 

Sonra onlara açık-
tan açığa, gizliden 
gizliye de söyle-
dim. 

Sonra onlara; 
açıktan açığa ve 
gizliden gizliye 
söyledim. 

onlara açıktan tebliğ-
de bulundum; (ayrı-
ca) onlarla gizlice, 
özel olarak da konuş-
tum; 

71. 
10 

.. وا    dedim=ف ق ْلتِ      mağfiret..dileyin=اْست ْغِفر 

بَك مِْ     çünkü..O=إِنَه ِ    Rabbinizden=ر 

غ فَاًرا..ك انِ  =çok..bağışlayandır 

Dedim ki: «Rabbi-
niz´den bağışlan-
ma dileyin; doğru-
su O, çok bağışla-
yandır.. 

Dedim ki: Rab-
bınızdan mağfi-
ret dileyin. Mu-
hakkak ki O 
Ğaffar olandır. 

ve dedim ki: Rabbi-
nizden günahlarınızın 
bağışlanmasını dile-
yin, çünkü O, kuşku-
suz bağışlayıcıdır! 

71. 
11 

اءِ     göndersin,,diye=ي ْرِسلِِ,,     gökten=الَسم 

ل ْيك مِْعِ  =üzerinize    اًرا  bol,,yağmur=ِمْدر 

Size gökten bol bol 
yağmur indirsin.» 

Ta ki size, gök-
ten bol yağmur 
salıversin. 

Size, hesapsız se-
mavi nimetler yağdı-
racaktır, 

71. 
12 

ي ْمِدْدك مِْ.. الِ     ve..size..yardım..etsin=و      mallarla=بِأ ْمو 

ب نِينِ  ي ْجع لِْ    ve..oğullarla=و      size=ل ك مِْ    ve..versin=و 

نَاتِ  ي ْجع لِْ    bahçeler=ج      size=ل ك مِْ    ve..versin=و 

اًرا  ırmaklar=أ ْنه 

Sizi, mallar ve 
oğullarla destekle-
sin; sizin için bah-
çeler var etsin, ır-
maklar akıtsın. 

Ve sizi mallar ve 
oğullarla destek-
lesin, sizin için 
bahçeler var et-
sin ve ırmaklar 
akıtsın. 

dünyevi servet ve ev-
lat vermek suretiyle 
size yardım edecek 
ve size bağlar bahçe-
ler ihsan edecek ve 
akıp giden sular ba-
ğışlayacaktır. 

71. 
13 

,, ا ل ك مِْ,,م  =size,,ne,,oluyor,,ki?    

و,,لِ  نِ ت ْرج  =ummuyorsunuz    َِِّلِل=Allah,,için    

ق اًرا  saygı=و 

Ne oluyorsunuz ki 
Allah´a büyüklüğü 
yakıştıramıyorsu-
nuz. 

Ne oluyorsunuz 
ki siz, büyüklüğü 
Alla´a yakıştıra-
mıyorsunuz? 

Size ne oluyor ki Al-
lah'ın büyüklüğünü 
kabul etmiyorsunuz, 

71. 
14 

ق دِْ.. ل ق ك مِْ    oysa=و      O..sizi..yarattı=خ 

اًرا  aşama..aşama=أ ْطو 

Oysa sizi merhale-
lerden geçirerek O 
yaratmıştır. 

Halbuki O; sizi 
merhalelerden 
geçirerek yarat-
mıştır. 

sizi(n her birinizi) 
peşpeşe aşamalar-
dan geçirerek yarata-
nın O olduğunu gör-
düğünüz halde? 

71. 
15 

,, ْوا,,أ ل مِْ ت ر  =görmediniz,,mi?     ِك ْيف=nasıl    

ل قِ  ْبعِ     Allah=اّلَل ِ    yarattı=خ      yedi=س 

اتِ  او   tabaka,,tabaka=ِطب اقًا    göğü=س م 

Allah´ın, göğü yedi 
kat üzerine nasıl 
yarattığını görmez 
misiniz? 

Görmediniz mi, 
Allah´ın göğü 
yedi kat olarak 
nasıl yarattığını? 

Görmüyor musunuz 
Allah yedi göğü nasıl 
birbiriyle uyumlu ya-
ratmıştır, 

71. 
16 

.. ع لِ  ج  رِ     ve..yaptı=و      Ay’ı=اْلق م 

    nur=ن وًرا    bunların..içinde=فِيِهنَِ

ع لِ  ج      güneşi=الَشْمسِ     ve..yaptı=و 

اًجا  bir..lamba=ِسر 

Aralarında Ay´a 
aydınlık vermiş ve 
güneşin ışık saç-
masını sağlamıştır. 

Aralarında aya 
aydınlık vermiş, 
güneşi bir kandil 
kılmıştır. 

ve onların içine ay'ı 
(yansıyan) bir ışık 
olarak yerleştirmiş ve 
güneşi (ışık saçan) 
bir lamba yapmıştır? 

71. 
17 

اّلَل ِ,,     sizi,,bitirdi=أ ْنب ت ك مِْ    Allah=و 

اْْل ْرِضِ,,ِمنِ  =yerden    ن ب اتًا=bir,,bitki,,olarak 

Allah sizi yerden 
bitirir gibi yetiştir-
miştir. 

Ve Allah; sizi, 
yerden ot bitirir 
gibi bitirmiştir. 

Ve Allah sizi yerden 
(tedrici bir şekilde) 
yeşertip büyütmüştür; 
ve sonra sizi (öldük-
ten sonra) ona geri 
döndürecektir: 

71. 
18 

ا    geri..çevirecektir=ي ِعيد ك مِْ    sonra=ث مَِ..     oraya=فِيه 

ك مِْ ي ْخِرج      ve..tekrar..çıkaracaktır=و 

اًجا  mükemmel..çıkarışla=إِْخر 

Sonra sizi oraya 
döndürür ve yine 
oradan çıkarır. 

Sonra sizi; oraya 
döndürür ve sizi 
bir çıkarılışla çı-
karır. 

(daha sonra) sizi ye-
niden dirilterek tekrar 
ortaya çıkaracaktır. 

71. 
19 

اّلَل ِ,, ع لِ     Allah=و      sizin,,için=ل ك مِ     yaptı=ج 

 bir,,sergi=بِس اًطا    yeri=اْْل ْرضِ 

(19-20) Yeryüzün-
de dolaşabilmeniz, 
orada yollar ve 
geniş geçitlerden 
geçebilmeniz için, 
onu size yayan 
O´dur. 

Ve Allah; yeryü-
zünü sizin için 
bir döşek kılmış-
tır. 

Ve Allah yeri sizin için 
genişçe yaymıştır 

71. 
20 

ا    gidesiniz..diye=ِلت ْسل ك وا..     ondaki=ِمْنه 

ا    yollarda=س ب ًَلِ ًجافِج  =geniş..geniş 

(19-20) Yeryüzün-
de dolaşabilmeniz, 
orada yollar ve 
geniş geçitlerden 
geçebilmeniz için, 
onu size yayan 
O´dur. 

Geniş yollarında 
gezip dolaşası-
nız, diye. 

ki üzerinde geniş yol-
lardan yürüyüp geçe-
bilesiniz! 

71. 
21 

,, ب ِِ    Nuh=ن وحِ     dedi=ق الِ  مِْ    Rabbim=ر      onlar=إِنَه 

ْونِي اتَب ع وا    bana,,karşı,,geldiler=ع ص      ve,,uydular=و 

نِْ ي ِزْده ِ,,ل مِْ    bir,,adama=م  =artırmayan    ِ ال ه     malı=م 

ل د ه ِ و      ancak,,(artıran)=إِلَِ    ve,,çocuğu=و 

س اًرا  ziyanını=خ 

Nuh dedi ki: 
«Rabbim doğrusu 
bunlar bana isyan 
ettiler. Ve malı, 
çocuğu kendisine 
sadece zarar geti-
ren kimseye uydu-
lar.» 

Nuh dedi ki: 
Rabbım doğrusu 
bunlar, bana is-
yan ettiler. Malı 
ve çocuğu ken-
disine sadece 
zarar getiren 
kimseye uydular. 

Nuh, Ey Rabbim! diye 
ekledi, Onlar bana 
(tamamen) karşı çık-
tılar, zaten onlar ser-
veti ve çocukları yü-
zünden hızla yok ol-
maya doğru giden 
kimselere uyarlar, 

71. 
22 

وا.. ك ر  م  ْكًرا    tuzaklar..kurdular=و      tuzaklarla=م 

 büyük..büyük=ك بَاًرا

Birbirinden büyük 
düzenler kurdular. 

Büyük büyük 
düzenler kurdu-
lar. 

ve (Sana karşı) en 
korkunç tuzakları ku-
ranlara, 

71. 
23 

ق ال وا,, نَِ,,لِ     dediler,,ki=و  ت ذ ر  =bırakmayın    

ت ك مِْ لِ     tanrılarınızı=آِله  نَِ,,و  ت ذ ر  =ve,,bırakmayın    

دًّا لِ     Vedd’i=و  اًعا,,و  س و  =ve,,Suva’ı    

لِ  ي غ وثِ ,,و  =ve,,Yeğus’u     ِي ع وق     ve,,Ye’uk’u=و 

ن ْسًرا  ve,,ve,,Nesr’i=و 

İnsanlara ´sakın 
tanrılarınızı bırak-
mayın, Ved, Suva, 
Yağus, Yeuk ve 
Nesr putlarından 
asla vazgeçmeyin´ 
dediler. 

Ve dediler ki: 
Sakın tanrıları-
nızı bırakmayın. 
Vedd, Süva´, 
Yeğus, Yeuk ve 
Nesr´den asla 
vazgeçmeyin. 

çünkü onlar (kendile-
rine uyanlara): 'Tanrı-
larınızı hiçbir zaman 
terk etmeyin! Ne 
Vedd, ne Suva', ne 
Yeğus, ne Ye'uk ve 
ne de Nesr'i terk et-
meyin!' demişlerdi. 

71. 
24 

ق دِْ.. لُّوا    andolsun=و      yoldan..çıkardılar=أ ض 

ثِيًراِ  لِ     çoklarını=ك  ت ِزدِِ..و  =sen..de..artırma    

    başka..bir..şey=إِلَِ    o..zalimlere=الَظاِلِمينِ 

لًِ  şaşkınlıktan=ض َل 

Böylece birçoğunu 
saptırdılar; Rab-
bim! Sen bu zalim-
lerin sadece şaş-
kınlığını arttır. 

Böylece bir ço-
ğunu saptırdılar. 
Zalimlere sapık-
lıktan başka bir 
şeyi artırma. 

Onlar böylece çoğu 
kimseyi saptırdılar, o 
halde, Sen bu zalim-
lere yalnızca (özlem 
duydukları şeylerden) 
uzaklaşmalarını em-
ret! 

71. 
25 

ِطيئ اتِِهمِْ    dolayı=ِمَما,,     hatalarından=خ 

    sokuldular=ف أ ْدِخل وا    boğuldular=أ ْغِرق وا

ي ِجد وا,,ف ل مِْ    ateşe=ن اًرا =ve,,bulamadılar    

مِْ د ونِِ,,ِمنِْ    kendilerine=ل ه  =başka    ِِاّلَل=Allah’tan    

اًرا  yardımcılar=أ ْنص 

Onlar, günahları 
yüzünden suda 
boğuldular; ateşe 
sokuldular, kendi-
lerine Allah´tan 
başka yardımcı 
bulamadılar. 

günahlarından 
dolayı bunlar 
suda boğuldular, 
ateşe sokuldular 
ve Allah´ tan 
başka yardımcı 
da bulamadılar. 

Böylece onlar, gü-
nahları yüzünden 
(büyük bir tufanda) 
boğuldular ve (öteki 
dünyanın) ateşinde 
yanmaya mahkum 
edildiler; ve kendileri-
ni Allah'a karşı koru-
yacak bir yardımcı 
bulamadılar. 

71. 
26 

.. ق الِ  ب ِِ    Nuh=ن وحِ     dedi..ki=و      Rabbim=ر 

ت ذ رِْ..لِ  =bırakma    اْْل ْرِضِ..ع ل ى =yeryüzünde    

اْلك افِِرينِ ..ِمنِ  =kâfirlerden    د يَاًرا=tek..kişi 

Nuh dedi ki: 
«Rabbim! Yeryü-
zünde hiçbir kâfir 
bırakma.» 

Nuh dedi ki: 
Rabbım; kafir-
lerden yeryü-
zünde yurd tutan 
hiç bir kimse bı-
rakma. 

Ve Nuh, Ey Rabbim! 
diye yalvardı: Yeryü-
zünde bu hakikati in-
kar edenlerden hiç 
kimseyi bırakma: 
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71. 
27 

,,     çünkü,,sen=إِنَكِ 

    onları,,bırakırsan=إِْنت ذ ْره ْمت ذ ْره مِْ

    kullarını=ِعب اد كِ     şaşırtırlar=ي ِضلُّوا

لِ  ي ِلد وا,,و  =ve,,doğurmazlar    

    ahlaksız=ف اِجًرا    başkasını,,(olandan)=إِلَِ

 inkârcı=ك فَاًرا

Doğrusu sen onları 
bırakırsan kullarını 
saptırırlar, sadece 
ahlâksız ve çok in-
karcıdan başkasını 
doğurup yetiştir-
mezler. 

Çünkü Sen onla-
rı bırakırsan; kul-
larını saptırırlar. 
Kötüden ve öz 
kafirden başka 
da evlat doğur-
mazlar. 

çünkü Sen onları bı-
rakırsan, Sana kulluk 
edenleri hep sap-
tır(maya çalış)ırlar ve 
yalnızca fesada ve 
inatla sürdürülen 
nankörlüğe sebep 
olurlar. 

71. 
28 

ب ِِ..     beni=ِلي    bağışla=اْغِفرِْ    Rabbim=ر 

اِلد يَِ ِلو  نِْ    ve..babamı-anamı=و  ِلم      ve..kimseyi=و 

لِ  ْؤِمنًا    evime=ب ْيتِيِ     giren=د خ      inanarak=م 

ْؤِمنِينِ  ِلْلم      ve..inanan..erkekleri=و 

ْؤِمن اتِِ اْلم      ve..inanan..kadınları=و 

لِ  ت ِزدِِ..و  =ve..artırma     ِالَظاِلِمين=zalimlerin    

 helakinden=ت ب اًرا    başka..bir..şey=إِلَِ

Rabbim! Beni, 
anamı, babamı, 
evime inanmış ola-
rak gireni, inanan 
erkek ve kadınları 
bağışla; zalimlerin 
de yalnız helâkini 
artır! 

Rabbım; beni, 
anamı, babamı, 
inanmış olarak 
evime gireni, 
mü´min erkekleri 
ve mü´min ka-
dınları bağışla. 
Zalimlerin de he-
lakinden başka 
bir şeyini artır-
ma. 

Ey Rabbim! Bana, 
anneme, babama, 
evime mümin olarak 
giren herkese ve (da-
ha sonraki) bütün 
mümin kadınlara ve 
erkeklere bağışlayıcı-
lığını göster ve zulüm 
işleyenleri her zaman 
helake uğrat! 

72. 
1 

وِحيِ     de,,ki=ق لِْ,,
    bana=إِل يَِ    vahyolundu=أ 

عِ     gerçekten=أ نَه ِ     Kur’an,,dinledikleri=اْست م 

اْلِجن ِِ,,ِمنِ     bir,,topluluğun=ن ف رِ  =cinlerden    

واف ق ال ِ =ve,,dedikleri    إِنَا=şüphesiz,,biz    

    bir,,Kur’an=ق ْرآنًا    dinledik=س ِمْعن ا

بًا  harikulade,,güzel=ع ج 

Ey Muhammed de 
ki: «Bana vahiy yo-
lu ile bildirildi ki bir 
grup cin, Kur´ân´ı 
dinledi ve arkasın-
dan şöyle dedi: Biz 
harikulâde bir 
Kur´an dinledik. 

De ki: Bana 
vahyolundu ki; 
cinnlerden bir 
topluluk onu din-
lemiş ve; doğru-
su biz, hayrete 
düşüren bir 
Kur´an dinledik, 
demişlerdir. 

De ki: Tanınma-
yan/bilinmeyen varlık-
lardan bir kısmının 
(bu ilahi kelama) ku-
lak verdikleri ve sonra 
(arkadaşlarına şöyle) 
söyledikleri bana 
vahyedildi: 'Biz ola-
ğanüstü güzellikte bir 
hitabe dinledik, 

72. 
2 

ْشدِِ..إِل ى    iletiyor=ي ْهِدي.. الرُّ =doğru..yola    

نَا ل نِْ    ona=بِِهِ     inandık=ف آم      artık=و 

ب ِن ا    ortak..koşmayacağız=ن ْشِركِ      Rabbimize=بِر 

دًا  hiç..kimseyi=أ ح 

O doğru yola ileti-
yor. Hemen inan-
dık ona. Artık 
Rabbimize hiçbir 
ortak koşmayaca-
ğız. 

O, doğru yola 
iletiyor. Biz de 
ona iman ettik. 
Ve Rabbımıza 
hiç bir şeyi şirk 
koşmayacağız. 

doğru ile eğriyi ayırd 
etme bilincine bizi 
ulaştıran (bir hitabe); 
ve böylece ona iman 
ettik. Ve artık Rabbi-
mizden başka kimse-
ye asla ilahlık yakış-
tırmayacağız, 

72. 
3 

أ نَه ِ,, دُِّ    yücedir=ت ع ال ىَِٰ    doğrusu,,O=و      şanı=ج 

ب ِن ا ا    Rabbimizin=ر  ذ ِ,,م  اتَخ  =O,,edinmemiştir    

اِحب ةًِ لِ     eş=ص  ل دًا,,و  و  =ve,,çocuk 

Rabbimiz yüceler 
yücesidir, ne eş ne 
evlat edinmemiştir. 

Muhakkak ki 
Rabbımızın şanı 
yücedir. O; eş ve 
çocuk edinme-
miştir. 

çünkü (biliriz ki) Rab-
bimizin şanı yücedir: 
O, kendisine ne bir 
eş, ne de bir erkek 
çocuk edinmiştir! 

72. 
4 

أ نَه ِ.. ي ق ولِ ..ك انِ     gerçek..şu..ki=و  =söylüyor    

ن ا     Allah=اّلَلِِ    hakkında=ع ل ى    bizim..beyinsiz=س ِفيه 

 saçma..şeyler=ش ط ًطا

Meğer aramızdaki 
aptallar Allah hak-
kında asılsız söz-
ler söylüyorlarmış. 

Doğrusu bizim 
beyinsizimiz; Al-
lah´a karşı ya-
lanlar söylüyor-
muş. 

Ve (şimdi öğreniyoruz 
ki) aramızdaki beyin-
siz (kişi), Allah hak-
kında asılsız şeyler 
söylüyordu, 

72. 
5 

أ نَا,, ن نَا    biz=و      sanmıştık=ظ 

ت ق ولِ ,,ل نِْ,,أ نِْ =söylemeyeceklerini    

ْنسِ  اْلِجنُِّ    insanların=اْْلِ     ve,,cinlerin=و 

 yalan=ك ِذبًا    Allah’a=اّلَلِِ    karşı=ع ل ى

Oysa biz insanla-
rın ve cinlerin Allah 
katında yalan söz-
ler söyleyebilecek-
lerine ihtimal ver-
miyorduk. 

Doğrusu öyle 
zannettik ki; in-
sanlar ve cinnler 
Allah´a karşı as-
la yalan söyle-
mezler. 

ve ne insanın ne de 
(hiçbir) görünmez gü-
cün Allah hakkında 
yalan uydurmayaca-
ğını düşün(mekte ya-
nılmış)tık. 

72. 
6 

أ نَه ِ.. الِ     idi=ك انِ     doğrusu=و      bazı..erkekler=ِرج 

ْنِسِ..ِمنِ  اْْلِ =insanlardan     ِي ع وذ ون=sığınırlardı    

الِ  اْلِجن ِِ..ِمنِ     bazı..erkeklere=بِِرج  =cinlerden    

اد وه مِْف ِ ز  =ve..onların..artırırlardı    ه قًا  şımarıklığını=ر 

Birtakım insanlar 
birtakım cinlere sı-
ğınırlar ve bu tu-
tum onların sapık-
lıklarını arttırır. 

Doğrusu insan-
lardan bazı kim-
seler; cinnlerden 
bir takım kimse-
lere sığınırlardı 
da onların azgın-
lıklarını artırır-
lardı. 

Gerçi bazı insanların 
(bu tür) görünmez 
güçlere sığındığı (her 
zaman vaki) olurdu; 
ama bunlar yalnızca 
onların şaşkınlığını 
arttırdı. 

72. 
7 

مِْ,, أ نَه  ا    sanmışlardı=ظ نُّوا    ve,,onlar,,da=و      gibi=ك م 

ن ْنت مِْ     sizin,,sandığınız=ظ 

ي ْبع ثِ ,,ل نِْ,,أ نِْ =diriltmeyeceğini    ِ اّلَل=Allah’ın    

دًا  hiç,,kimseyi=أ ح 

O sapık insanlar, 
tıpkı sizler gibi, Al-
lah´ın hiç kimseyi 
yeniden diriltme-
yeceğini sanmış-
lardır. 

Doğrusu onlar 
da sizin sandığı-
nız gibi, Allah´ın 
yeniden kimseyi 
diriltemeyeceğini 
sandılar. 

O kadar ki, sizin (vak-
tiyle) düşündüğünüz 
gibi, onlar da Allah'ın 
hiç kimseyi (yeniden) 
asla (elçi olarak) 
göndermeyeceğini 
düşünmeye başladı-
lar. 

72. 
8 

أ نَا.. ْسن ا    biz=و  اءِ     dokunduk=ل م      göğe=الَسم 

ْدن اه ا ج  ِلئ تِْ    ve..onu..bulduk=ف و      doldurulmuş=م 

ًسا ر      kuvvetli=ش ِديدًا    bekçilerle=ح 

بًا ش ه   ve..ışınlarla=و 

Göğü yokladık, 
orayı sert bekçiler-
le ve göktaşları ile 
dopdolu bulduk. 

Doğrusu biz; 
göğü yokladık 
da, onu sert 
bekçiler ve alev-
lerle doldurul-
muş bulduk. 

Ve (zaman oldu) biz 
göğe uzandık ama 
onu güçlü muhafızlar 
ve alevlerle dolu bul-
duk, 

72. 
9 

أ نَا,, ن ْقع د ِ,,ك نَا    ve,,biz=و  =otururduk    ا     onun=ِمْنه 

ق اِعد ِ     oturma,,yerlerinde=م 

نِْ    dinlemeğe,,mahsus=ِللَسْمعِِ      artık,,kim=ف م 

    bulur=ي ِجدِْ    şimdi=اْْلنِ     dinlemek,,istese=ي ْست ِمعِِ

ابًا    kendisini=ل ه ِ دًا    bir,,ışın=ِشه  ص   gözetleyen=ر 

Daha önce göğün 
elverişli dinleme 
yerlerinde pusuya 
yatardık. Fakat 
şimdi hangimiz 
oranın seslerini 
işitmeye çalışsa 
kendisini bekleyen 
göktaşları ile karşı-
laşır. 

Doğrusu biz; 
göğün dinlenebi-
leceği bir yerin-
de oturmuştuk; 
ama şimdi kim 
onu dinleyecek 
olursa, kendisini 
gözetleyen bir 
alev buluyor. 

halbuki onu(n gizledi-
ği her sırrı) dinleyebi-
leceğimiz (uygun) 
yerlere kurulmuştuk 
ve şimdi (veya başka 
zaman) onu dinleme-
ye çalışan herkes 
(aynı şekilde) kendi-
sini bekleyen bir alev 
ile karşılaşacaktır! 

72. 
10 

أ نَا.. ن ْدِري..لِ     ve..biz=و  =bilmiyoruz    

نِْ    istendi=أ ِريد ِ    kötülük..mü=أ ش رِ      bununla=بِم 

اْْل ْرِضِ..فِي =yeryüzündekilere    ِْاد ِأ رِ ..أ م =yoksa..-

mi..diledi    ِْبِِهم=onları    ِْم بُّه      Rableri=ر 

ش دًا  doğruya..iletmek=ر 

Acaba yeryüzün-
dekiler için kötülük 
mü dileniyor, yok-
sa Rabbleri onlar 
hakkında iyilik mi 
diliyor, bunu bilmi-
yoruz. 

Doğrusu biz bil-
miyoruz; yeryü-
zünde onlara kö-
tülük mü dilen-
miştir, yoksa 
Rabbları onlara 
iyilik mi dilemiş-
tir? 

Ve (şimdi anladık ki) 
biz (yaratılmış varlık-
lar,) yeryüzünde ya-
şayanlar için kötü bir 
akibetin hazırlanıp 
hazırlanmadığını, ya-
hut Rablerinin onları 
doğru ile eğriyi ayırd 
etme bilinciyle do-
natmak isteyip iste-
mediğini bilmiyoruz 

72. 
11 

أ نَا,,     bizden,,var=ِمنَا    bize,,gelince=و 

ونِ  ِمنَا    iyiler,,de=الَصاِلح      ve,,bizden,,var=و 

ِلك ِ     başkası,,da=د ونِ      biz=ك نَا    bundan=ذ َٰ

ائِقِ   çeşitli=قِد دًا    yollardayız=ط ر 

Aramızda iyiler de 
var, bu düzeye eri-
şememiş olanlar 
da var; farklı yolla-
ra ayrıldık. 

Gerçekten ara-
mızda salihler 
de vardır ve 
bundan aşağı 
olanlar da. Biz, 
türlü türlü yollara 
ayrılmışız. 

tıpkı, içimizden bazı-
ları (nasıl) dürüst ve 
erdemli olurken bazı-
larımızın da bunun 
(çok çok) aşağısında 
kaldı(ğını bilmediği-
miz gibi). Biz her za-
man birbirinden çok 
farklı yollar/yöntemler 
izledik. 

72. 
12 

أ نَا.. ن نَا    biz=و      anladık=ظ 

ن ْعِجزِ ..ل نِْ..أ نِْ =aciz..bırakamayacağımızı    

اْْل ْرِضِ..فِي    Allah’ı=اّلَل ِ =yeryüzünde    

ل نِْ ه ِ..و  ن ْعِجز  =ve..O’nu..aciz..bırakamayacağımızı    

بًا  kaçmakla..da=ه ر 

Yeryüzünde Allah 
ile baş edemeye-
ceğimizi ve 
O´ndan kaçıp kur-
tulamayacağımızı 
kesinlikle anladık. 

Doğrusu biz, 
yeryüzünde kal-
sak da Allah´ı 
aciz bırakama-
yacağımızı, kaç-
sak da O´nu as-
la aciz bıraka-
mayacağımızı 
anladık. 

Ve sonunda anladık 
ki yeryüzünde (hayat 
sürerken) Allah'a asla 
üstün gelemeyiz ve 
(yine anladık ki) (ha-
yattan) kaçarak da 
O'nun hükmünden 
kurtulamayız. 

72. 
13 

أ نَا,, س ِمْعن ا,,ل َما    biz=و  =işitince    

د ِ ىَِٰاْله  =yol,,gösteren,,(Kur’an)ı    نَا     inandık=آم 

نِْ    ona=بِِهِ      inanırsa=ي ْؤِمنِْ    kim=ف م 

ب ِهِِ ِ    Rabbine=بِر  افِ ,,ف َل  ي خ  =korkmaz    

لِ     eksik,,verilmesinden=ب ْخًسا     ne,,de=و 

Biz doğru yola ile-
ten Kur´ân´ı işitir 
işitmez ona inan-
dık. Kim Rabbine 
inanırsa ne haksız-
lığa uğramaktan 
ve ne zora koşul-
maktan korkar. 

Doğrusu biz, hi-
dayeti işittiği-
mizde ona inan-
dık. Kim Rabbı-
na iman ederse; 
o, ecrinin eksil-
tilmesinden ve 
kendisine hak-
sızlık edilmesin-

Bu nedenle, (Allah'ın) 
rehberliği(ne çağrıyı) 
duyar duymaz ona 
inanmaya başladık. 
Rabbine inanan kim-
se hiçbir zaman ziya-
na veya haksızlığa 
uğrama korkusu 
duymaz. 
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ه قًا  kötülük,,edilmesinden=ر 
den korkmaz. 

72. 
14 

أ نَا..     bizden=ِمنَا    ve..biz=و 

ونِ  ْسِلم  ِمنَا    Müslümanlar..var=اْلم      ve..bizden=و 

    doğru..yoldan..sapanlar..var=اْلق اِسط ون ِ 

نِْ     Müslüman..olursa=أ ْسل مِ     kimler=ف م 

ئِكِ  َرْوا    işte..onlar=ف أ ول َٰ     aramışlardır=ت ح 

ش دًا  doğru..yolu=ر 

Aramızda Müslü-
manlar olduğu gibi 
gerçeğe sırt çevi-
renler de var. Müs-
lüman olanlar, 
doğruyu arayıp bu-
lanlardır. 

İçimizden teslim 
olanlar da vardır, 
kendilerine yazık 
edenler de. Kim 
teslim olursa; iş-
te onlar, doğru 
yolu aramış 
olanlardır. 

Ama içimizde kendi-
lerini Allah'a teslim 
edenler bulun(duğu 
doğrud)ur, tıpkı ken-
dilerini zulme kaptı-
ranlar bulunduğu gibi. 
Kendilerini Allah'a 
teslim edenler doğru 
ile eğriyi ayırd etme 
bilincine ulaşanlardır; 

72. 
15 

,, أ َما اْلق اِسط ونِ ,,و  =hak,,yoldan,,sapanlar,,ise    

نَمِ     olmuşlardır=ف ك ان وا ه      cehenneme=ِلج 

بًا ط   odun=ح 

Gerçeğe sırt çevi-
renler ise cehen-
nem odunlarıdırlar. 

Kendilerine ya-
zık edenlere ge-
lince; onlar da 
cehenneme 
odun oldular. 

ama kendilerini zulme 
kaptıranlar yalnızca 
cehennem (ateşi) için 
yakıt oldular!' 

72. 
16 

.. أ نِْ ل وِِ..و  =şayet    وا     gitselerdi=اْست ق ام 

ق ةِِالَطِري..ع ل ى =yolda..doğru    

اءًِ    onları..sulardık=ْل  ْسق ْين اه مِْ  bol=غ د قًا    su..ile=م 

Eğer onlar doğru 
yola girselerdi 
kendilerine gürül 
gürül su sunardık. 

Şayet onlar, yol 
üzerinde istika-
meti bulmuş ol-
salardı; onlara 
bol bol su içirir-
dik. 

Öyleyse, (bilin ki) on-
lar, (çağrımızı duyan-
lar,) şaşmadan (doğ-
ru) yoldan gidecek 
olurlarsa kendilerine 
sınırsız nimetler yağ-
dıracağız, 

72. 
17 

مِْ,,     onunla=فِيِهِ     onları,,sınayalım,,diye=ِلن ْفتِن ه 

نِْ م      yüz,,çevirirse=ي ْعِرضِْ    ve,,kim=و 

ِذْكرِِ,,ع نِْ =anmaktan    ِِب ِه     Rabbini=ر 

    bir,,azaba=ع ذ ابًا    onu,,sokar=ي ْسل ْكه ِ

ع دًا  alt,,eden=ص 

Böylece onları sı-
navdan geçirirdik. 
Kim Rabbini an-
maktan vazgeçer-
se gittikçe artan 
ağır azaba çarptırı-
lır. 

Ki onları bununla 
tecrübe edelim. 
Kim Rabbının 
zikrinden yüz 
çevirirse; onu, 
gittikçe artan bir 
azaba uğratır. 

ve onları bu yolla de-
neyeceğiz çünkü 
Rabbini anmaktan 
uzaklaşanı Allah, en 
şiddetli azaba uğratır. 

72. 
18 

أ نَِ.. س اِجد ِ    şüphesiz=و      mescidler=اْلم 

ِِ ِ    Allah’a..mahsustur=ّلِلَ ت ْدع وا..ف َل  =yalvarmayın    

عِ  دًا    Allah=اّلَلِِ    ile..beraber=م   hiç..kimseye=أ ح 

Mescidler, camiler 
Allah içindirler. Öy-
leyse oralarda Al-
lah´ın yanısıra 
başkasına yalvar-
mayınız. 

Muhakkak ki 
mescidler, Allah 
içindir. Öyleyse 
Allah ile beraber 
başkasına iba-
det etmeyin. 

Ve (bilin ki) kulluk 
(yalnızca) Allah'a 
mahsustur. O halde 
Allah'ın yanısıra baş-
ka hiç kimseye yalva-
rıp yakarmayın! 

72. 
19 

,, أ نَه ِ ق امِ ,,ل َما,,و  =kalktığında    ِ ْبد     kulu=ع 

    O’na,,yalvarınca=ي ْدع وه ِ    Allah’ın=اّلَلِِ

ون ونِ ي كِ     nerdeyse=ك اد وا =oluyorlardı    

ل ْيهِِ     onun,,üzerine=ع 

 üşüşüp,,keçe,,gibi,,birbirlerine,,geçecek=ِلب دًا

Allah´ın kulu Mu-
hammed, Rabbine 
yalvarmaya durun-
ca müşrikler birbir-
lerine abanarak 
keçe gibi çevresini 
sararlardı. 

Doğrusu Allah´ın 
kulu, kalkıp O´na 
yalvarınca; ne-
redeyse çevre-
sinde keçe gibi 
oluyorlardı. 

Ama ne zaman Al-
lah'ın bir kulu O'na 
ibadet etmek için 
ayağa kalksa, o (ha-
kikati inkar ede)nler 
hep birlikte etrafını te-
laşla kuşatırlardı. 

72. 
20 

ا    de..ki=ق لِْ..     yalvarırım=أ ْدع و    ben..ancak=إِنَم 

ب ِي لِ     Rabbime=ر  أ ْشِركِ ..و  =ve..ortak..koşmam    

دًا    O’na=بِهِِ  hiç..kimseyi=أ ح 

De ki: «Ben sırf 

Rabbime yalvarı-

rım, O´na hiç kim-

seyi ortak koş-

mam.» 

De ki: Ben; an-

cak Rabbıma 

yalvarırım. Ve 

O´na hiç kimseyi 

ortak koşmam. 

De ki: Ben yalnız 

Rabbime yalvarırım 

ve O'ndan başka hiç 

kimseye ilahlık yakış-

tırmam. 

72. 
21 

أ ْمِلكِ ,,لِ     ben=إِن ِي    de,,ki=ق لِْ,, =sahip,,değilim    

ا    size,,(vermeye)=ل ك مِْ رًّ لِ     zarar=ض      ne,,de=و 

ش دًا  akıl=ر 

De ki: «Ben size 

ne zarar verebilirim 

ve ne de fayda 

sağlayabilirim.» 

De ki: Ben; size 

zarar vermeye 

de, iyilik yapma-

ya da muktedir 

değilim. 

De ki: Size zarar 

vermek yahut doğru-

yu eğriden ayırd etme 

bilinciyle sizi donat-

mak benim elimde 

değildir. 

72. 
22 

نِي..ل نِْ    beni=إِن ِي    de..ki=ق لِْ.. ي ِجير  =kurtaramaz    

اّلَلِِ..ِمنِ  =Allah’dan    ِ د     hiç..kimse=أ ح 

ل نِْ أ ِجد ِ..و  =ve..bulamam    ِْد ونِهِِ..ِمن =ondan..başka    

دًا ْلت ح   sığınacak..kimse=م 

De ki: «Hiç kimse 

beni Allah´ın elin-

den kurtaramaz; 

ben O´nun dışında 

hiçbir sığınak bu-

lamam.» 

De ki: Doğrusu 

kimse beni, Al-

lah´a karşı sa-

vunamaz. Ve 

ben, O´ndan 

başka bir sığı-

nak da bula-

mam. 

De ki: Gerçek şu ki 

hiç kimse beni Allah'a 

karşı koruyamazdı ve 

O'ndan kaçıp sakla-

nacak hiçbir yer bu-

lamazdım, 

72. 
23 

ًغا    sadece,,(yapabileceğim)=إِلَِ,,     duyurmaktır=ب َل 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah’tan     ِتِِه ِرس ال      ve,,O’nun,,elçiliğidir=و 

نِْ م      Allah’a=اّلَل ِ    baş,,kaldırırsa=ي ْعِصِ    artık,,kim=و 

س ول ه ِ ر      şüphesiz=ف إِنَِ    ve,,Elçisine=و 

نَمِ     ateşi=ن ارِ     ona,,vardır=ل ه ِ ه      cehennem=ج 

اِلِدينِ  ا    sürekli,,kalacağı=خ   ebedi=أ ب دًا    içinde=فِيه 

Benim görevim, 

sadece Allah´tan 

gelen direktifleri, 

O´nun mesajını 

duyurmaktır. Al-

lah´a ve Peygam-

ber´e başkaldıran-

ları, içinde sürekli 

kalacakları cehen-

nem ateşi bekliyor. 

Benim vazifem; 

ancak Allah ka-

tından olanı ve 

O´nun risaletle-

rini tebliğ etmek-

tir. Kim, Allah´a 

ve Rasulüne is-

yan ederse; mu-

hakkak ki onun 

için, cehennem 

ateşi vardır. 

Orada ebediy-

yen kalacaklar-

dır. 

eğer Allah'ın mesajla-

rını ve O'ndan (bana 

ulaşan aydınlığı dün-

yaya) duyurmamış 

olsaydım. Allah'a ve 

Elçisi'ne isyan eden-

lere gelince, şüphe 

yok ki onları içinde 

sonsuza dek kalacak-

ları cehennem ateşi 

beklemektedir. 

72. 
24 

.. تَىَِٰ أ ْوا    zaman=إِذ ا    nihayet=ح      gördükleri=ر 

ا     kendilerine..vadedilen=ي وع د ونِ     şeyi=م 

ونِ  ي ْعل م  نِْ    bileceklerdir=ف س      kimin=م 

    yardım..edeni=ن اِصًرا    daha..zayıftır=أ ْضع فِ 

أ ق لُِّ  sayıca=ع د دًا    ve..daha..azdır=و 

Onlar kendilerine 

yönelik tehditlerin 

somut olarak ger-

çekleştiğini gör-

düklerinde hangi 

tarafın destek ba-

kımından zayıf ve 

sayıca az olduğu-

nu anlayacaklardır. 

Nihayet kendile-

rine vaadedilen-

leri gördükleri 

zaman, kimin 

yardımcısının 

daha zayıf ve 

sayıca daha az 

olduğunu bile-

ceklerdir. 

(Öyleyse bırak,) ön-

ceden uyarıldıkları 

(akibet)i görecekleri 

an gelinceye kadar 

(beklesinler), o za-

man anlayacaklar 

kim, hangi (tür) insan 

daha çaresiz ve daha 

kimsesizdir! 

72. 
25 

أ ْدِري,,إِنِْ    de,,ki=ق لِْ,, =bilmem    

    ?yakın,,mıdır=أ ق ِريبِ 

ا ت وع د ونِ ,,م  =size,,söylenen,,şey    

ي ْجع لِ ,,أ مِْ =yoksa,,koyacak,,mıdır?    ِ ل ه=onun,,için    

ب ِي دًا    Rabbim=ر   uzun,,bir,,süre=أ م 

De ki: «Size yönel-

tilen tehdit yakın 

mıdır, yoksa Rab-

bim onun için uzun 

bir vade mi belir-

lemiştir, bilmiyo-

rum.» 

De ki: Size vaa-

dedilen yakın 

mıdır, yoksa 

Rabbım onu 

uzun süreli mi 

kılmıştır bilemi-

yorum. 

De ki: Önceden uya-

rıldığınız bu (akibet)in 

yakın olup olmadığını 

yahut Rabbimin onun 

için uzun bir vade ko-

yup koymadığını bi-

lemem. 

72. 
26 

..     gaybı=اْلغ ْيبِِ    bilendir=ع اِلمِ 

ي ْظِهرِ  ي ْظِهر      göstermez=ف َل 

غ ْيبِهِِ..ع ل ىَِٰ =gizli..bilgisini    دًا  kimseye=أ ح 

Gaybın bilgisi 

O´nun tekelindedir. 

O gaybın sırlarını 

hiç kimseye aç-

maz. 

Gaybı bilendir. 

Gaybını kimseye 

açıklamaz. 

(Yalnız) O bilir yara-

tılmışların kavrayış 

sınırlarının ötesinde-

kini ve hiç kimseye 

açmaz Kendi erişil-

mez derinlikteki sırla-

rını, 

72. 
27 

نِِ    ancak,,(gösterir)=إِلَِ,, ىَِٰ,,م  اْرت ض  =razı,,olduğu    

س ولِ ,,ِمنِْ ر  =elçiye    ِ ف إِنَه=çünkü,,O    

ي د ْيهِِ,,ب ْينِِ,,ِمنِْ    sevk,,eder=ي ْسل كِ  =önüne    

ِمنِْ ْلِفهِِ,,و  خ  =ve,,arkasına    دًا ص   gözetleyiciler=ر 

Bu sırları sadece 

seçtiği peygamber-

lerine açar. Onla-

rın önlerinden ve 

arkalarından göz-

cüler, korucular 

salar. 

Ancak beğenip 

seçtiği bir pey-

gamber müstes-

nadır. Çünkü 

onun önünden 

ve ardından 

gözcüler koyar. 

seçmekten hoşnutluk 

duyduğu elçisi hariç. 

O zaman Allah hem 

onun gözü önüne se-

rilmiş olan her konu-

da, hem de aklının 

ermeyeceği her alan-

da onu gözetlemek 

için (semavi güçler) 

gönderir; 

72. 
28 

.. أ ْبل غ وا..ق دِْ..أ نِْ    bilsin..diye=ِلي ْعل مِ  =duyurduklarını    

تِِ ب ِِهمِْ    risaletini=ِرس ال      Rablerinin=ر 

اطِ  أ ح  ا    ve..kuşatmıştır=و      herşeyi=بِم 

Böylece onların, 

Rabblerinin mesaj-

larını insanlara du-

yurduklarını belir-

ler. O onların du-

Ta ki Rabbları-

nın risaletlerini, 

gerçekten tebliğ 

etmiş olduklarını 

bilsin. Onların 

böylece bu (elçi)lerin 

tebliğ ettikleri şeyin 

(yalnızca) Rablerinin 

mesajları olduğunu 

açıkça gösterir, çün-
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ىَِٰ    onlarda..bulunan=ل د ْيِهمِْ أ ْحص      ve..saymıştır=و 

ش ْيءِ ..ك لَِ =herşeyi    ع د دًا=bir..bir 

rumlarını ve tutum-

larını bilgisi ile ku-

şatmış, herşeyi bir 

bir saymıştır. 

yaptıklarını ku-

şatmış ve her 

şeyi bir sayı ile 

saymıştır. 

kü onların (söyleyebi-

lecekleri) her şeyi 

(bilgisi ile) kuşatan 

O'dur; ve (mevcut 

olan) her şeyi bir bir 

hesaplayandır. 

73. 
1 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِل َزم ِ  örtüsüne,,bürünen=اْلم 
Ey örtüye bürüne-

rek saklanan Mu-

hammed, 

Ey örtüsüne bü-

rünen; 

Ey örtülere bürünen 

(insan)! 

73. 
2 

    yalnız=إِلَِ    geceleyin=اللَْيلِ     kalk=ق مِِ..

 birazında=ق ِليًَلِ

Geceleyin biraz 

uyuduktan sonra 

kalk 

Gecenin birazı 

müstesna kalk. 

Gece biraz ilerleyince 

(namaz için) kalk; 

73. 
3 

    eksilt=اْنق صِْ    yahut=أ وِِ    onun,,yarısında=نِْصف ه ِ,,

 biraz=ق ِليًَلِ    bundan=ِمْنه ِ

Gecenin yarısında 

uyanık ol, ya bu 

miktarı biraz eksilt 

Yarısından veya 

ondan biraz ek-

silt. 

gece yarısı -biraz ön-

ce 

73. 
4 

ل ْيهِِ    artır=ِزدِْ    veya=أ وِْ.. ت ِلِِ    bunu=ع  ر      ve..oku=و 

 ağır..ağır=ت ْرتِيًَلِ    Kur’an=اْلق ْرآنِ 

Ya da artır da ağır 

ağır Kur´an oku. 

Yahut biraz artır 

ve Kur´an´ı ya-

vaş yavaş oku. 

ya da sonra- (kalk) ve 

ağır ağır, duyarak 

Kur'an oku. 

73. 
5 

ن ْلِقي    doğrusu,,biz=إِنَا,,     bırakacağız=س 

ل ْيكِ   ağır=ث ِقيًَلِ    bir,,söz=ق ْولًِ    senin,,üzerine=ع 

Çünkü biz sana 

sorumluluğu ağır 

bir söz indireceğiz. 

Muhakkak ki Biz; 

sana, ağır bir 

söz vahyedece-

ğiz. 

Biz sana (sorumlulu-

ğu) ağır bir mesaj 

tevdi edeceğiz; 

73. 
6 

    gece=اللَْيلِِ    kalkmak=ن اِشئ ة ِ    gerçekten=إِنَِ..

ْطئًا    daha=أ ش دُِّ    o=ِهيِ      tesirli=و 

مِ  أ ْقو   söz=قِيًَلِ    ve..daha..sağlamdır=و 

Kuşkusuz gece 

ibadeti, gündüze 

göre daha zor, fa-

kat sözü daha etki-

lidir. 

Muhakkak ki ge-

ce kalkışı, daha 

tesirli ve o za-

man okumak 

daha elverişlidir. 

(ve) gerçek şu ki, ge-

ce vakti zihin daha 

zinde ve güçlü olur ve 

okuma daha da ber-

raklaşır, 

73. 
7 

    senin,,vardır=ل كِ     çünkü=إِنَِ,,

ارِِ,,فِي النَه  =gündüzde    ْبًحا     uğraşacağın,,şeyler=س 

 uzun,,süre=ط ِويًَلِ

Çünkü gündüzleri, 

seni uzun uzun uğ-

raştıracak işlerin 

vardır. 

Muhakkak ki 

gündüzde; seni, 

uzun uzun alıko-

yacak işler var-

dır. 

halbuki gündüzleri 

seni meşgul edecek 

yığınla iş var, 

73. 
8 

اْذك رِِ.. ب ِكِ     adını=اْسمِ     ve..an=و      Rabbinin=ر 

ت ب تَلِْ     O’na=إِل ْيهِِ    ve..yönel=و 

 bütün..gönlünle=ت ْبتِيًَلِ

Rabbinin adını an, 

bütün varlığınla 

O´na yönel! 

Rabbının adını 

zikret, her şeyi 

bırakıp yalnız 

O´na yönel. 

ama (hem gece hem 

gündüz) Rabbinin 

adını an ve bütün 

varlığınla kendini 

O'na ada. 

73. 
9 

,, بُِّ ْشِرقِِ    Rabbidir=ر      doğunun=اْلم 

ْغِربِِ اْلم  ه ِ    yoktur=لِ     ve,,batının=و      tanrı=إِل َٰ

    yalnız,,O’nu,,edin=ف اتَِخْذه ِ    O’ndan=ه وِ     başka=إِلَِ

ِكيًَلِ  vekil=و 

O doğunun da, ba-

tının da Rabbidir, 

O´ndan başka ilah 

yoktur. O halde tek 

dayanağın O ol-

sun. 

Doğunun ve Ba-

tının Rabbıdır. 

O´ndan başka 

ilah yoktur. Öy-

leyse onu vekil 

edin. 

(O'dur) doğunun ve 

batının Rabbi; O'ndan 

başka tanrı yoktur. 

Öyleyse, kaderini be-

lirleme gücünü yalnız 

O'na izafe et, 

73. 
10 

اْصبِرِْ..     sabret=و 

ا..ع ل ىَِٰ ي ق ول ونِ ..م  =onların..dediklerine    

ْره مِْ اْهج      bir..ayrılışla=ه ْجًرا    ve..onlardan..ayrıl=و 

ِميًَلِ  güzel=ج 

Müşriklerin senin 

için dediklerine 

sabret, yanların-

dan nazik bir şe-

kilde ayrıl. 

Onların söyledik-

lerine sabret ve 

yanlarından gü-

zellikle ayrıl. 

halkın (senin aleyhin-

de) söyleyebileceği 

her şeye sabırla kat-

lan ve onlardan uy-

gun şekilde uzaklaş. 

73. 
11 

ذ ْرنِي,,     beni,,yalnız,,bırak=و 

بِينِ  ك ذ ِ اْلم      sahibi=أ وِلي    ve,,yalanlayıcıları=و 

ةِِ مِْ    nimet=النَْعم  ْله  ه ِ م      ve,,onlara,,mühlet,,ver=و 

 biraz=ق ِليًَلِ

Ayetlerimi yalanla-

yan o zenginlerin 

işini bana bırak, 

onlara biraz süre 

tanı. 

Nimet sahibi 

olan o yalancıla-

rı Bana bırak. Ve 

onlara biraz 

mühlet ver. 

Ve nimet içinde ol-

dukları halde (Al-

lah'tan geldiğini 

umursamadan) haki-

kati yalanlayanları 

Bana bırak; onlara bir 

süre daha dayan: 

73. 
12 

    bizim..yanımızda..vardır=ل د ْين ا    doğrusu=إِنَِ..

ِحيًما    bukağılar=أ ْنك الًِ ج   ve..cehennem=و 

Çünkü bizim ya-

nımızda ağır zin-

cirler ile cehennem 

vardır. 

Muhakkak ki ka-

tımızda, ağır bo-

yunduruklar ve 

cehennem var. 

çünkü, Katımızda 

ağır prangalar ve ya-

kıcı bir alev (onları 

beklemektedir), 

73. 
13 

ط ع اًما,,     ve,,bir,,yiyecek,,var=و 

غ َصةِ ,,ذ ا =boğazı,,tırmalayan    

ع ذ ابًا  acı,,veren=أ ِليًما    ve,,bir,,azab,,var=و 

İnsan boğazından 

geçmez yiyecekler 

ile acıklı azap var-

dır. 

Boğazı tıkayan 

bir yiyecek ve 

elim bir azab 

var. 

boğaza takılan yiye-

cek ve şiddetli bir 

azap, 

73. 
14 

.. فِ     o..gün=ي ْومِ      yer=اْْل ْرضِ     sarsılır=ت ْرج 

اْلِجب الِ  ك ان تِِ    ve..dağlar=و      ve..olur=و 

ثِيبًا    dağlar=اْلِجب الِ      kum..yığınları=ك 

ِهيًَلِ  dağılan=م 

O gün yer ve dağ-

lar şiddetle sarsılır, 

dağlar gevşek kum 

yığınlarına dönü-

şür. 

O gün; yeryüzü 

ve dağlar sarsı-

lır. Ve dağlar 

yumuşak kum 

yığını haline ge-

lir. 

yeryüzünün ve dağla-

rın sarsılacağı ve 

(parçalanarak) savru-

lan bir kum yığını ha-

line geleceği o Gün! 

73. 
15 

,, نَاإِِ =doğrusu,,biz    ْلن ا     size=إِل ْيك مِْ    gönderdik=أ ْرس 

س ولًِ     tanıklık,,edecek=ش اِهدًا    bir,,elçi=ر 

ل ْيك مِْ ا    aleyhinize=ع      gibi=ك م 

ْلن ا فِْرع ْونِ ,,إِل ىَِٰ    gönderdiğimiz=أ ْرس  =Fir’avn’a    

س ولًِ  bir,,elçi=ر 

Ey insanlar, biz 

nasıl Firavuna bir 

peygamber gön-

derdiysek size de 

davranışlarınızı 

yakından gözleye-

cek bir peygamber 

gönderdik. 

Doğrusu Biz; Fi-

ravun´a bir pey-

gamber gönded-

riğimiz gibi, size 

de üzerinize şe-

hadet edecek bir 

peygamber gön-

derdik. 

Bakın (ey insanlar!) 

Firavun'a bir elçi 

gönderdiğimiz gibi si-

ze de karşınızda ha-

kikate tanıklık yapa-

cak bir elçi gönderdik. 

73. 
16 

.. ىَِٰ     Fir’avn=فِْرع ْونِ     karşı..geldi=ف ع ص 

ْذن اه ِ    elçiye=الَرس ولِ      biz..de..onu..yakaladık=ف أ خ 

بِيًَلِ    bir..yakalayışla=أ ْخذًا  ağır=و 

Firavun, gönderdi-

ğimiz peygambere 

karşı geldi de ken-

disini sert bir şekil-

de yakalayıverdik. 

Fakat Firavun, o 

peygambere is-

yan etti. Biz de 

onu ağır bir ya-

kalayışla yaka-

ladık. 

Ve Firavun elçiye is-

yan etti, bunun üzeri-

ne Biz de onu kahre-

dici bir tutuşla kıskıv-

rak yakaladık. 

73. 
17 

,,     ?peki,,nasıl=ف ك ْيفِ 

    kendinizi,,kurtaracaksınız=ت تَق ونِ 

ك ف ْرت مِْ,,إِنِْ =inkâr,,ederseniz    ي ْوًما=o,,günden    

 ihtiyar=ِشيبًا    çocukları=اْلِوْلد انِ     yapan=ي ْجع لِ 

Eğer kafir olursa-

nız, çocukların 

saçlarını anında 

ağartan o günün 

dehşetinden paça-

yı nasıl kurtara-

caksınız? 

Eğer küfreder-

seniz; gençleri 

yaşlı kılan bir 

günden nasıl ko-

runabileceksi-

niz? 

Öyleyse, hakikati ka-

bul etmeye yanaş-

mazsanız, çocukların 

saçlarını ağartan o 

Gün kendinizi nasıl 

koruyacaksınız, 

73. 
18 

.. اءِ  ْنف ِطرِ     gök=الَسم      onun..sebebiyle=بِِهِ     yarılır=م 

ْعد ه ِ    olmuştur=ك انِ      O’nun..vaadi=و 

ْفع ولًِ  mutlaka..yapılmıştır=م 

O günün dehşetin-

den gökler parça-

lanacaktır. Allah´ın 

sözü kesinlikle ye-

rine gelir. 

Gök, onunla ya-

rılmış ve O´nun 

vaadi yerini bul-

muştur. 

göklerin paramparça 

olacağı, (ve) Allah'ın 

(yeniden diriltme) va-

adinin gerçekleşeceği 

(Gün)? 

73. 
19 

ِذهِِ    şüphesiz=إِنَِ,,     bu=ه َٰ
ة ِ      bir,,öğüttür=ت ْذِكر 

نِْ ش اءِ ,,ف م  =dileyen    ِ ذ     tutar=اتَخ 

ب ِهِِ,,إِل ىَِٰ ر  =Rabbine,,varan    ِس بِيًَل=bir,,yol 

Bu söylenenler bir 

öğüttür. Dileyen, 

Rabbine erdirecek 

yolu tutar. 

Muhakkak ki bu; 

bir öğüttür. Dile-

yen, Rabbına 

doğru bir yol 

edinir. 

Bu, şüphesiz, bir öğüt 

ve uyarıdır. Öyleyse, 

dileyen Rabbine ulaş-

tıran yola koyulsun! 

73. 
20 

بَكِ     şüphesiz=إِنَِ..     biliyor=ي ْعل مِ     Rabbin=ر 

    daha..azında=أ ْدن ىَِٰ    kalktığını=ت ق ومِ     senin=أ نَكِ 

ث ل ث يِِ..ِمنِْ =üçte..ikisinden    ِِاللَْيل=gecenin    

Senin ve bazı ar-

kadaşlarının, ge-

cenin ya üçte ikisi-

ne yakın bölümünü 

ya yarısını ya da 

Şüphesiz ki 

Rabbın; senin, 

gecenin üçte iki-

si, yarısı ve üçte 

biri içinde kalktı-

(Ey Peygamber!) 

Rabbin, senin ve be-

raberindekilerin ge-

cenin üçte ikisini, ya-

hut yarısını, yahut üç-
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نِْصف ه ِ ث ل ث ه ِ    ve..yarısında=و      ve..onun..üçte..birinde=و 

ط ائِف ة ِ     bir..topluluğun..da=و 

ع ك ِ ..الَِذينِ ..ِمنِ  م  =seninle..beraber..bulunanlardan    

اّلَل ِ رِ     Allah=و      geceyi=اللَْيلِ     takdir..eden=ي ق د ِ

ار ِ  النَه  ِلمِ     ve..gündüzü=و      bildi=ع 

ت ْحص وه ِ..ل نِْ..أ نِْ =sizin..onu..sayamayacağınızı    

ْمِ     bu..yüzden..affetti=ف ت ابِ  ل ْيك      sizi=ع 

وا ء  ا    artık..okuyun=ف اْقر  ت ي َسرِ ..م  =kolayınıza..geleni    

اْلق ْرآِنِ ..ِمنِ  =Kur’an’dan     ِِلم     bilmiştir=ع 

س ي ك ونِ ..أ نِْ =bulunacağını    ِِْمْنك م=içinizden    

 ِ ىَٰ ْرض  ونِ     hastalar=م  ر  آخ      ve..başka..kimseler=و 

اْْل ْرِضِ..فِي    gezip=ي ْضِرب ونِ  =yeryüzünde    

ف ْضلِِ..ِمنِْ    arayan=ي ْبت غ ونِ  =lütfunu    

ونِ     Allah’ın=اّلَلِِ  ر  آخ      ve..başka..insanlar=و 

س بِيلِِ..فِي    savaşan=ي ق اتِل ونِ  =yolunda     ِِاّلَل=Allah    

وا ء      onun..için..okuyun=ف اْقر 

ا ت ي َسرِ ..م  =kolayınıza..geleni    
    O’ndan=ِمْنه ِ 

وا أ قِيم  ة ِ    ve..kılın=و      namazı=الَصَل 

آت وا     zekatı=الَزك اة ِ    ve..verin=و 

وا أ ْقِرض      Allah’a=اّلَل ِ    ve..borç..verin=و 

نًاِ     bir..borçla=ق ْرًضا س      güzel=ح 

ا م  وات ق د ِِ..و  م  =ve..verdiklerinizi    

ْيرِ ..ِمنِْ    kendiniz..için=ِْل ْنف ِسك مِْ خ  =hayırdan    

    Allah=اّلَلِِ    katında=ِعْند ِ    bulacaksınız=ت ِجد وه ِ

ْيًرا    o=ه وِ      daha..hayırlıdır=خ 

أ ْعظ مِ      mükâfatça=أ ْجًراِ     ve..daha..büyüktür=و 

وا اْست ْغِفر      Allah’tan=اّلَل ِ     mağfiret..dileyin=و 

    çok..bağışlayan=غ ف ورِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ

ِحيمِ   çok..esirgeyendir=ر 

üçte birini ibadetle 

geçirdiğinizi Rab-

bin biliyor. Gece-

nin ve gündüzün 

sürelerini belirle-

yen Allah´tır. O bu 

gece ibadetinin 

temposuna daya-

namayacağınızın 

farkındadır. Bun-

dan böyle kolayı-

nıza gelecek kadar 

Kur´an okuyunuz. 

Aranızda hastalar 

olacağını, bir bö-

lümünüzün Al-

lah´ın lütfettiği ge-

çim payını elde 

edebilmek için 

yeryüzünde ora-

dan oraya koştu-

ğunu, bir bölümü-

nüzün de O´nun 

yolunda savaştığı-

nı Allah biliyor. Öy-

leyse kolayınıza 

gelecek kadar 

Kur´an okuyunuz. 

Namazı kılınız, ze-

katı veriniz, gönül-

lü olarak ve karşı-

lık beklemeksizin 

Allah´a borç veri-

niz. Kendiniz için 

yaptığınız hayırları 

ilerde Allah katın-

da daha yararlı ve 

daha büyük ödüllü 

olarak bulursunuz. 

Allah´tan af dileyi-

niz. Hiç kuşkusuz 

Allah bağışlayıcı 

ve merhametlidir. 

ğını bilir. Seninle 

beraber olan bir 

topluluğun da. 

Gece ve gündü-

zü Allah, takdir 

eder. Sizin onu 

sayamayacağı-

nızı bildiğinden 

tevbenizi kabul 

etmiştir. Öyleyse 

Kur´an´dan ko-

layınıza geleni 

okuyun. İçiniz-

den hasta ola-

cakları, Allah´ın 

lutfundan ara-

mak üzere yer-

yüzünde dolaşa-

cak olanları ve 

Allah yolunda 

savaşacak olan-

ları şüphesiz ki 

Allah bilir. O 

halde ondan ko-

layınıza geleni 

okuyun, namazı 

kılın, zekatı verin 

ve Allah´a güzel 

bir ödünç verin. 

Kendiniz için ha-

yırdan ne takdim 

ederseniz; Allah 

katında onu mü-

kafat bakımın-

dan daha büyük 

ve daha hayırlı 

olarak bulursu-

nuz. Ve Al-

lah´tan mağfiret 

dileyin. Muhak-

kak ki Allah; Ga-

fur´dur, Ra-

him´dir. 

te birini (namaz için) 

uyanık geçirdiğini bi-

lir. Gecenin ve gün-

düzün ölçüsünü ko-

yan Allah, sizin onu 

küçümsemeyeceğini-

zi bilir ve bu sebeple 

O rahmetiyle size 

yaklaşır. O halde 

Kur'an'ın kolayca 

okuyabileceğiniz ka-

darını okuyun. Allah, 

zaman zaman içiniz-

de hastalar, Allah'ın 

lütfunu aramak için 

yola koyulanlar ve Al-

lah yolunda savaşa 

çıkanlar olacağını bi-

lir. Öyleyse ondan 

(yalnızca) kolayca 

okuyabileceğiniz ka-

darını okuyun, nama-

zınızda devamlı ve 

dikkatli olun ve karşı-

lıksız harcamada bu-

lunun ve (böylece) Al-

lah'a güzel bir borç 

verin çünkü kendi 

adınıza güzel ne iş 

yaparsanız karşılığını 

aynen Allah katında 

görürsünüz; evet, da-

ha iyi ve daha zengin 

bir ödül olarak. Ve 

(daima) Allah'ın ba-

ğışlayıcılığını arayın. 

Kuşkusuz Allah çok 

bağışlayıcıdır, rahmet 

kaynağıdır. 

74. 
1 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِدَث ِر  örtüsüne,,bürünen=اْلم 
Ey örtüye bürüne-

rek saklanan Mu-

hammed! 

Ey örtüye bürü-

nen; 

Sen ey (yalnızlığına) 

bürünmüş olan! 

74. 
2 

 ve..uyar=ف أ ْنِذرِْ    kalk=ق مِْ..
Kalk da uyar. Kalk ve uyar. Kalk ve uyar! 

74. 
3 

,, رِ  بَكِ و  =ve,,Rabbini    ِْب ِر  tekbir,,et=ف ك 
Rabbinin büyüklü-

ğünü dile getir. 

Rabbını da tek-

bir et. 

Rabbinin büyüklüğü-

nü ve yüceliğini an! 

74. 
4 

.. ثِي اب كِ  رِْ    ve..elbiseni=و   temizle=ف ط ه ِ
Elbiselerini temiz-

le. 

Elbiselerini temiz 

tut. 

Öz benliğini temiz tut! 

74. 
5 

,, ْجزِ  الرُّ رِْ    ve,,pislikten=و   kaçın=ف اْهج 
Çirkin davranışlar-

dan uzak dur. 

Kötü şeylerden 

ise sakın. 

Ve bütün pisliklerden 

kaçın! 

74. 
6 

.. لِ  ت ْمن نِْ..و  =ve..başa..kakma    

 verdiğini..çok..bularak=ت ْست ْكثِرِ 

Yaptığın iyiliği çok 

görüp başa kak-

ma. 

Çok görerek ba-

şa kakma. 

İyilik yapmayı kendi-

ne kazanç aracı kıl-

ma, 

74. 
7 

,, ب ِكِ  ِلر   sabret=ف اْصبِرِْ    ve,,Rabbin,,için=و 
Rabbin için sabret. Rabbın için sab-

ret. 

ama sabırla Rabbine 

yönel. 

74. 
8 

    üflendiği=ن ِقرِ     zaman=ف إِذ ا..

اق ورِِالنَِ..فِي =Sur’a..(boruya) 

O Sur´a üflendiği 

zaman, 

Sur´a üflendi-

ğinde; 

Ve (insanları uyar ki), 

(yeniden diriliş) suru 

üflendiği zaman, 

74. 
9 

,, ِلكِ  ئِذِ     işte=ف ذ َٰ     bir,,gündür=ي ْومِ     o,,gün=ي ْوم 

 çetin=ع ِسيرِ 

O gün çetin bir 

gündür. 

İşte o gün, zorlu 

bir gündür. 

o Gün, bir ızdırap gü-

nü olacaktır, 

74. 
10 

.. اْلك افِِرينِ ..ع ل ى =kâfirler..için     ِْير     değildir=غ 

 kolay=ي ِسيرِ 

Kafirler için hiç de 

kolay değildir. 

Kafirler için hiç 

de kolay değildir. 

rahatlama günü değil, 

(şimdi) hakikati inkar 

edenler için! 

74. 
11 

نِْ    beni,,yalnız,,bırak=ذ ْرنِي,, م      adamı=و 

ل ْقتِ  ِحيدًا    yarattığım=خ   tek,,olarak=و 

Şu adamın işini 

bana bırak ki, ken-

disini yarattığımda 

yapayalnızdı. 

Bırak Beni ve 

yarattıklarımı tek 

başına. 

Bana bırak yalnız ya-

rattığım o kişi(yle uğ-

raşma)yı, 

74. 
12 

.. ع ْلتِ  ج  الًِ    ona=ل ه ِ    verdim=و      mal=م 

ْمد ودًا  uzun..boylu=م 

Ona bol bol mal 

verdim. 

Kendisine bol 

bol mal verdiği-

mi, 

kendisine geniş im-

kanlar verdiğim, 

74. 
13 

,, ب نِينِ   göz,,önünde=ش ه ودًا    ve,,oğullar=و 
Gözü önünden ay-

rılmayan evlatlar 

verdim. 

Görülen oğullar 

verdiğimi, 

ve (sevginin) şahitleri 

olarak çocuklar, 

74. 
14 

.. َهْدتِ  م      kendisine=ل ه ِ    ve..döşedim=و 

 bir..döşeyişle=ت ْمِهيدًا

Her işini yoluna 

koydum. 

Ve onun için 

yaydıkça yaydı-

ğımı. 

ve hayatına geniş bir 

ufuk açtığım: 

74. 
15 

عِ     sonra=ث مَِ,,     hırsla,,ister=ي ْطم 

أ ِزيد ِ,,أ نِْ =daha,,da,,artırmamı 

Böyleyken halâ 

daha çoğunu ver-

memi bekliyor. 

Sonra daha da 

artırmamı umar 

o. 

buna rağmen o, hala 

ihtirasla verdiğimden 

daha fazlasını istiyor! 

74. 
16 

.. ََلِ كِ  =hayır    ِ إِنَه=çünkü..o     ِك ان=oldu    

نِيدًا    bizim..ayetlerimize..karşı=ِْلي اتِن ا  bir..inatçı=ع 

Hayır, hayır! O 

ayetlerimize inatla 

karşı çıkıyor. 

Hayır; çünkü o, 

ayetlerimize kar-

şı bir inatçı ke-

sildi. 

Evet, o, kendini ayet-

lerimize karşı bilerek, 

inatla şartlandırmıştır; 

74. 
17 

أ ْرِهق ه ِ,,     onu,,sardıracağım=س 

ع ودًا  dimdik,,bir,,yokuşa=ص 

Onu sarp bir yoku-

şa saracağım. 

Ben; onu sarp 

bir yokuşa sardı-

racağım. 

(bu nedenle) onu acı 

veren çetin bir yoku-

şa süreceğim! 

74. 
18 

ق دَرِ     düşündü=ف َكرِ     zira..o=إِنَه ِ..  ölçtü..biçti=و 
O düşündü ve de-

ğerlendirme yaptı. 

Doğrusu o, dü-

şündü ve ölçüp 

biçti. 

Bakınız, (mesajları-

mız hakikati inkara 

şartlanmış olan birine 

aktarıldığında, onları 

nasıl çürüteceğini) 

düşünür ve (onu) he-

saplar, 

74. 
19 

,,  ölçtü,,biçti=ق دَرِ     nasıl,,da=ك ْيفِ     kahrolası=ف ق تِلِ 
Kahrolası, nasıl bir 

değerlendirme 

yaptı? 

Canı çıkası, na-

sıl da ölçüp biçti. 

kendini de mahveder 

böyle hesaplar yapa-

rak: 

74. 
20 

    nasıl=ك ْيفِ     kahrolası=ق تِلِ     sonra=ث مَِ..
Bir daha kahrolası, 

nasıl bir değerlen-

Sonra yine canı 

çıkası nasıl da 

evet, o kendini mah-

veder böyle hesaplar-
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 ölçtü..biçti=ق دَرِ 
dirme yaptı? öşçüp biçti. la! 

74. 
21 

 baktı=ن ظ رِ     sonra=ث مَِ,,
Sonra baktı, Sonra baktı. Ve sonra (yeni daya-

naklar bulmak için 

çevresine) bakar, 

74. 
22 

ب س رِ     surat..astı=ع ب سِ     sonra=ث مَِ..  kaşlarını..çattı=و 
Sonra suratını astı 

ve kaşlarını çattı. 

Sonra kaşlarını 

çattı, suratını as-

tı. 

sonra kaşlarını çata-

rak dik dik süzer, 

74. 
23 

    arkasını,,döndü=أ ْدب رِ     sonra=ث مَِ,,

اْست ْكب رِ   ve,,böbürlendi=و 

Sonra yüz çevirdi, 

büyüklük tasladı. 

Sonra da sırt 

çevirip büyüklük 

tasladı. 

sonunda (mesajları-

mıza) sırtını döner ve 

küstahça böbürlenir, 

74. 
24 

.. ذ ا..إِنِْ    dedi=ف ق الِ  ه َٰ =bu    

    bir..büyüden=ِسْحرِ     başka..bir..şey..değildir=إِلَِ

 rivayet..edilip..öğretilen=ي ْؤث رِ 

Ve dedi ki; «Bu 

Kur´an eskilerden 

aktarılan bir büyü-

dür. 

Ve dedi ki: Bu; 

sadece öğretile-

gelen bir büyü-

dür. 

ve: Bu, (eski zaman-

lardan) intikal eden 

büyüleyici bir sözdür! 

74. 
25 

,, ذ ا,,إِنِْ ه َٰ =bu    َِإِل=sadece     ِق ْول=sözüdür    

 bir,,insan=اْلب ش رِِ

O kesinlikle insan 

sözüdür.» 

Bu; ancak bir in-

san sözüdür. 

Bu, ölümlü beşer sö-

zünden başka bir şey 

değildir! der. 

74. 
26 

 Sekar’a=س ق رِ     onu..sokacağım=س أ ْصِليهِِ..
Onu Sekar´a ata-

cağım. 

Ben, onu Se-

kar´a yaslaya-

cağım. 

(Bu nedenle,) onu 

(öteki dünyada) ce-

hennem ateşine so-

kacağım! 

74. 
27 

,, ا م  اكِ ,,و  أ ْدر  =sen,,nereden,,bileceksin?    

ا  Sekar’ın=س ق رِ     ne,,olduğunu=م 

Sekar nedir, biliyor 

musun? 

Sekar´ın ne ol-

duğunu bilir mi-

sin sen? 

Cehennem ateşinin 

ne olduğunu hiç dü-

şündün mü? 

74. 
28 

.. ت ْبِقي..لِ  =geriye..bir..şey..komaz    

لِ  ت ذ رِ ..و  =bırakmaz 

Geride hiçbir şey 

bırakmaz, ondan 

hiçbir şey kurtul-

maz. 

O, ne geri bıra-

kır, ne de azab-

dan vazgeçer. 

O ne yaşatır, ne de 

(ölüme) terk eder, 

74. 
29 

,, ة ِل َواحِ  =yakar,,kavurur    ِِِلْلب ش ر=insanı 
Bütün insanların 

dikkatlerini üzerin-

de yoğunlaştırır. 

Deriyi kavuran-

dır. 

ölümlü insana (nihai 

hakikati) gösterir. 

74. 
30 

ا.. ل ْيه  ع ش رِ ..تِْسع ة ِ    üzerinde..vardır=ع  =ondokuz 
On dokuz tane gö-

revlisi vardır. 

Onun üzerinde 

ondokuz vardır. 

Onun üzerinde ondo-

kuz (güç) vardır. 

74. 
31 

,, ا م  ع ْلن ا,,و  ج  =biz,,yapmadık     ِاب     muhafızları=أ ْصح 

    başkasını=إِلَِ    cehennemin=النَارِِ

ئِك ةًِ  َل  ا    meleklerden=م  م  ع ْلن ا,,و  ج  =ve,,yapmadık    

مِْ     başka,,bir,,şey=إِلَِ    onların,,sayısını=ِعدَت ه 

    bir,,sınavdan=فِتْن ةًِ

وا,,ِللَِذينِ  ك ف ر  =inkâr,,edenler,,için    

    iyice,,inansın,,diye=ِلي ْست ْيِقنِ 

أ وت وا,,الَِذينِ  =kendilerine,,verilmiş,,olanlar    

ي ْزد اد ِ    Kitap=اْلِكت ابِ      ve,,artsın,,diye=و 

ن وا,,ِذينِ الَِ آم  =inananların     ِانًا     imanı=إِيم 

لِ  ي ْرت ابِ ,,و  =kuşkulanmasınlar    

أ وت وا,,الَِذينِ  =verilmiş,,olanlar     ِاْلِكت اب=Kitap    

ْؤِمن ون ِ  اْلم      ve,,inananlar=و 

ِلي ق ولِ      ve,,desinler,,diye=و 

ق ل وبِِهمِْ,,فِي,,الَِذينِ  =kalblerinde,,bulunanlar    

ضِ  ر  ونِ     hastalık=م  اْلك افِر      ve,,kâfirler=و 

اذ ا اد ِ,,م  أ ر  =ne,,demek,,istedi?    ِ اّلَل=Allah    ذ ا     bu=بِه َٰ

ث ًَلِ  ِلكِ     misalle=م      şaşırtır=ي ِضلُِّ    böylece=ك ذ َٰ

نِْ    Allah=اّلَل ِ ي ش اءِ ,,م  =dilediğini    

ي ْهِدي نِْ    ve,,doğru,,yola,,iletir=و  ي ش اء ِ ,,م  =dilediğini    

ا م  ي ْعل مِ ,,و  =ve,,bilmez    ِ ن ود     ordularını=ج 

ب ِكِ      O’ndan=ه و  ِ    başkası=إِلَِ    Rabbinin=ر 

ا م      başka,,bir,,şey=إِلَِ    bu=ِهيِ     ve,,değildir=و 

ىَِٰ  insanlara=ِلْلب ش رِِ    bir,,uyarıdan=ِذْكر 

Biz cehennem gö-

revlilerini melek-

lerden seçtik, sayı-

larını da kafirler 

için sınav konusu 

yaptık ki kitap veri-

lenler bunun hak 

olduğunu anlasın-

lar, mü´minlerin de 

imanı pekişsin. 

Mü´minler şüphe 

etmesin. Kalple-

rinde hastalık olan-

lar ve kafirler: "Al-

lah bununla ne 

demek istedi" de-

sinler. İşte böyle. 

Allah dilediğini 

saptırır, dilediğini 

de hidayete erişti-

rir. Rabbinin ordu-

larının sayısını an-

cak kendisi bilir. 

Bu insan için bir 

öğüttür. 

Cehennem bek-

çilerini yalnız 

meleklerden kıl-

dık. Onların sa-

yılarını da ancak 

küfretmiş olanlar 

için bir fitne kıl-

dık. Ki kendileri-

ne kitab verilmiş 

olanlar, kesin 

bilgi sahibi ol-

sunlar. İman 

edenlerin de 

imanları artsın. 

Kendilerine kitab 

verilmiş olanlar 

ve mü´minler 

kuşkuya düşme-

sinler. Bir de 

kalblerinde has-

talık bulunanlar-

la kafirler: Bu-

nunla Allah neyi 

kasdetmiş? de-

sinler. İşte böyle 

Allah, dilediğini 

saptırır, dilediği-

ni hidayete erdi-

rir. Rabbının or-

dularını ancak 

kendisi bilir. Bu, 

ancak insanlara 

bir öğüttür. 

Çünkü yalnızca me-

leki güçleri (cehen-

nem) ateşinin gözcü-

leri kıldık; ve onların 

sayısını hakikati inka-

ra şartlanmış olanlar 

için bir sınama (aracı) 

yaptık ki böylece da-

ha önce vahye muha-

tab olanlar (bu ilahi 

kelamın doğruluğuna) 

kani olsunlar ve (ona) 

iman etmiş olanların 

imanları daha da güç-

lensin; ve geçmiş va-

hiylere muhatab olan-

lar ile (bu vahye) 

iman edenler bütün 

şüphelerden kurtul-

sunlar. Ve kalplerinde 

hastalık olanlar ile 

hakikati tamamen 

reddedenler: (Sizin) 

Allah(ınız) bu temsil 

ile ne demek istiyor? 

diye sorsunlar. Böy-

lece Allah, (yoldan 

çıkmak) isteyeni sap-

tırır, (doğruya ulaş-

mak) isteyeni ise 

doğru yola ulaştırır. 

Ve Rabbinin güçlerini 

Kendisinden başka 

kimse bilemez. Bütün 

bunlar ölümlü insan 

için yalnızca bir uya-

rıdır. 

74. 
32 

رِِ    hayır=ك ََلِ.. اْلق م   andolsun..Aya=و 
Hayır, hayır! An-

dolsun aya, 

Hayır, andolsun 

aya, 

Evet, hilali düşün! 

74. 
33 

اللَْيلِِ,, أ ْدب رِ ,,إِذِْ    ve,,geceye=و  =dönüp,,gitmekte,,olan 
Gerileyen gece ka-

ranlığına, 

Dönüp geldiğin-

de geceye, 

Geçip gitmekte olan 

geceyi düşün, 

74. 
34 

ْبحِِ.. الصُّ أ ْسف رِ ..إِذ ا    ve..sabaha=و  =ağardığında 
Söken şafağa. Ağardığında sa-

baha, 

ve ağaran sabahı! 

74. 
35 

ا,, ْحد ى    şüphesiz,,ki,,o=إِنَه  ِ     biridir=ْل 

 büyüklerden=اْلك ب رِِ

Sakar (cehennem) 

büyük gerçekler-

den biridir. 

Muhakkak ki o, 

büyüklerden bi-

ridir. 

Şüphe yok ki bu (ce-

hennem ateşi) ger-

çekten büyük (bir 

uyarı)dır 

74. 
36 

 insanlar..için=ِلْلب ش رِِ    uyarıcıdır=ن ِذيًرا..
İnsanlar için uyarı-

cıdır. 

İnsanlar için 

uyarıcıdır. 

ölümlü insan için bir 

uyarı 

74. 
37 

نِْ,,     sizden=ِمْنك مِْ    dileyen=ش اءِ     kimseler,,için=ِلم 

ي ت ق دَمِ ,,أ نِْ =ileri,,gitmek    ِْأ و=veya    

 geri,,kalmak=ي ت أ َخرِ 

Aranızdaki ilerle-

mek isteyenler için 

de, geriye gitmeyi 

tercih edenler için 

de. 

İçinizden öne 

geçmek veya 

geri kalmak iste-

yenler için. 

öne çıkmayı veya ge-

ride kalmayı seçen 

her biriniz için! 

74. 
38 

.. ِ    her=ك لُِّ ا    can=ن ْفس  ك س ب تِْ..بِم  =kazandığıyla    

ِهين ة ِ  rehin..alınmıştır=ر 

Herkes tutumunun 

ve davranışlarının 

tutsağıdır. 

Her nefis kazan-

dığı ile bağlıdır. 

(Hesap Günü) her in-

san, yapmış olduğu 

bütün (kötü) fiiller için 

rehin olarak tutula-

caktır; 

74. 
39 

ابِ     yalnız,,hariçtir=إِلَِ,,     adamları=أ ْصح 

 sağın=اْلي ِمينِِ

Yalnız defterleri 

sağ yanlarından 

verilenler hariç. 

Ancak sağcılar 

müstesna. 

yalnız dürüstlüğü ve 

erdemli olmayı başa-

ranlar hariç; 

74. 
40 

نَاتِ     içinde=فِي..     cennetler=ج 

ل ونِ   soruyorlar=ي ت س اء 

Onlar cennetlerde 

ağırlanırlar. Sorar-

lar. 

Cennetlerdedir-

ler. Sorarlar, 

onlar (cennet) bahçe-

lerinde (oturarak) so-

racaklar 

74. 
41 

,, ْجِرِمينِ ,,ع نِِ اْلم  =suçluların,,durumunu 
Günahkârlara: Suçlulara; günahkarlara: 

74. 
42 

ا..     sizi..sürükleyen=س ل ك ك مِْ    ?nedir=م 
Sakar´a (cehen-

neme) girmenizin 

Nedir sizi Se-

kar´a sürükle-

Sizi bu cehennem 

ateşine sürükleyen 
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س ق رِ ..فِي =yakıcı..ateşe 
sebebi nedir? diye. yen? nedir? 

74. 
43 

ن كِ ,,ل مِْ    dediler,,ki=ق ال وا,, =biz,,olmadık    

ل ِينِ ا,,ِمنِ  ص  ْلم  =namaz,,kılanlardan 

Cehennemlikler 

derler ki; «Biz na-

maz kılanlardan 

değildik. 

Derler ki: Biz, 

namaz kılanlar-

dan değildik, 

Berikiler Biz diyecek-

ler, ne namaz kılan-

lardan idik, 

74. 
44 

.. ل مِْ ن كِ ..و  =ve..değildik     ِن ْطِعم=yediren    

ينِ اْلِمْسكِِ =yoksula 

Yoksulların karnını 

doyurmazdık. 

Yoksulu doyur-

mazdık, 

ne de yoksulları do-

yururduk; 

74. 
45 

,, ك نَا وضِ ,,و  ن خ  =ve,,biz,,dalardık     ِع     ile,,birlikte=م 

ائِِضينِ   boş,,şeylere,,dalanlar=اْلخ 

Bizim gibi olanlarla 

birlikte asılsız ve 

bozguncu konuş-

malara dalardık. 

Dalanlarla birlik-

te biz de dalar-

dık, 

ve kendilerini günaha 

kaptıran (diğer) gü-

nahkarlar ile birlikte 

günaha dalmıştık; 

74. 
46 

.. ك نَا بِ ..و  ن ك ذ ِ =ve..yalanlardık    ِِبِي ْوم=gününü    

ينِِ  ceza=الد ِ

Hesap verme gü-

nünü inkar eder-

dik. 

Ve din gününü 

yalanlardık. 

ve Hesap Günü'nü 

yalanlamıştık, 

74. 
47 

,, تَىَِٰ  ölüm=اْلي ِقينِ     bize,,gelip,,çattı=أ ت ان ا    nihayet=ح 
Sonunda bir de 

ölüm gelip çattı.» 

Nihayet ölüm bi-

ze gelip çattı. 

(ölüm ile) her şey 

açık seçik ortaya çı-

kıncaya kadar. 

74. 
48 

.. ا مِْ..ف م  ت ْنف ع ه  =artık..onlara..fayda..vermez    

 şefaatçilerin=الَشافِِعينِ     şefaati=ش ف اع ة ِ

Artık onlara şefaat 

edebilecek olanla-

rın aracılığı yarar 

sağlamaz. 

Artık onlara, şe-

faatçıların şefaa-

tı fayda vermez. 

Ve böylece, onlar için 

şefaat edecek olanla-

rın hiçbirinin (zerre 

kadar) faydası olmaz. 

74. 
49 

,, ا مِْ,,ف م  ل ه  =onlara,,ne,,oluyor,,ki?    

ةِِ,,ع نِِ التَْذِكر  =öğütten    

ْعِرِضينِ   yüz,,çeviriyorlar=م 

O halde onlar niye 

hatırlatmalara, 

öğütlere yüz çevi-

riyorlar? 

O halde bunlara 

ne oluyor ki 

öğütten yüz çe-

viriyorlar? 

O halde, onlara ne 

oluyor ki bütün öğüt-

lerden yüz çeviriyor-

lar, 

74. 
50 

مِْ.. أ نَه  رِ     sanki..onlar..gibi=ك  م      yaban..eşekleri=ح 

ة ِ ْست ْنِفر   kaçan=م 

Yaban eşekleri gi-

bidirler. 

Ürkek yaban 

eşekleri gibi; 

adeta korkuya kapıl-

mış merkepler gibiler, 

74. 
51 

ة ِ,,ِمنِْ    ürkmüş=ف َرتِْ,, ر  ق ْسو  =aslandan 
Arslandan korkup 

kaçan. 

Ürkmüş olan, 

arslandan. 

aslanlardan ürküp 

kaçan. 

74. 
52 

    kişi=اْمِرئِ     her=ك لُِّ    istiyor=ي ِريد ِ    hayır=ب لِْ..

مِْ ي ْؤت ىَِٰ..أ نِْ    onlardan=ِمْنه  =kendisine..verilmesini    

فًا ةًِ    sahifeler=ص ح  ن َشر   açılan=م 

Aslında bunların 

her biri, kendisine 

okunmaya hazır 

kutsal sayfalar in-

mesini istiyor. 

Hayır, onlardan 

her biri, önüne 

açılıvermiş sahi-

feler verilmesini 

ister. 

Evet, hepsi kendileri-

ne açılmış, açıklan-

mış vahiyler verilmesi 

gerektiğini iddia eder-

ler! 

74. 
53 

,,
ََلِ      bilakis=ب لِْ    hayır=ك 

اف ونِ ,,لِ  ي خ  =onlar,,korkmuyorlar    ِ ة  ahiretten=اْْلِخر 

Hayır, hayır! As-

lında onlar ahiret-

ten korkmuyorlar. 

Hayır, doğrusu 

onlar, ahiretten 

korkmuyorlar. 

Asla, onlar öteki dün-

ya(ya inanmazlar ve 

on)dan korkmazlar. 

74. 
54 

ة ِ    muhakkak..o=إِنَه ِ    hayır=ك ََلِ..  bir..ikazdır=ت ذِْكر 
Hayır, hayır! Bu 

Kur´an bir öğüt, bir 

hatırlatmadır. 

Hayır, muhakkak 

ki o, bir öğüttür. 

Aslında bu bir öğüt-

tür; 

74. 
55 

نِْ,,     dileyen=ش اءِ     kimse=ف م 

ه ِ  onu,,düşünür,,,öğüt,,alır=ذ ك ر 

İsteyen ondan 

ders alır. 

Kim isterse; on-

dan öğüt alır. 

ve dileyen herkes 

ondan ders alabilir. 

74. 
56 

.. ا م  ونِ ..و  ي ْذك ر  =onlar..öğüt..almazlar    

ي ش اءِ ..أ نِْ..إِلَِ =dilemedikçe     ِ اّلَل=Allah     ِه و=O’dur    

ىَِٰ    ehli=أ ْهلِ  أ ْهلِ     takva=التَْقو      ve..ehli=و 

ةِِ ْغِفر   mağfiret=اْلم 

Fakat Allah dile-

medikçe onlar 

bundan ders ala-

mazlar. O kendi-

sinden korku du-

yulmaya ve affet-

meye lâyıktır. 

Allah dilemedik-

çe öğüt alamaz-

lar. O, takvaya 

ehildir, mağfirete 

ehildir. 

Ama o (öteki dünyaya 

inanmaya)nlar, Allah 

dilemedikçe ondan 

ders almazlar çünkü 

O, Allah'a karşı so-

rumluluk bilincinin ve 

mağfiretin kaynağıdır. 

75. 
1 

,,     gününe=بِي ْومِِ    and,,içerim=أ ْقِسمِ     hayır=لِ 

ةِِاْلِقي امِ  =kıyamet 

Yoo, andolsun kı-

yamet gününe. 

Kıyamet gününe 

yemin ederim. 

Kıyamet Günü'nü ta-

nıklığa çağırırım! 

75. 
2 

.. لِ      nefse=بِالنَْفِسِ    and..içerim=أ ْقِسمِ     yine..hayır=و 

ةِِ  daima..kendini..kınayan=اللََوام 

Yoo andolsun, 

özünü eleştiren, 

kendini kınayan 

nefse. 

Nedamet çeken 

nefse yemin 

ederim. 

İnsan vicdanının kı-

nayan sesini tanıklığa 

çağırırım! 

75. 
3 

,, ْنس انِ     ?mı,,sanıyor-=أ ي ْحس بِ      insan=اْْلِ

عِ ,,أ لَنِْ ن ْجم  =bir,,araya,,toplamayacağımızı    

ه ِ  kendisinin,,kemiklerini=ِعظ ام 

İnsan, kemiklerini 

biraraya toplaya-

mayız mı sanıyor? 

İnsan zanneder 

mi ki Biz; onun 

kemiklerini bir 

araya toplaya-

mayız? 

İnsan, (onu tekrar di-

riltip) kemiklerini ye-

niden bir araya geti-

remeyeceğimizi mi 

sanıyor? 

75. 
4 

..     gücümüz..yeter=ق اِدِرينِ     evet=ب ل ىَِٰ

يِ ..أ نِْ..ع ل ىَِٰ ِ ن س و  =düzenlemeğe    

 onun..parmak..uçlarını=ب ن ان ه ِ

Hayır, onun par-

mak uçlarını bile 

yeniden yapılan-

dırmaya gücümüz 

yeter. 

Evet, Biz par-

mak uçlarını bile 

düzeltmeye ka-

diriz. 

Hayır, kesinlikle! Onu 

parmak uçlarına ka-

dar yeniden var et-

meye kadiriz! 

75. 
5 

ْنس انِ     ister=ي ِريد ِ    fakat=ب لِْ,,     insan=اْْلِ

رِ  ه ِ    suç,,işleyerek,,berbadetmek=ِلي ْفج  ام   ilerisini=أ م 

Aslında insan gü-

nahkârlığı önüne, 

geleceğine yay-

mak istiyor. 

Fakat insan, 

önündekini ya-

lanlamak ister 

de; 

Ama yine de insan, 

önüne serilmiş olan 

şeyi inkara kalkışır, 

75. 
6 

..     günü=ي ْومِ     ?nerede=أ يَانِ     sorup..durur=ي ْسأ لِ 

ةِِ  kıyamet=اْلِقي ام 

Bu yüzden «Kıya-

met günü ne za-

man?» diye soru-

yor. 

Kıyamet günü 

de ne zaman-

mış? diye sorar. 

ve (istihza ile) sorar: 

Şu Kıyamet Günü ne 

zaman gelecekmiş? 

75. 
7 

رِ     kamaştığı=ب ِرقِ     zaman=ف إِذ ا,,  göz=اْلب ص 
Gözler korkudan 

fıldır fıldır döndük-

leri zaman, 

Göz kamaştı-

ğında, 

Ama (o Gün,) gözler 

korku ile açıldığında, 

75. 
8 

.. س فِ  خ  رِ     ve..tutulduğu=و   ..ay=اْلق م 
Ay karardığı za-

man, 

Ay tutulduğunda, ve ay karanlığa gö-

müldüğünde, 

75. 
9 

,, ِمعِ  ج      güneş=الَشْمسِ     ve,,bir,,araya,,toplandığı=و 

رِ  اْلق م   ve,,ay=و 

Güneş ile ay bira-

raya getirildiği za-

man, 

Güneş ve ay bir 

araya getirildi-

ğinde, 

ve güneş ile ay bir 

araya getirildiğinde, 

75. 
10 

.. ْنس انِ     der=ي ق ولِ  ئِذِ     insan=اْْلِ     o..gün=ي ْوم 

ف رُِّ    ?neresidir=أ ْينِ   kaçacak..yer=اْلم 

İnsan o gün «Ne-

reye kaçmalı?» 

der. 

O gün, insan; 

kaçacak yer ne-

rede? der. 

o Gün insan haykıra-

cak: (Eyvah!) Nereye 

kaçayım? 

75. 
11 

رِ     yoktur=لِ     hayır=ك ََلِ,, ز   sığınacak,,yer=و 
Hayır hayır! Sığını-

lacak bir yer yok. 

Hayır, hiç bir sı-

ğınak yoktur. 

Hayır! Bir sığınak yok 

(senin için, ey insan)! 

75. 
12 

.. ب ِكِ ..إِل ىَِٰ ر  =Rabbinin..huzurudur     ِئِذ     o..gün=ي ْوم 

ْست ق رُِّ  varıp..durulacak..yer=اْلم 

O gün tek varıla-

cak yer Rabbinin 

huzurudur. 

O gün, herkesin 

duracağı yer, 

ancak Rabbının 

huzurudur. 

O Gün bütün yolların 

varış yeri, Rabbinin 

katı olacak! 

75. 
13 

ْنس انِ     kendisine,,haber,,verilir=ي ن بَأ ِ,,     insanın=اْْلِ

ئِذِ ي ْومِ  =o,,gün    ا     yapıp,,öne,,sürdüğü=ق دَمِ     şeyler=بِم 

O gün insanın ge-

rek yapıp önünden 

gönderdiği, gerek-

se arkasında izleri 

kalan tüm işleri 

O gün, önde ve 

sonda ne yap-

tıysa insana bil-

dirilir. 

O Gün insana, yaptı-

ğı ve yapmadığı her 

şey bildirilecek: 
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أ َخرِ   ve,,geri,,bıraktığı=و 
kendisine bildirilir. 

75. 
14 

ْنس انِ     doğrusu=ب لِِ..     insan=اْْلِ

ن ْفِسهِِ..ع ل ىَِٰ =kendi..nefsini    ِ ة  görür=ب ِصير 

Aslında insan ken-

di kendinin denet-

leyicisidir. 

Daha doğrusu 

insan, kendi 

kendinin şahidi-

dir. 

hayır, aslında insan, 

kendi aleyhine şahit-

lik yapacak, 

75. 
15 

ل وِْ,, ه ِ    ortaya,,atsa=أ ْلق ىَِٰ    şayet=و  ع اِذير   özürler=م 
Birtakım mazeret-

ler ileri sürse de. 

Ma´zeretlerini 

sayıp dökse de. 

mazeretler bulup 

kendi (yaptıkları)nı 

gizlemeye çalışsa bi-

le. 

75. 
16 

.. كِْ..لِ  ر ِ ت ح  =depretme    ِِبِه=onu     ِِلس ان ك=diline    

لِ   onu=بِهِِ    okumak..için=ِلت ْعج 

Ey Muhammed, 

Cebrail sana 

Kur´an´ı okurken, 

acele edip onun 

söylediklerini tek-

rarlama. 

Onu acele et-

men için dilini 

onunla beraber 

oynatma. 

(Vahyin sözlerini tek-

rarlarken) dilini hızla 

oynatıp durma; 

75. 
17 

ل ْين ا    şüphesiz=إِنَِ,,     bize,,düşer=ع 

ْمع ه ِ ق ْرآن ه ِ    onu,,toplamak=ج   ve,,okumak=و 

Bu Kur´an´ı senin 

hafızanda topla-

mak ve sana oku-

mak bize düşen bir 

iştir. 

Şüphesiz onu 

toplamak ve 

okutmak Bize 

aittir. 

çünkü onu (senin 

kalbine) yerleştirmek 

ve (gerektiğinde) 

okutturmak Bizim 

işimizdir. 

75. 
18 

أْن اه ِ    zaman=ف إِذ ا..     O’nu..okuduğumuz=ق ر 

 onun..okunuşunu=ق ْرآن ه ِ    izle=ف اتَبِعِْ

Sana onu okudu-

ğumuzda, onun 

okunuşunu izle. 

Öyleyse Biz, onu 

okuduğumuz 

vakit; sen, onun 

okunuşunu din-

le. 

Böylece, onu telaffuz 

ettiğimiz zaman, ke-

limelerini (bütün zih-

nini vererek) takip et, 

75. 
19 

ل ْين ا    şüphesiz=إِنَِ    sonra=ث مَِ,,     bize,,düşer=ع 

 onu,,açıklamak=ب ي ان ه ِ

Sonra onu sana 

açıklamak da bize 

düşen bir iştir. 

Sonra şüphesiz 

onu açıklamak 

da Bize aittir. 

sonra onun anlamını 

açıklamak da Bize 

düşer. 

75. 
20 

    siz..seviyorsunuz=ت ِحبُّونِ     bilakis=ب لِْ    hayır=ك ََلِ..

 çarçabuk..geçeni=اْلع اِجل ة ِ

Hayır hayır! Ey in-

sanlar, sizler şu 

kısa süreli dünyayı 

seviyorsunuz. 

Hayır, bilakis siz, 

çabuk geçeni 

seversiniz. 

(Çoğunuz) bu geçici 

hayatı seviyorsunuz, 

75. 
21 

,, ونِ  ت ذ ر  ة ِ    ve,,bırakıyorsunuz=و   ahireti=اْْلِخر 
Ahireti gözardı 

ediyorsunuz. 

Ve ahireti bıra-

kırsınız. 

ama öteki dünyayı 

(ve Hesap Günü'nü) 

hiç düşünmüyorsu-

nuz! 

75. 
22 

وه ِ.. ج  ئِذِ     yüzler..vardır=و      o..gün=ي ْوم 

ة ِ  ışıl..ışıl..parlar=ن اِضر 

O gün birtakım 

yüzler ışıl ışıl par-

lar. 

Bir takım yüzler 

o gün parlaya-

cak, 

Bazı yüzler o Gün 

mutlulukla parlaya-

cak, 

75. 
23 

,, ب ِهِ ,,إِل ىَِٰ ار  =Rabbine    ِ ة  bakar=ن اِظر 
Onlar Rabblerine 

bakar. 

Rabblarına ba-

kacaklardır. 

Rablerine bakarken; 

75. 
24 

وه ِ.. ج  و  ئِذِ     ve..yüzler..vardır=و      o..gün=ي ْوم 

ة ِ  asıktır=ب اِسر 

O gün birtakım su-

ratlar da asıktır. 

Bir takım yüzler 

de asıktır. 

ve o Gün bazı yüzler 

ümitsizlikle karara-

cak, 

75. 
25 

,, ي ْفع لِ ,,أ نِْ    anlar=ت ظ نُِّ =yapılacağını    

ا ة ِ    kendisine=بِه   bel,,kemiklerini,,kıran(bela)nın=ف اقِر 

Bel kırıcı bir bela-

ya uğrayacakları 

kaygısını taşırlar. 

Belkemiğinin kı-

rılacağını anlar. 

çatırdatan bir felake-

tin başlarına gelmek 

üzere olduğunu bile-

rek. 

75. 
26 

    dayanır..(can)=ب ل غ تِِ    ne..zaman..ki=إِذ ا    hayır=ك ََلِ..

اقِيِ   köprücük..kemiklerine=التَر 

Hayır hayır, can 

köprücük kemiğine 

dayandığı zaman. 

Dikkat edin, köp-

rücük kemiğine 

bir dayandığı 

zaman; 

Ne zaman ki, (son 

nefes, ölen birinin) 

boğazına gelip dü-

ğümlenir, 

75. 
27 

,, قِيلِ      ve,,denir=و 
ْنِ  اقِ     ?kim=م   efsun,,yapar=ر 

Bu hastayı iyileşti-

recek biri yok mu? 

diye sorarlar. 

Çare bulacak 

kim? denir. 

ve insanlar: (onu kur-

taracak) bir hekim 

yok mu? diye sorar-

lar; 

75. 
28 

ظ نَِ..     bunun=أ نَه ِ    ve..anlar=و 

اقِ   ayrılık..zamanı..olduğunu=اْلِفر 

Adam, ayrılma 

zamanının geldiği-

ni anlar. 

Ve ayrılık vakti-

nin geldiğini an-

lar. 

kendisi de bilir ki bu 

ayrılma vaktidir, 

75. 
29 

اْلت فَتِِ,,     bacak=الَساقِ     ve,,dolaşır=و 

 bacağa=بِالَساقِِ

Çırpınırken ayakla-

rı birbirine dolaşır. 

Bacak da baca-

ğa dolaşır. 

ve ölüm sancıları ile 

örülmektedir: 

75. 
30 

.. ب ِكِ ..إِل ىَِٰ ر  =Rabbinedir     ِئِذ     o..gün=ي ْوم 

س اقِ   sevk=اْلم 

O gün Rabbine 

doğru yolculuk 

vardır. 

O gün; sevk, 

yalnız Rabbına-

dır. 

işte o zaman gidişinin 

Rabbine doğru oldu-

ğunu hisseder! 

75. 
31 

,, ِ دَقِ ,,ف َل  ص  =sadaka,,vermedi    

لِ  لَىَِٰ,,و  ص  =ve,,namaz,,da,,kılmadı 

Adam ne inandı, 

ne namaz kıldı. 

Tasdik etmemiş-

ti, namaz da 

kılmamıştı. 

(Artık son pişmanlık 

fayda etmez) çünkü 

(yaşadığı sürece) ha-

kikati kabul etmedi ve 

(aydınlığa kavuşmak 

için) namaz kılmadı; 

75. 
32 

ِكنِْ.. ل َٰ لَىَِٰ    yalanladı=ك ذَبِ     fakat=و  ت و   ve..döndü=و 
Tersine inkâr etti 

ve sırt çevirdi. 

Fakat yalanla-

mış, yüz çevir-

mişti. 

tam tersine, hakikati 

yalanladı ve (ondan) 

uzaklaştı, 

75. 
33 

أ ْهِلهِِ,,إِل ىَِٰ    gitti=ذ ه بِ     sonra=ث مَِ,, =ailesine    

َطىَِٰ  çalım,,satarak=ي ت م 

Sonra çalım sata-

rak ailesinin yanı-

na döndü. 

Sonra da salına 

salına kendin-

den yana olanla-

ra gitmişti. 

ve sonra böbürlene-

rek geldiği yere dön-

dü. 

75. 
34 

..  yazık=ف أ ْول ىَِٰ    sana=ل كِ     yazık=أ ْول ىَِٰ
Vay başına gele-

ceklere! 

Yazıklar olsun 

sana, yazıklar. 

(Ama ey insan, akibe-

tin geliyor her dakika) 

yakınına, daha da 

yakınına, 

75. 
35 

ىَِٰأ ْول ِ    yine=ث مَِ,, =yazık     ِل ك=sana    َِٰف أ ْول ى=yazık 
Yine vay başına 

geleceklere! 

Yine yazıklar ol-

sun sana, yazık-

lar. 

yakınına, daha da 

yakınına! 

75. 
36 

.. ْنس انِ     ?sanıyor..mu=أ ي ْحس بِ      insan=اْْلِ

كِ ..أ نِْ ي تْر  =bırakılacağını    س دًى=başı..boş 

İnsanoğlu, başıboş 

bırakılacağını mı 

sanıyor? 

İnsan kendisinin 

başıboş bırakı-

lacağını mı sa-

nır? 

İnsan, başıboş bırakı-

lacağını ve dilediği 

gibi hareket edebile-

ceğini mi sanır? 

75. 
37 

,, ي كِ ,,أ ل مِْ =kendisi,,değil,,miydi?    

نِي  ِ,,ِمنِْ    bir,,nutfe,,(sperm)=ن ْطف ةًِ م  =meniden    

 dökülen=ي ْمن ىَِٰ

O fışkıran meniden 

oluşmuş bir sper-

ma değil miydi? 

O, akıtılan bir 

meni damlası 

değil miydi? 

O, bir zamanlar (sa-

dece) akıtılan bir me-

ni damlası değil miy-

di, 

75. 
38 

ل ق ةًِ    oldu=ك انِ     sonra=ث مَِ..     alaka..(embriyo)=ع 

ل قِ ف ِ خ  =ve..yarattı    َِٰف س َوى=düzenledi 

Sonra embriyoya 

dönüştü, sonra Al-

lah onu yaratıp bi-

çimlendirdi. 

Sonra kan pıhtı-

sı olmuş; sonra, 

onu insan biçi-

mine koyup ya-

ratmış ve dü-

zeltmiştir. 

ve sonra döllenmiş 

hücre; bu safhada Al-

lah (onu) yaratmış ve 

olması gerektiği gibi 

şekil vermişti, 

75. 
39 

,, ع لِ  ْينِِ    ondan=ِمْنه ِ    var,,etti=ف ج      iki,,çifti=الَزْوج 
Sonra ondan erkek 

ve dişi çiftler türet-

Ve ondan erkek, 

dişi iki cins ya-

ve ondan iki cinsi, er-

keği ve dişiyi var et-
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اْْل ْنث ىَِٰ    erkeği=الذَك رِ   ve,,dişiyi=و 
ti. ratmıştır. mişti? 

75. 
40 

.. ِلكِ     ?değil..mi=أ ل ْيسِ      buna=ذ َٰ

ي ْحيِيِ ..أ نِْ..ع ل ىَِٰ    gücü..yetecek=بِق اِدرِ  =diriltmeğe    

ْوت ىَِٰ  ölüleri=اْلم 

Bunları yapan Al-

lah, ölüleri dirilte-

mez mi? 

Şimdi O; ölüleri 

diriltmeye kadir 

değil midir? 

Öyleyse, Allah, ölüyü 

hayata yeniden dön-

düremez mi? 

76. 
1 

,, أ ت ىَِٰ,,ه لِْ =geçmedi,,mi?    ع ل ى=üzerinden    

ْنس انِِ     bir,,süre=ِحينِ     insanın=اْْلِ

الدَْهرِِ,,ِمنِ  =uzun    ِْي ك نِْ,,ل م =olmadığı    

ْيئًا ْذك وًرا    bir,,şey=ش   anılan=م 

İnsan, anılmaya 

değer bir varlık 

olmadan önce 

uzun yıllar geçti, 

öyle değil mi? 

İnsanın üzerin-

den, dehrden bir 

zaman geçmiştir 

ki o, henüz 

anılmaya değer 

bir şey bile de-

ğildi. 

İnsan(ın tarih sahne-

sinde görünme-

sin)den önceki dö-

nem, sonsuz bir za-

man kesitinden ibaret 

(değil) midir; insanın 

henüz dikkate değer 

bir varlık olmadığı (bir 

zaman kesiti)? 

76. 
2 

ل ْقن ا    doğrusu..biz=إِنَا.. ْنس انِ     yarattık=خ      insanı=اْْلِ

ن ْطف ةِ ..ِمنِْ =bir..nutfeden    ِ أ ْمش اج=karışık    

ع ْلن اه ِ    imtihan..etmek..için=ن ْبت ِليهِِ     ve..onu..yaptık=ف ج 

 görücü=ب ِصيًرا    işitici=س ِميعًا

Biz insanı sınav-

dan geçirmek 

amacı ile karışım 

nitelikli bir sıvı 

damlasından ya-

rattık. Bunun için 

onu işitme ve gör-

me yetenekleri ile 

donattık. 

Doğrusu Biz; in-

sanı katışık bir 

damla sudan ya-

ratmışızdır. Onu 

deneriz. Bu se-

beple onu, işitici 

ve görücü yap-

tık. 

Şüphesiz, (sonraki 

hayatında) denemek 

için insanı katışık bir 

sperm damlasından 

yaratan Biziz. Biz, 

onu işitme ve görme 

(duyuları) ile donatıl-

mış bir varlık kıldık. 

76. 
3 

اه ِه د ْين     biz=إِنَا,, =ona,,gösterdik     ِالَسبِيل=yolu    

إَِما    şükreder=ش اِكًرا    ya=إَِما     veya=و 

 nankör,,olur=ك ف وًرا

Biz ona yolu gös-

terdik. Artık ister 

şükreder isterse 

nankör olur. 

Gerçekten Biz; 

ona yolu göster-

dik. Buna kimisi 

şükreder, kimisi 

de küfür. 

Gerçek şu ki, Biz ona 

yolu/yöntemi göster-

dik; şükredici, ya da 

nankör (olması artık 

kendisine kalmıştır). 

76. 
4 

    hazırlamışızdır=أ ْعت ْدن ا    biz=إِنَا..

ِسلِ     kâfirler..için=ِلْلك افِِرينِ      zincirler=س َل 

لًِ أ ْغَل      ve..demir..halkalar=و 

س عِِ يًراو  =ve..alevli..bir..ateş 

Biz kafirler için 

zincirler, kelepçe-

ler ve çılgın alevli 

cehennem hazır-

ladık. 

Gerçekten Biz; 

kafirler için zin-

cirler, demir hal-

kalar ve alevlen-

dirilmiş bir ateş 

hazırladık. 

(Şimdi) bakın, Biz 

hakikati inkar edenler 

için zincirler, halkalar 

ve yakıcı bir ateş ha-

zırladık; 

76. 
5 

ارِ     şüphesiz=إِنَِ,, ب ونِ     iyiler=اْْل ْبر      içerler=ي ْشر 

ِ,,ِمنِْ ك أْس  =bir,,kadehten     ِك ان=olan    

ا ه  اج   kafur=ك اف وًرا    karışımı=ِمز 

İyiler kâfur karışım-

lı bir içeceği tastan 

içerler. 

Şüphesiz iyiler, 

kafur katılmış 

dolu bir kaseden 

içerler. 

(halbuki) gerçek er-

dem sahipleri, hoş 

kokulu çiçekler ile tat-

landırılmış bir fincan-

dan içerler. 

76. 
6 

ْينًا.. بِ     bir..kaynak=ع  ا    içerler=ي ْشر      ondan=بِه 

اي ف ِ    Allah’ın=اّلَلِِ    kulları=ِعب اد ِ ون ه  ر  ج ِ =akıtırlar    

 fışkırtarak=ت ْفِجيًرا

Bu Allah´ın iyi kul-

larının istedikleri 

yere akmasını 

sağlayarak içebile-

cekleri bir pınardır. 

Bu; yalnız Al-

lah´ın kullarının, 

taşıra taşıra içe-

bileceği bir pı-

nardır. 

bir (kutlu) kaynak ki 

Allah'ın kulları ondan 

içerler, suyu bol bol 

akan (o kaynaktan). 

76. 
7 

,,     adaklarını=بِالنَْذرِِ    yerine,,getirirler=ي وف ونِ 

اف ونِ  ي خ      bir,,günden=ي ْوًما    ve,,korkarlar=و 

ه ِ    olan=ك انِ  ْست ِطيًرا    şerri=ش رُّ  salgın=م 

Onlar verdikleri 

sözleri tutarlar ve 

kötülüğü yaygın 

günden korkarlar. 

Onlar; adağı ye-

rine getirirler. Ve 

şerri yaygın olan 

bir günden kor-

karlar. 

(Gerçek erdem sahip-

leri) onlar(dır ki,) söz-

lerini yerine getirirler 

ve şiddeti yayılıp ge-

nişleyen bir Gün'ün 

korkusunu duyarlar. 

76. 
8 

.. ونِ  ي ْطِعم      yemeği=الَطع امِ     ve..yedirirler=و 

ب ِهِِ..ع ل ىَِٰ ح  =sevdikleri    ِمْسِكينًا=yoksula    

ي تِيًما أ ِسيًرا    ve..yetime=و   ve..esire=و 

Onlar içleri çektiği 

halde yemeklerini 

yoksullara, yetim-

lere ve tutsaklara 

yedirirler. 

Onlar; yoksula, 

yetime ve esire 

seve seve ye-

mek yedirirler. 

Ve kendi istekleri ne 

kadar çok olursa ol-

sun, muhtaçlara, ye-

timlere ve esirlere 

yedirirler, 

76. 
9 

ا,, ك مِْ    biz=إِنَم      size,,yediriyoruz=ن ْطِعم 

ْجهِِ     Allah=اّلَلِِ    rızası,,için=ِلو 

ن ِريد ِ,,لِ  =beklemiyoruz     ِمِِْمْنك =sizden    

اءًِ ز  لِ     bir,,karşılık=ج  ش ك وًرا,,و  =ne,,de,,teşekkür 

Yemek ikram 

ederken derler ki; 

«Biz size sırf Allah 

rızası için yemek 

veriyoruz. Sizden 

karşılık ya da te-

şekkür beklemiyo-

ruz.» 

Biz; sizi, ancak 

Allah rızası için 

doyuruyoruz. 

Sizden bir karşı-

lık ve teşekkür 

beklemiyoruz. 

(ve kendi kendilerine 

konuşurlar:) Biz sizi 

yalnız Allah rızası için 

doyuruyoruz. Sizden 

ne bir karşılık, ne de 

bir teşekkür bekliyo-

ruz. 

76. 
10 

افِ     çünkü..biz=إِنَا..     korkarız=ن خ 

ب ِن ا..ِمنِْ ر  =Rabbimizden    ِ ْوًماي =bir..günde    

 çok..katı=ق ْمط ِريًرا    suratsız=ع ب وًسا

Çünkü biz asık su-

ratlı ve çetin bir 

günde Rabbimiz-

den korkarız. 

Doğrusu Biz; su-

ratları astırdıkça 

astıracak bir 

günde Rabbı-

mızdan korkarız. 

doğrusu, sıkıntı ve 

dehşet dolu bir 

Gün'de Rabbimize 

(vereceğimiz) hesa-

bın korkusunu duyu-

yoruz! 

76. 
11 

,, ق اه مِ      Allah=اّلَل ِ    onları,,korumuştur=ف و 

ِلكِ     şerrinden=ش رَِ     günün=اْلي ْومِِ    o=ذ َٰ

ل قَاه مِْ ةًِ    ve,,onlara,,vermiştir=و      parlaklık=ن ْضر 

وًرا س ر   ve,,sevinç=و 

Allah da onları o 

günün kötülüğün-

den korur, yüzleri-

ne parlaklık ve gö-

nüllerine sevinç 

sunar. 

Allah da onları, o 

günün şerrinden 

korumuştur. Ve 

onlara bir güzel-

lik, bir sevinç 

vermiştir. 

Ve bu yüzden Allah 

onları o Gün'ün deh-

şetinden koruyacak, 

aydınlık ve sevinç ve-

recektir, 

76. 
12 

اه مِْ.. ز  ج  ا    onların..ödülleri=و      dolayı=بِم 

وا ب ر  نَةًِ    sabrettiklerinden=ص      cennettir=ج 

ِريًرا ح   ve..ipektir=و 

Sabretmelerinin 

karşılığında kendi-

lerini cennetle ve 

ipekli elbiselerle 

ödüllendirir. 

Sabretmelerine 

karşılık, onları 

cennet ve ipekle 

mükafatlandır-

mıştır. 

ve onları sıkıntılara 

karşı sabrettikleri için 

(kutlu bir) bahçe ve 

ipek(ten giysiler) ile 

ödüllendirecektir. 

76. 
13 

,, تَِكئِينِ  ا    yaslanırlar=م      üzerinde=ع ل ى    orada=فِيه 

ائِِكِ  ْونِ ,,لِ     divanlar=اْْل ر  ي ر  =görmezler    

ا     güneş,,(yakıcı)=ش ْمًسا    orada=فِيه 

لِ  ِريًرا,,و  ْمه  ز  =ne,,de,,dondurucu,,soğuk 

Koltuklara kurulur-

lar. Orada ne yakı-

cı güneş, ne de 

dondurucu soğuk 

görürler. 

Orada tahtlara 

yaslanırlar, ne 

yakıcı sıcak ne 

de dondurucu 

soğuk görmez-

ler. 

Orada sedirlere uza-

nacaklar ve ne (yakı-

cı bir) güneş, ne de 

şiddetli bir soğuk 

görmeyecekler, 

76. 
14 

د انِي ةًِ.. ل ْيِهمِْ    ve..yaklaşmıştır=و      üzerlerine=ع 

ا ل ه  ذ ل ِل تِْ    onun..gölgeleri=ِظَل      ve..eğdirilmiştir=و 

ا ًَلِت ْذِلي    meyvaları=ق ط وف ه  =aşağı..eğdirilerek 

Ağaçların gölgele-

yici saçakları baş-

larına yakın alçak-

lıkta ve meyvaları-

nın devşirilmesi 

son derece kolay 

olur. 

Meyve ağaçları-

nın gölgeleri 

üzerlerine sark-

mış ve meyveleri 

de aşağı eğdi-

rilmiştir. 

çünkü o (bahçe)nin 

(kutlu) gölgeleri baş-

larını örtecek ve 

meyve salkımları ko-

layca alınacak şekil-

de (yere doğru) sarkı-

tılacaktır. 

76. 
15 

,, ي ط افِ  ل ْيِهمِْ    ve,,dolaştırılır=و      yanlarında=ع 

فَِضةِ ,,ِمنِْ    kablar=بِآنِي ةِ  =gümüşten    

ابِ  أ ْكو      olan=ك ان تِْ    ve,,kupalar=و 

اِريرِ  اق و  =billur 

Onlara gümüş ta-

baklarla ve say-

dam kadehlerle 

servis yapılır. 

Çevrelerinde 

gümüş kupalar 

ve billur kaseler 

dolaştırılır. 

Onlar gümüşten kap-

lar ve kristal(e ben-

zeyen) kadehlerle 

karşılanacaklar 

76. 
16 

.. اِريرِ  فَِضةِ ..ِمنِْ    kadehler=ق و  =gümüş    

ا وه      onları..takdir..etmişlerdir=ق دَر 

 istedikleri..ölçüde=ت ْقِديًرا

Bu gümüşten say-

dam kadehlerin 

büyüklükleri ihti-

yaçlarına göre be-

lirlenmiştir. 

Billurları gümüş 

gibi parlaktır. 

Mikdarını onlar 

takdir etmiştir. 

-kristal benzeri, (ama) 

gümüşten- ve hacim-

lerini yalnız kendileri 

tesbit edecek. 

76. 
17 

,, ي ْسق ْونِ  ا    ve,,onlara,,içirilir=و      orada=فِيه 

ا    olan=ك انِ     kadehten=ك أًْسا ه  اج      karışımı=ِمز 

Onlara orada tas-

lar içinde zencefil 

karışımlı içecekler 

Orada karışımı 

zencefil olan bir 

kadehten de içi-

Ve (cennette) kendi-

lerine zencefille tat-

landırılmış bir fincan 
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بِيًَلِ ْنج   zencefil=ز 
sunulur. rilirler. içecek verilecek, 

76. 
18 

ْينًا.. ا    bir..çeşme=ع      adına..denir=ت س َمىَِٰ    orada=فِيه 

 Selsebil=س ْلس بِيًَلِ

Bu «selsebil» adı 

verilen bir cennet 

pınarıdır. 

Orada bir pınar-

dır ki, Selsebil 

adı verilir. 

oradaki Selsebil isimli 

bir kaynak(tan). 

76. 
19 

,, ي ط وفِ  ل ْيِهمِْ    dolaşır=و      çevrelerinde=ع 

لَد ونِ     gençler=ِوْلد انِ  خ      ölümsüz=م 

مِْ,,إِذ ا أ ْيت ه  ر  =onları,,görsen    

ِسْبت ِ ه مِْح  =kendilerini,,sanırsın    ل ْؤل ًؤا=inci    

ْنث وًرا  saçılmış=م 

Onlara hiç ölme-

yecek gençler 

hizmet ederler. Bu 

gençleri görsen, 

ortalığa saçılmış 

birer inci sanırsın. 

Çevrelerinde 

ölümsüz gençler 

dolaşır ki; onları 

gördüğünde sa-

çılmış bir inci 

sanırsın. 

Ve onları ölümsüz 

gençlikler bekleye-

cek, gördüğün zaman 

saçılmış inciler sana-

cağın (gençlikler); 

76. 
20 

إِذ ا.. أ ْيتِ     zaman=و      sonra=ث مَِ    baktığın=ر 

أ ْيتِ      bir..nimet=ن ِعيًما    görürsün=ر 

ْلًكا م  بِيًرا    ve..bir..mülk=و   büyük=ك 

Nereye baksan bir 

nimet ve büyük bir 

saltanat görürsün. 

Nereye baksan; 

orada bir nimet 

ve büyük bir 

mülk görürsün. 

ve (nereye) baksan, 

(yalnız) kutsanmışlık 

ve aşkın bir düzen 

göreceksin. 

76. 
21 

    giysiler=ثِي ابِ     üstlerinde,,var=ع اِلي ه مِْ,,

ِ ْضرِ     ince,,ipekten=س ْند س      yeşil=خ 

ق ِ  إِْست ْبر      ve,,kalın,,ipekten=و 

لُّوا ح      bilezikler=أ س اِورِ     ve,,takınmışlardır=و 

فَِضةِ ,,ِمنِْ =gümüşten    ِْس ق اه م     ve,,onlara,,içirmiştir=و 

مِْ بُّه  ابًا    Rableri=ر   tertemiz=ط ه وًرا    bir,,içki=ش ر 

Üzerlerinde ince, 

yeşil ipekten ve at-

lastan elbiseler 

vardır, bileklerine 

gümüş bilezikler 

takılmıştır. Rabble-

ri onlara temiz içe-

cekler sunmuştur. 

Üzerlerinde ince, 

yeşil ipekli ve 

parlak atlastan 

elbiseler vardır. 

Gümüşten bile-

ziklerle süslen-

mişlerdir. Rabb-

ları onlara ter-

temiz bir içecek 

içirmiştir. 

O (kutsanmış kim-

se)lerin üzerinde yeşil 

ipekten ve atlastan 

giysiler olacak. Onlar 

gümüş bilezikler ile 

süslenecekler. Ve 

Rableri onlara en te-

miz içeceklerden ik-

ram edecek. 

76. 
22 

ذ ا    şüphesiz=إِنَِ..     sizin=ل ك مِْ    oldu=ك انِ     bu=ه َٰ

اءًِ ز  ك انِ     ödülünüz=ج      ve..olmuştur=و 

ْشك وًرا    çalışmanız=س ْعي ك مِْ  teşekküre..layık=م 

Bütün bunlar iyilik-

lerinizin karşılığı-

dır, çabalarınız, 

hoşnutluğumuzu 

kazanmıştır. 

İşte bu, sizin iş-

lediklerinize kar-

şılık oldu. 

Sa´yiniz meşkur 

olmuştur. 

(Ve onlara:) Bunlar 

sizin ödüllerinizdir, 

çünkü (hayatta iken) 

yaptığınız işler (Al-

lah'ın) rızasını ka-

zanmıştır! (denile-

cek.) 

76. 
23 

    indirdik=ن َزْلن ا    biz=ن ْحنِ     muhakkak,,Biziz=إِنَا,,

ل ْيكِ      Kur’an’ı=اْلق ْرآنِ     sana=ع 

 parça,,parça=ت ْنِزيًَلِ

Ey Muhammed, bu 

´Kur´an´ı sana in-

diren biziz. 

Muhakkak ki 

Kur´an´ı sana 

indiren Biziz, 

Biz. 

Gerçek şu ki, (ey 

iman eden,) bu 

Kur'an'ı sana safha 

safha indiren Biziz, 

gerçek bir armağan 

(olarak!) 

76. 
24 

ْكمِِ    o..halde..sabret=ف اْصبِرِْ..     hükmüne=ِلح 

ب ِكِ  لِ     Rabbinin=ر  ت ِطعِْ..و  =ve..itaat..etme    

مِْ     yahut=أ وِْ    günahkara=آثًِما    onlardan=ِمْنه 

 inkârcıya=ك ف وًرا

Rabbin hükmünü 

verinceye dek sab-

ret, onların gü-

nahkârlarının ve 

inatçı inkârcılarının 

sözlerine uyma. 

Öyleyse Rabbı-

nın hükmüne 

sabret ve onlar-

dan hiç bir gü-

nahkara veya 

inkarcıya itaat 

etme. 

Öyleyse Rabbinin 

hükmünü sabırla bek-

le ve onlardan hiçbir 

günahkara veya nan-

köre uyma; 

76. 
25 

اْذك رِِ,, ب ِكِ     adını=اْسمِ     ve,,an=و      Rabbinin=ر 

ةًِ أ ِصيًَلِ    sabah=ب ْكر   ve,,akşam=و 

Sabah ve akşam 

Rabbinin adını an. 

Sabah akşam 

Rabbının adını 

zikret. 

Rabbinin ismini sa-

bah akşam an 

76. 
26 

.. ِمنِ  اللَْيلِِ..و  =gecenin..bir..bölümünde    

دِْ     O’na=ل ه ِ    secde..et=ف اْسج 

ب ِْحه ِ س  ْيًَلِل ِ    ve..O’nu..tesbih..eyle=و  =geceleyin    

 uzun..zaman=ط ِويًَلِ

Gecenin bir bölü-

münde O´na sec-

de et, geceleri 

O´nu uzun uzun 

tesbih et. 

Geceleyin O´na 

secde et. Ve ge-

celeri uzun uzun 

O´nu tesbih et. 

ve gecenin bir kıs-

mında, O'nun önünde 

secde et ve uzun ge-

celer boyu O'nun sı-

nırsız şanını yücelt. 

76. 
27 

ءِِ    şüphesiz=إِنَِ,, ل  ؤ      seviyorlar=ي ِحبُّونِ     bunlar=ه َٰ

    çabuk,,geçeni,,(dünyayı)=اْلع اِجل ة ِ

ونِ  ي ذ ر  ه مِْ    ve,,bırakıyorlar=و  اء  ر      ötelerindeki=و 

 ağır=ث ِقيًَلِ    bir,,günü=ي ْوًما

Bu adamlar şu ge-

çici dünyayı sever-

ler ve önlerindeki o 

zorlu günü gözardı 

ederler. 

Doğrusu bunlar; 

çabucak geçeni 

severler de, o 

çetin günün ar-

kalarına bırakır-

lar. 

Bakın, (Allah'ı umur-

samayan) şu adamlar 

bu gelip geçici dün-

yayı severler, ama 

ızdırap dolu bir Günü 

(düşünmeyi) ihmal 

ederler. 

76. 
28 

.. ل ْقن اه مِْ    biz=ن ْحنِ      onları..yarattık=خ 

ش د ْدن ا ْمِ     ve..sıkıca..bağladık=و  ه      yapılarını=أ ْسر 

إِذ ا     değiştiririz=ب دَْلن ا    dilediğimiz=ِشئْن ا    zaman=و 

مِْ     onların..benzerleriyle=أ ْمث ال ه 

 tam..bir..değişiklikle=ت ْبِديًَلِ

Onları yaratan ve 

vücutlarına biçim 

veren biziz. İstedi-

ğimiz zaman onları 

benzerleri ile de-

ğiştiririz. 

Biz yarattık onla-

rı ve mafsallarını 

da Biz pekiştir-

dik. Dilersek on-

ları benzerleri ile 

değiştiriveririz. 

(Kendi kendilerine iti-

raf etmezler ki) onları 

yaratan ve kişiliklerini 

sağlamlaştıran Biziz 

ve dilersek onları 

başka hemcinsleriyle 

değiştirebiliriz. 

76. 
29 

ِذهِِ    şüphesiz=إِنَِ,,     bu=ه َٰ
ة ِ      bir,,öğüttür=ت ْذِكر 

نِْ ش اءِ ,,ف م  =dileyen    ِ ذ     varan=إِل ىَِٰ    tutar=اتَخ 

ب ِهِِ  yolu=س بِيًَلِ    Rabbine=ر 

Bu bir hatırlatma-

dır. İsteyen Rabbi-

ne giden yolu tu-

tar. 

Şüphesiz ki bu, 

bir öğüttür. Dile-

yen Rabbına bir 

yol tutar. 

Bütün bunlar bir uya-

rıdır; öyleyse, dileyen 

Rabbine giden yolu 

bulabilir. 

76. 
30 

.. ا م  ت ش اء ونِ ..و  =siz..dileyemezsiniz    

ي ش اءِ ..أ نِْ..إِلَِ =dilemedikçe     ِ اّلَل=Allah    

ِليًما..ك انِ     Allah=اّلَل ِ    şüphesiz=إِنَِ ع  =bilendir    

ِكيًما  hüküm..ve..hikmet..sahibidir=ح 

Allah dilemedikçe 

siz bir şey dileye-

mezsiniz. Hiç kuş-

kusuz Allah herşe-

yi bilir ve her işi 

yerinde yapar. 

Allah dilemedik-

çe, siz dileye-

mezsiniz. Mu-

hakkak ki Allah; 

Alim, Hakim 

olandır. 

Ama Allah (size o yo-

lu göstermeyi) dile-

medikçe siz onu dile-

yemezsiniz çünkü, bi-

lin ki Allah her şeyi 

görendir, hikmet Sa-

hibidir. 

76. 
31 

,, نِْ    sokar=ي ْدِخلِ  اءِ ي شِ ,,م  =dilediğini    

تِِهِ ,,فِي ْحم  ر  =rahmetine     ِالَظاِلِمين     ve,,zalimler=و 

مِْ    hazırlamıştır=أ ع دَِ     bir,,azab=ع ذ ابًا    onlar,,için=ل ه 

 acı=أ ِليًما

O dilediklerini 

rahmetinin kapsa-

mı altına Alır. Za-

limlere gelince O, 

onlar için acıklı bir 

azap hazırlamıştır. 

Dilediğini rahme-

tine girdirir. Za-

limlere, işte on-

lara; elem verici 

bir azab hazır-

lamıştır. 

Dileyeni rahmetine 

kabul eder; ama za-

limler için (öteki dün-

yada) şiddetli bir 

azap hazırlamıştır. 

77. 
1 

تِِ.. ْرس َل  اْلم      andolsun..gönderilenlere=و 

 birbiri..ardınca=ع ْرفًا

Dalga dalga salı-

nanlara, 

Andolsun birbiri 

ardınca gönderi-

lenlere, 

Düşün bu (mesaj)ları, 

dalga dalga gönderi-

len 

77. 
2 

 savuranlara=ع ْصفًا    esip=ف اْلع اِصف اتِِ,,
Kasırga gibi esip 

savuranlara, 

Şiddetle esip 

koştukça koşan-

lara, 

ve sonra fırtına şidde-

tiyle patlayan! 

77. 
3 

اتِِ.. النَاِشر   yaydıkça=ن ْشًرا    ve..yayanlara=و 
Her yana dağıtan-

lara, 

Veya yaydıkça 

yayanlara. 

Düşün bu (mesaj)ları, 

(hakikati) dört bir ya-

na yayan, 

77. 
4 

 ayırdıkça=ف ْرقًا    ve,,ayıranlara=ف اْلف اِرق اتِِ,,
Doğruyu eğriden 

kesin çizgilerle ayı-

ranlara, 

Böylece ayırdık-

ça ayıranlara, 

böylece (doğru ile eğ-

riyi) kesin şekilde ayı-

ran, 

77. 
5 

ْلِقي اتِِ..  öğüt=ِذْكًرا    ve..bırakanlara=ف اْلم 
İlahi mesajı pey-

gamberlere ileten-

lere andolsun. 

Zikri getirenlere, ve sonra bir öğüt ve 

hatırlatmada bulunan, 

77. 
6 

 uyarı=ن ْذًرا    yahut=أ وِْ    özür=ع ْذًرا,,
Ya bahaneleri bo-

şa çıkarmak ya da 

Ma´zeret ve uya-

rı için. 

suçlardan arınma(yı 

vaad eden) veya bir 
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uyarmak amacı ile, uyarı(da bulunan)! 

77. 
7 

ا..     size..vadedilen=ت وع د ونِ     ki..mutlaka=إِنَم 

اقِعِ   olacaktır=ل و 

Size söz verilen 

kıyamet kesinlikle 

kopacaktır. 

Size vaadedilen 

mutlaka olacak-

tır. 

Bakın, bekleyip görün 

denilen her şey mut-

laka gerçekleşecektir. 

77. 
8 

ومِ     zaman=ف إِذ ا,,     yıldızların=النُّج 

 silindiği=ط ِمس تِْ

Yıldızlar karardığı 

zaman, 

Yıldızlar söndü-

rüldüğü zaman, 

Yıldızlar söndüğü 

zaman (gerçekleşe-

cek,) 

77. 
9 

إِذ ا.. اءِ     zaman=و  تِْ    gök=الَسم   yarıldığı=ف ِرج 
Gök parçalandığı 

zaman, 

Gök yarıldığı va-

kit, 

ve gök parçalandığı 

zaman, 

77. 
10 

إِذ ا,,     dağlar=اْلِجب الِ     zaman=و 

 ufalanıp,,savrulduğu=ن ِسف تِْ

Dağlar ufalanıp 

dağıldığı zaman, 

Dağlar atıldığı 

zaman, 

ve dağlar toz gibi ufa-

landığı zaman, 

77. 
11 

إِذ ا.. س لِ     ve..zaman=و      elçilere=الرُّ

 vakit..belirlendiği=أ ق ِت تِْ

Peygamberlerin 

tanıklık sıraları 

geldiği zaman, 

Peygamberlerin 

vakti geldiği za-

man, 

ve bütün elçiler belir-

lenen bir vakitte top-

lanmaya çağırıldıkları 

zaman... 

77. 
12 

,, ِِ ي ْومِ ,,ِْل ي  =hangi,,gün,,için?    ِْل ت  ertelenmiştir=أ ج ِ
Bu tanıklık hangi 

güne ertelendi? 

Hangi güne erte-

lenmişti? 

Ne zaman gerçekle-

şecek (bütün bunlar)? 

77. 
13 

 hüküm=اْلف ْصلِِ    günü..için=ِلي ْومِِ..
Hüküm gününe. Hüküm gününe, (Doğruyu yanlıştan) 

Ayırd etme Günü! 

77. 
14 

,, ا م  اكِ ,,و  أ ْدر  =sen,,nereden,,bileceksin?    ا     nedir=م 

 hüküm=اْلف ْصلِِ    günü=ي ْومِ 

Hüküm gününün 

ne olduğunu biliyor 

musun? 

Hüküm gününü 

hangi şey bildirdi 

sana? 

Bu Ayrım Günü'nün 

nasıl bir gün olacağı-

nı bilebilir misin? 

77. 
15 

.. ْيلِ  ئِذِ     vay..haline=و      o..gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

O gün; yalanla-

yanların vay ha-

line. 

O Gün vay haline ha-

kikati yalanlayanların! 

77. 
16 

,, ن ْهِلكِِ,,أ ل مِْ =helak,,etmedik,,mi?     ِاْْل َوِلين=öncekileri 
Önceki inkarcı top-

lumları yoketmedik 

mi? 

Öncekileri Biz 

helak etmedik 

mi? 

Biz, geçmişin o (gü-

nahkar)larını yok et-

medik mi? 

77. 
17 

مِ     sonra=ث مَِ..     onların..ardına..takarız=ن تْبِع ه 

 geridekileri=اْْلِخِرينِ 

Sonraki inkarcıları 

da katarız onlara. 

Ardından sonra-

kileri de onların 

arkasına taka-

cağız. 

İşte sonrakileri de on-

larla aynı yola soka-

cağız: 

77. 
18 

,, ِلكِ      yaparız=ن ْفع لِ     böyle=ك ذ َٰ

ْجِرِمينِ   suçlulara=بِاْلم 

İşte biz gü-

nahkârlara böyle 

yaparız. 

İşte Biz; böylr 

yaparız suçlula-

rı. 

(çünkü) Biz, günaha 

batmış olanlarla böy-

le uğraşırız. 

77. 
19 

.. ْيلِ  ئِذِ ي وِْ    vay..haline=و  م  =o..gün    

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

O gün; yalanla-

yanların vay ha-

line. 

O Gün vay haline ha-

kikati yalanlayanların! 

77. 
20 

,, ن ْخل ْقك مِْ,,أ ل مِْ =sizi,,yaratmadık,,mı?    

اءِ ,,ِمنِْ م  =bir,,sudan     ِِهين  adi=م 

Sizi basit bir sıvı 

damlasından ya-

ratmadık mı? 

Sizi bayağı bir 

sudan, Biz ya-

ratmadık mı? 

Sizi basit bir sıvıdan 

yaratmadık mı, 

77. 
21 

ع ْلن اه ِ.. ارِ ..فِي    onu..koyduk=ف ج  ق ر  =bir..karar..yerine    

ِكينِ   sağlam=م 

Sonra o sıvı dam-

lasını korunaklı bir 

yuvaya yerleştir-

medik mi? 

Onu sağlam bir 

yere yerleştirdik. 

(rahmin içinde) sağ-

lam bir şekilde muha-

faza ettiğimiz (bir sı-

vıdan), 

77. 
22 

,, ْعل ومِ     bir,,süreye=ق د رِ     kadar=إِل ىَِٰ  belli=م 
Belirli bir sürenin 

sonuna kadar. 

Belli bir süreye 

kadar. 

önceden belirlenmiş 

bir süreyle? 

77. 
23 

    ne..güzel=ف نِْعمِ     biçimlendirdik=ف ق د ْرن ا..

ونِ   biçim..vereniz..biz=اْلق اِدر 

Biz o sıvı damlacı-

ğın gelişmesini 

aşamalı bir plâna 

bağladık. Biz ne 

güzel plân yaparız. 

Bunu Biz takdir 

ettik, ne güzel 

takdir edenleriz 

Biz. 

Biz, (insanın yaratılı-

şını) işte böyle ger-

çekleştirdik. Ne mü-

kemmeldir Bizim (bir 

şeyi) gerçekleştirme 

kudretimiz! 

77. 
24 

,, ْيلِ  ئِذِ     vay,,haline=و      o,,gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

O Gün vay haline ha-

kikati yalanlayanların! 

77. 
25 

.. ن ْجع لِِ..أ ل مِْ =yapmadık..mı?     ِاْْل ْرض=arz’ı    

 toplanma..yeri=ِكف اتًا

Biz yeryüzünü ba-

rınak yapmadık 

mı? 

Biz; yeryüzünü 

toplantı mahalli 

kılmadık mı? 

Biz toprağı toplanma 

yeri yapmadık mı 

77. 
26 

اتًا    diriler,,için=أ ْحي اءًِ,, أ ْمو   ve,,ölüler,,için=و 
Ölüler için de diri-

ler için de. 

Ölülere de, diri-

lere de. 

diriler ve ölüler için? 

77. 
27 

ع ْلن ا.. ج  ا    ?ve..meydana..getirmedik..mi=و      orada=فِيه 

اِسيِ  و  اتِ     dağlar=ر      yüksek..yüksek=ش اِمخ 

أ ْسق ْين اك مِْ اءًِ    ?ve..size..içirmedik..mi=و      su(lar)=م 

اتًا  tatlı=ف ر 

Orada yüksek dağ-

lar yaratmadık ve 

size tatlı sular 

içirmedik mi? 

Orada yüksek ve 

sabit dağlar var 

edip tatlı sular 

içirmedik mi si-

ze? 

Onun üzerinde haş-

metli, sarsılmaz dağ-

lar meydana getirme-

dik mi ve size içmeniz 

için tatlı sular verme-

dik mi? 

77. 
28 

,, ْيلِ  ئِذِ     vay,,haline=و      o,,gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

O Gün vay haline ha-

kikati yalanlayanların! 

77. 
29 

ِلق وا.. ا..إِل ىَِٰ    haydi..gidin=اْنط  م  =şeye    

ب ونِ     onu=بِهِِ    olduğunuz=ك ْنت مِْ  yalanlamış=ت ك ذ ِ

Şimdi inkar ettiği-

niz yere koşunuz! 

Varın yalanlayıp 

durduğunuz şe-

ye gidin. 

Haydi, yalanlayıp 

durduğunuz şu (kı-

yamete) doğru gidin 

bakalım! 

77. 
30 

ِلق وا,, ِظل ِ ,,إِل ىَِٰ    gidin=اْنط  =bir,,gölgeye    ِذي=olan    

ثِِ  dalı=ش ع بِ     üç=ث َل 

Üç çatallı gölgeye 

koşunuz. 

Üç kollu gölgeye 

gidin. 

Üç katlı gölgeye doğ-

ru gidin, 

77. 
31 

.. ظ ِليلِ ..لِ  =gölgelendirmez    

لِ  نِيي غِْ..و  =ve..korumaz     ِاللَه بِِ..ِمن =alevden 

Serinlik sağlama-

yan ve alevden ko-

rumayan gölgeye! 

Gölge yapmaz 

ve alevden ko-

rumaz. 

hiçbir (serinliği) olma-

yan ve ateşten koru-

mayan (gölgeye), 

77. 
32 

ا,,     saçar=ت ْرِمي    gerçekten,,o=إِنَه 

رِ   kütük,,gibi=ك اْلق ْصرِِ    kıvılcım(lar)=بِش ر 

O saray gibi ko-

caman kıvılcımlar 

saçar. 

O; her biri bir sa-

ray gibi kıvılcım-

lar atar. 

(yanan) kütükler gibi 

(ateşten) kıvılcımlar 

saçan, 

77. 
33 

أ نَه ِ.. ال تِ     sanki..o=ك  ْفرِ     bir..halattır=ِجم   sarı=ص 
Her biri birer sarı 

deve gibi kıvılcım-

lar, 

Ve her biri sanki 

birer sarı erkek 

devedir. 

kızgın dev halatlar 

gibi! 

77. 
34 

,, ْيلِ  ئِذِ     vay,,haline=و      o,,gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

O Gün vay haline ha-

kikati yalanlayanların, 

77. 
35 

ذ ا..     gündür=ي ْومِ     bu=ه َٰ

ي ْنِطق ونِ ..لِ  =konuşamayacakları 

Bugün onların ko-

nuşamayacakları 

bir gündür. 

Bu; onların ko-

nuşamayacakla-

rı gündür. 

hiçbir söz söy-

le(ye)meyecekleri, 



 Kelime Meali (Süleyman Ateş) Fî Zılâl-il Kur'an İbn Kesir Muhammed Esed 

77. 
36 

,, لِ  ي ْؤذ نِ ,,و  =izin,,verilmez,,ki    ِْم     kendilerine=ل ه 

ونِ   özür,,dilesinler=ف ي ْعت ِذر 

Özür dilemelerine 

de izin verilmez. 

Onlara izin de 

verilmez ki özür 

dilesinler. 

ve özür dilemelerine 

izin verilmeyeceği o 

Gün. 

77. 
37 

.. ْيلِ  ئِذِ     vay..haline=و      o..gün=ي ْوم 

بِينِ ِلْلمِ  ك ذ ِ =yalanlayanların 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

O Gün vay haline ha-

kikati yalanlayanların, 

77. 
38 

ذ ا,,     hüküm=اْلف ْصِلِ     günüdür=ي ْومِ     işte,,bu=ه َٰ

ْعن اك مِْ م      sizi,,bir,,araya,,topladık=ج 

اْْل وَِ ِلينِ و  =ve,,öncekileri 

Bugün sizi ve siz-

den öncekileri bira-

raya getirdiğimiz 

bir hüküm günü-

dür. 

İşte bu; sizleri ve 

öncekileri topla-

dığımız hüküm 

günüdür. 

(onlara şöyle denile-

cek, doğru ile eğri 

arasındaki) o Ayrım 

Günü: Sizi eski za-

manların o (günah-

kar)ları ile bir araya 

getirdik; 

77. 
39 

    sizin=ل ك مِْ    varsa=ك انِ     eğer=ف إِنِْ..

ْيد ِ  haydi..bana..hile..yapın=ف ِكيد ونِِ    bir..hileniz=ك 

Eğer bana karşı 

oynayacağınız bir 

oyununuz varsa 

haydi, oynayın ba-

kalım. 

Eğer Bana karşı 

bir düzeniniz 

varsa; onu he-

men kurun. 

ve eğer bir bahaneniz 

(olduğunu sanıyorsa-

nız), haydi (onu kul-

lanıp) Beni atlatmaya 

çalışın! 

77. 
40 

,, ْيلِ  ئِذِ     vay,,haline=و      o,,gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

O Gün vay haline ha-

kikati yalanlayanların! 

77. 
41 

تَِقينِ     şüphesiz=إِنَِ..     altında=فِي    muttakiler..ise=اْلم 

لِ  ع ي ونِ     gölgeler=ِظَل   ve..çeşme..başındadırlar=و 

Kötülüklerden sa-

kınanlara gelince 

anlar ağaç gölge-

leri altında ve pı-

nar başlarındadır-

lar. 

Muhakkak ki 

muttakiler, göl-

geliklerde ve pı-

narlardadırlar. 

(Ama,) Allah'a karşı 

sorumluluk bilinci ta-

şıyanlar, (serin) göl-

geler altında ve pı-

narlar arasında otu-

racaklar, 

77. 
42 

اِكه ِ,, ف و      ve,,meyvalar,,(içindedirler)=و 

ي ْشت ه ونِ ,,ِمَما =gönüllerinin,,çektiği 

Canlarının çektiği 

meyvalarla başba-

şadırlar. 

Ve canlarının is-

tediğinden mey-

veler. 

ve canlarının istediği 

her meyve(den tada-

caklar); 

77. 
43 

ب وا    yiyin=ك ل وا.. اْشر  نِيئًا    ve..için=و      afiyetle=ه 

ا ل ونِ ت ْعمِ ..ك ْنت مِْ    karşılık=بِم  =yaptıklarınıza 

Yapmış olduğunuz 

iyiliklerin karşılığı 

olarak şimdi afiyet-

le yiyiniz ve içiniz. 

İşlediklerinize 

karşılık afiyetle 

yeyin, için. 

(ve onlara:) (Hayatta 

iken) yaptıklarınızın 

karşılığı olarak afiyet-

le yiyip için! denile-

cek. 

77. 
44 

,, اإِنَِ =biz     ِِلك     mükâfatlandırırız=ن ْجِزي    böyle=ك ذ َٰ

ْحِسنِينِ   güzel,,davrananları=اْلم 

Biz iyilik yapanları, 

İşte böyle ödüllen-

diririz. 

Şüphesiz ki Biz; 

ihsan edenleri 

böyle mükafat-

landırırız. 

İyilik yapanları işte 

böyle ödüllendiririz; 

77. 
45 

.. يِْ لِ و  =vay..haline     ِئِذ     o..gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

(ama) o Gün vay ha-

line hakikati yalanla-

yanların! 

77. 
46 

تَع وا    yiyin=ك ل وا,, ت م      ve,,sefa,,sürün=و 

ونِ     siz=إِنَك مِْ    azıcık=ق ِليًَلِ ْجِرم   suçlularsınız=م 

Şimdi yiyiniz, azı-

cık safa sürünüz, 

sizler suçlusunuz. 

Yeyin ve biraz 

eğlenin. Doğru-

su sizler suçlu-

larsınız. 

(Doyuncaya) kadar 

yiyip için ve biraz se-

fanızı sürün, siz ey 

günahkarlar! 

77. 
47 

.. ْيلِ  ئِذِ     vay..haline=و      o..gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkarcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

(Ama) o Gün, vay ha-

line hakikati yalanla-

yanların! 

77. 
48 

إِذ ا,, مِ     dendiği=قِيلِ     zaman=و      onlara=ل ه 

ي ْرك ع ونِ ,,لِ     ”rükû’,,edin“=اْرك ع وا =rükû’,,etmezler 

Onlara «rükûa va-

rın» dendiğinde 

rüküa varmazlar. 

Onlara; rüku 

edin, denildiği 

zaman, rüku´a 

varmazlar. 

Ve onlara (Allah'ın 

huzurunda) baş eğin! 

denildiğinde buna 

uymazlar: 

77. 
49 

.. ْيلِ  ئِذِ ي ْومِ     vay..haline=و  =o..gün    

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

O gün inkârcıların 

vay haline! 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

o Gün, vay haline ha-

kikati yalanlayanların! 

77. 
50 

,, ِِ ِديثِ ,,ف بِأ ي  ح  =hangi,,söze?    ِ ب ْعد ه=bundan,,sonra    

 inanacaklar=ي ْؤِمن ونِ 

Onlar Kur´an´a 

inanmadıktan son-

ra hangi söze ina-

nacaklar? 

Bundan sonra 

artık hangi söze 

inanacaklar? 

Peki, bundan sonra, 

başka hangi habere 

inanacaklar? 

78. 
1 

    ?hangi..şeyden=ع مَِ..

ل ونِ   birbirlerine..soruyorlar=ي ت س اء 

Birbirlerine neyi 

soruyorlar? 

Neyi soruşturu-

yorlar? 

Birbirlerine (bu kadar 

sık) neyi soruyorlar? 

78. 
2 

,, النَب إِِ,,ع نِِ =haberden,,mi?    ِِاْلع ِظيم=büyük 
O büyük haberi 

mi? 

Büyük haberi 

mi? 

O müthiş (yeniden di-

rilme) haberini (mi), 

78. 
3 

.. ه مِْ..الَِذي =ki..onlar    ِِفِيه=onda    

ْخت ِ ِلف ونِ م  =ayrılığa..düşmektedirler 

Ki onlar onda ayrı-

lığa düştüler. 

Ki onlar, bunun 

üzerinde ihtilafa 

düşmektedirler. 

üzerinde (hiçbir şekil-

de) anlaşamadıkları. 

78. 
4 

ونِ     hayır=ك ََلِ,, ي ْعل م   yakında,,bilecekler=س 
Hayır yakında bi-

lecekler. 

Hayır; ilerde, bi-

leceklerdir. 

Elbette, zamanı gel-

diğinde (onu) anlaya-

caklar! 

78. 
5 

    hayır=ك ََلِ    sonra=ث مَِ..

ونِ  ي ْعل م   yakında..bilecekler=س 

Yine hayır, yakın-

da bilecekler. 

Yine hayır; iler-

de, bileceklerdir. 

Ve bir kez daha: El-

bette, zamanı geldi-

ğinde anlayacaklar! 

78. 
6 

,, ن ْجع لِِ,,أ ل مِْ =yapmadık,,mı?     ِاْْل ْرض=arzı    

ادًا  bir,,beşik=ِمه 

Yeryüzünü bir be-

şik, 

Yeryüzünü bir 

beşik yapmadık 

mı? 

Yeryüzünü (sizin için) 

bir dinlenme yeri 

yapmadık mı, 

78. 
7 

.. اْلِجب الِ   birer..kazık=أ ْوت ادًا    ve..dağları=و 
Dağları da onun 

için birer direk kıl-

dık. 

Dağları da birer 

kazık? 

ve dağları da (onun) 

sütunları? 

78. 
8 

ل ْقن اك مِْ,, خ  اًجا    ve,,sizi,,yarattık=و   çift,,çift=أ ْزو 
Ve sizi çift çift ya-

rattık. 

Ve sizi çift çift 

yarattık. 

Sizi çiftler halinde ya-

rattık; 

78. 
9 

ع ْلن ا.. ج  ك مِْ    ve..yaptık=و      uykunuzu=ن ْوم 

 dinlenme=س ب اتًا

Uykunuzu dinlen-

me vakti yaptık. 

Uykunuzu din-

lenme kıldık. 

uykunuzu ölüm(ün bir 

sembolü) kıldık 

78. 
10 

ع ْلن ا,, ج   bir,,giysi=ِلب اًسا    geceyi=اللَْيلِ     ve,,yaptık=و 
Geceyi bir örtü 

yaptık. 

Geceyi bir örtü 

kıldık. 

ve geceyi (onun) ör-

tüsü yaptık, 

78. 
11 

ع ْلن ا.. ج  ارِ     ve..yaptık=و      gündüzü=النَه 

ع اًشا  geçim..zamanı=م 

Gündüzü geçimi-

niz için çalışıp ka-

zanma zamanı 

yaptık. 

Gündüzü de ma-

işet vakti kıldık. 

gündüzü de hayat(ın 

sembolü). 

78. 
12 

ب ن ْين ا,,     üstünüzde=ف ْوق ك مِْ    ve,,bina,,ettik=و 

 sağlam=ِشد ادًا    yedi,,(gök)=س ْبعًا

Üstünüze yedi 

sağlam gök bina 

ettik. 

Üstünüzde yedi 

sağlamı bina et-

tik. 

Üstünüze yedi gök 

kubbe bina ettik, 

78. 
13 

ع ْلن ا.. ج  اًجا    ve..yarattık=و      bir..lamba=ِسر 

َهاًجا  parıl..parıl..parlayan=و 

Oraya parlak kan-

diller astık. 

Pırıl pırıl parla-

yan bir kandil 

astık. 

ve (oraya güneşi,) 

parıldayan ışık yüklü 

lambayı yerleştirdik. 
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78. 
14 

ْلن ا,, أ ْنز      ve,,indirdik=و 

اتِِ,,ِمنِ  ْعِصر  اْلم  =sıkışan(bulut)lardan    ًِاء     su=م 

 şarıl,,şarıl=ث َجاًجا

Sıkışan bulutlar-

dan şarıl şarıl su 

indirdik ki, 

Sıkıştırılmlşlar-

dan da şarıl şarıl 

bir su indirdik. 

Ve rüzgarın sürükle-

diği bulutlardan şarıl-

dayan sular indirdik, 

78. 
15 

..     onunla=بِهِِ    çıkaralım..diye=ِلن ْخِرجِ 

بًّا ن ب اتًا    dane(ler)=ح   ve..bitki(ler)=و 

(15-16) Onunla ta-

neler, bitkiler ve 

birbirine sarmaş 

dolaş olmuş ağaçlı 

bahçeler çıkaralım. 

Ki onunla taneler 

ve bitkiler çıka-

ralım. 

(indirdik) ki onunla 

taneler ve bitkiler ye-

tiştirelim, 

78. 
16 

,, نَاتِ  ج   birbirine,,sarmaş,,dolaş=أ ْلف افًا    ve,,bahçeler=و 
(15-16) Onunla ta-

neler, bitkiler ve 

birbirine sarmaş 

dolaş olmuş ağaçlı 

bahçeler çıkaralım. 

Ve sarmaş dolaş 

bahçeler yetire-

lim. 

ve ağaçlarla kaplı 

bahçeler. 

78. 
17 

    hüküm=اْلف ْصلِِ    günü=ي ْومِ     muhakkak..ki=إِنَِ..

ِميق اتًا..ك انِ  =belirlenmiş..bir..vakittir 

Muhakkak ki hü-

küm günü, belir-

lenmiş bir vakittir. 

Doğrusu, hüküm 

günü; ta´yin 

edilmiş bir vakit-

tir. 

Gerçek şu ki, (doğru 

ile yanlış arasında) 

Ayrım Günü'nün belir-

lenmiş bir vakti var-

dır: 

78. 
18 

,, الصُّورِِ,,فِي    üflenir=ي ْنف خِ     o,,gün=ي ْومِ  =Sur’a    

اًجا    gelirsiniz=ف ت أْت ونِ   bölük,,bölük=أ ْفو 

Sur´a üflendiği 

gün, bölük bölük 

Allah´a gelirsiniz. 

Sur´a üfürüldüğü 

gün, hepiniz bö-

lük bölük gelirsi-

niz. 

(yeniden dirilme) su-

run(un) üflendiği ve 

hepinizin kalabalıklar 

halinde ortaya çıka-

cağınız Gün; 

78. 
19 

تِِ.. ف تِح  اءِ     ve..açılmıştır=و      gök=الَسم 

ابًا    ve..olmuştur=ف ك ان تِْ  kapı..kapı=أ ْبو 

O gün gökyüzü 

açılır ve orada pek 

çok kapılar oluşur. 

Gök açılmış, ka-

pı kapı olmuştur. 

göklerin açıldığı ve 

(kanatları açık) kapı-

lar haline geldiği 

(gün); 

78. 
20 

تِِ,, س ي ِر      dağlar=اْلِجب الِ     ve,,yürütülmüştür=و 

ابًا    olmuştur=ف ك ان تِْ  bir,,serab=س ر 

Dağlar yürütülür, 

serap haline gelir. 

Dağlar yürütül-

müş, serab ol-

muştur. 

ve dağların bir se-

rapmış gibi kaybolup 

gittiği (gün). 

78. 
21 

نَمِ     şüphesiz=إِنَِ.. ه      olmuştur=ك ان تِْ    cehennem=ج 

ادًا  gözetleme..yeri=ِمْرص 

Cehennem de suç-

luları gözetleyip 

durmaktadır. 

Şüphesiz ki ce-

hennem; bir gö-

zetleme yeridir. 

(O Gün,) cehennem, 

(hakikati inkar eden-

leri) kuşatmak için 

bekleyecek; 

78. 
22 

,, آبًا    azgınların=ِللَطاِغينِ   varacağı,,yerdir=م 
Orası azgınların 

varacağı yerdir. 

Azgınlar için va-

rılacak bir yer. 

hak ve adalet sınırla-

rını ihlal etmiş olanla-

rın durağı! 

78. 
23 

.. بِثِينِ  ا    kalacaklardır=ل      orada=فِيه 

 çağlar..boyu=أ ْحق ابًا

Orada sonsuza 

dek kalacaklardır. 

Sonsuz devirler 

boyunca orada 

kalacaklardır. 

Onlar orada uzun sü-

re kalacaklar. 

78. 
24 

,, ي ذ وق ونِ ,,لِ  =tadmazlar    ا     orada=فِيه 

لِ     bir,,serinlik=ب ْردًا     ne,,de=و 

ابًا  içilecek,,bir,,şey=ش ر 

Orada ne bir serin-

lik ne de içilecek 

bir şey tadarlar. 

Orada serinlik ve 

içecekler tada-

mayacaklardır. 

Orada ne bir serinlik 

tadacaklar, ne de 

(susuzluk giderici) bir 

içecek; 

78. 
25 

ِميًما    yalnız..(içerler)=إِلَِ..     kaynar..su=ح 

غ َساقًا  ve..irin=و 

Yalnız kaynar su 

ve irin içerler. 

Sade kaynar bir 

su ve bir de irin-

den başka. 

yalnız yakıcı bir ümit-

sizlik ve buz gibi bir 

karanlık: 

78. 
26 

اءًِ,, ز   uygun=ِوف اقًا    bir,,ceza,,olarak=ج 
Yaptıklarına uygun 

bir ceza olarak 

İşlediklerine uy-

gun bir ceza ola-

rak. 

(günahlarına) uygun 

bir karşılık! 

78. 
27 

مِْ..     çünkü..onlar=إِنَه 

ونِ ..لِ ..ك ان وا ي ْرج  =ummuyorlardı    

 bir..hesap=ِحس ابًا

Çünkü onlar bir 

hesab görüleceğini 

ummuyorlardı. 

Çünkü onlar hiç 

bir hesab bek-

lemezlerdi. 

Doğrusu onlar hesa-

ba çekileceklerini 

beklemiyorlardı, 

78. 
28 

ك ذَب وا,,     ayetlerimizi=بِآي اتِن ا    yalanlamışlardı=و 

 tekzib,,ile=ِكذَابًا

Ayetlerimizi de ta-

mamen yalanla-

mışlardı. 

Ve ayetlerimizi 

yalan sayıp du-

rurlardı. 

mesajlarımızı tek tek 

ve tümüyle yalanla-

dıkları halde; 

78. 
29 

.. ك لَِ ش ْيءِ ..و  =ve..her..şeyi    ِ ْين اه     saymıştık=أ ْحص 

 yazmıştık=ِكت ابًا

Biz de herşeyi sa-

yıp yazmıştık. 

Oysa Biz, her 

şeyi yazıp say-

mıştık. 

ama Biz, (yaptıkları) 

her şeyi bir kayda 

almışızdır. 

78. 
30 

    şimdi,,tadın=ف ذ وق وا,,

ن ِزيد ك مِْ,,ف ل نِْ =artık,,size,,artırmayacağız    

 azabdan=ع ذ ابًا    başka,,bir,,şey=إِلَِ

Şimdi tadın, artık 

size azabtan baş-

ka bir şeyi artırmı-

yacağız. 

Öyleyse tadınız, 

bundan böyle si-

ze azabdan 

başka bir şey ar-

tırmayız. 

(Ve onlara şöyle di-

yeceğiz:) O halde, 

(yaptığınız kötülükle-

rin meyvelerini) tadın, 

artık size şiddetli 

azaptan başka bir 

şey vermeyeceğiz! 

78. 
31 

تَِقينِ     şüphesiz=إِنَِ..     muttakiler..için..vardır=ِلْلم 

ف اًزا  başarı..ödülü=م 

Takva sahipleri 

için de başarı ödü-

lü vardır. 

Şüphesiz ki mut-

takiler için kurtu-

luş vardır. 

(Ama,) Allah'a karşı 

sorumluluk bilinci ta-

şıyanlar için büyük bir 

tatmin vardır: 

78. 
32 

,, د ائِقِ  أ ْعن ابًا    bahçeler=ح   ve,,bağlar=و 
Nice bahçeler, 

bağlar, 

Bahçeler ve 

bağlar. 

muhteşem bahçeler 

ve bağlar, 

78. 
33 

.. اِعبِ  ك و      ve..göğüsleri..tomurcuklanmış=و 

ابًا  yaşıt..kızlar=أ تْر 

Göğüsleri tomur-

cuklanmış yaşıt 

kızlar ve 

Göğüsleri to-

murcuklanmış 

yaşıt kızlar. 

müthiş uyumlu harika 

eşler, 

78. 
34 

ك أًْسا,,  dolu=ِده اقًا    ve,,kadeh(ler)=و 
Dolu dolu kadehler Ve dolu kaseler. ve dolup taşan (mut-

luluk) kadehleri. 

78. 
35 

.. ع ونِ ..لِ  ي ْسم  =işitmezler    ا     orada=فِيه 

لِ     boş..söz=ل ْغًوا ِكذَابًا..و  =ne..de..yalan 

Orada ne boş bir 

söz ve ne de yalan 

işitirler. 

Orada yalan ve 

boş söz işitmez-

ler. 

Orada, (cennette,) ne 

boş sözler ne de ya-

lanlar duyacaklar. 

78. 
36 

اءًِ,, ز  ب ِكِ ,,ِمنِْ    bir,,karşılık=ج  ر  =Rabbinden    

 yeterli=ِحس ابًا    bir,,bağış,,olarak=ع ط اءًِ

Bunlar Rabbinin 

katından yaptıkla-

rına karşılığı veri-

lenlerdir. 

Rabbından bir 

mükafat ve ba-

ğış olarak. 

(Bütün bunlar,) Rab-

binden bir ödül, 

(Kendi) hesabına gö-

re bir armağandır; 

78. 
37 

ب ِِ.. اتِِ    Rabbi=ر  او      göklerin=الَسم 

اْْل ْرِضِ ا    ve..yerin=و  م      ve..bulunanların=و 

ا ِنِ     ikisi..arasında=ب ْين ه م      çok..merhametli=الَرْحم َٰ

ي ْمِلك ونِ ..لِ  =güçleri..yetmez    ِ ِمْنه=O’nun..huzurunda    

 konuşamaya=ِخط ابًا

O, göklerin yerin 

ve ikisi arasında 

olanların Rabbidir. 

O, önünde kimse-

nin konuşamaya-

cağı Rahman olan 

Allah´tır. 

Göklerin, yerin 

ve ikisi arasında 

bulunanların 

Rabbı Rah-

man´dan. O´na 

hitabda bulun-

maya kimse 

muktadir ola-

maz. 

göklerin ve yerin ve 

ikisi arasındaki her 

şeyin Rabbi(nden), 

Rahman(dan bir 

ödül)! (Ve) hiç kimse 

O'na karşı sesini yük-

seltme gücüne sahip 

değildir, 

78. 
38 

,, وحِ     dururlar=ي ق ومِ     o,,gün=ي ْومِ      Ruh=الرُّ

ئِك ة ِ َل  اْلم  فًّاِ     ve,,melekler=و      sıra,,sıra=ص 

ونِ ,,لِ  ي ت ك لَم  =konuşamaz    َِإِل=dışındakiler    

Cebrail ve melek-

lerin dizi dizi dur-

dukları gün, Rah-

man olan Allah´ın 

izni olmadan kim-

se konuşamaya-

O gün; ruh ve 

melekler, saf ha-

linde duracak-

lardır. Rah-

man´ın izin ver-

diklerinden baş-

bütün (insan) ruhla-

rın(ın) ve bütün me-

leklerin saf saf sıra-

landıkları Gün: Rah-

man'ın izin verdikleri 

dışında hiç kimse ko-
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نِْ أ ِذنِ ,,م  =izin,,verdiği    ِ ل ه=O’nun    

نِ  ق الِ     Rahman’ın=الَرْحم َٰ     ve,,o,,da,,söyler=و 

ابًا و   doğruyu=ص 

caktır. Konuştuğu 

zaman da doğruyu 

söyleyecektir. 

kaları konuşa-

mazlar. O da 

doğruyu söyler. 

nuşmayacak ve (her-

kes, yalnız) doğruyu 

söyleyecek. 

78. 
39 

.. ِلكِ  ِ    günüdür=اْلي ْومِ     işte..bu=ذ َٰ
قُّ      hak=اْلح 

نِْ ذ ِ    dileyen=ش اءِ     artık=ف م      varan=إِل ىَِٰ    tutar=اتَخ 

ب ِهِِ آبًا    Rabbine=ر   bir..yol=م 

işte gerçek gün 

budur. Dileyen 

kimse Rabbine gö-

türecek bir yol be-

nimser. 

İşte bu; hak 

gündür. Dileyen 

Rabbına doğru 

bir yol edinir. 

Bu, Nihai Hakikat 

Günü olacaktır. O 

halde, dileyen Rabbi-

ne giden yolu tutsun! 

78. 
40 

    bir,,azab,,ile=ع ذ ابًا    siz,,uyardık=أ ْنذ ْرن اك مِْ    biz=إِنَا,,

    bakar=ي ْنظ رِ     o,,gün=ي ْومِ     yakın=ق ِريبًا

ْرءِ  ا    kişi=اْلم  تِْ    işlere=م      öne,,sürdüğü=ق دَم 

ي ق ولِ     ellerinin=ي د اه ِ     kâfir=اْلك افِرِ     ve,,der=و 

ل ْيت نِي,,ي ا =keşke     ِك ْنت=ben,,olsaydım    

ابًا  toprak=ت ر 

Sizi yakın gelecek-

teki azabla uyar-

dık; o gün kişi elle-

riyle sunduğuna 

bakar ve inkarcı da 

«Keşke toprak ol-

saydım» der. 

Biz, sizi yakın bir 

azabla uyardık. 

O gün; kişi elle-

riyle sunduğuna 

bakacak. Ve ka-

fir: Keşki ben, 

toprak olsaydım, 

diyecektir. 

Gerçek şu ki, Biz sizi 

yakındaki bir azaba 

karşı uyarmaktayız; 

insanın ilerisi için ya-

pıp ettiklerini (açıkça) 

göreceği ve hakikati 

inkar edenin: Eyvah, 

keşke toprak olsay-

dım..! diyeceği 

Gün(ün azabına)! 

79. 
1 

النَاِزع اتِِ..  söküp=غ ْرقًا    andolsun..çıkaranlara=و 
Andolsun söküp 

çıkaranlara. 

Boğulmuş olan-

ları söküp alan-

lara andolsun. 

Düşün bu (yıldız)ları, 

batmak üzere yükse-

len; 

79. 
2 

النَاِشط اتِِ,,  hemen=ن ْشًطا    ve,,çekip,,alanlara=و 
Hemen çekip alan-

lara. 

Canları kolaylık-

la alanlara, 

ve (yörüngelerinde) 

istikrarlı şekilde hare-

ket eden, 

79. 
3 

اتِِ.. الَسابِح  ْبًحا    yüzüp..gidenlere=و   yüzerek=س 
Yüzüp gidenlere. Yüzüp yüzüp gi-

denlere, 

ve (uzayda) sakin sa-

kin yüzen, 

79. 
4 

ْبقًا    yarışıp,,geçenlere=ف الَسابِق اتِِ,,  yarışarak=س 
Yarışıp, geçenlere. Yarıştıkça yarı-

şanlara, 

ve hızlı şekilde (birbi-

rini) izleyen, 

79. 
5 

اتِِ.. د ب ِر   işi=أ ْمًرا    derken..düzenleyenlere=ف اْلم 
Derken işi düzenli-

yenlere! 

Ve işleri yöne-

tenlere, 

böylece (Yaratıcı'nın) 

buyruğunu yerine ge-

tiren! 

79. 
6 

,, فِ     o,,gün=ي ْومِ   o,,gürültü=الَراِجف ة ِ    sarsar=ت ْرج 
O gün bir sarsıntı 

sarsar. 

O gün; bir sar-

sıntı sarsar, 

(O halde, düşün) şid-

detli bir sarsıntının 

(dünyayı) sarstığı 

Gün(ü), 

79. 
7 

ا..  ardından=الَراِدف ة ِ    başka..bir..gürültü..gelir=ت تْب ع ه 
Ardından bir başka 

sarsıntı gelir. 

Ve peşinden bie 

başkası gelir. 

daha büyük (sarsın-

tı)ların ardından ge-

leceği (Günü)! 

79. 
8 

,, ئِذِ     yürekler=ق ل وبِ  اجِِ    o,,gün=ي ْوم  ف ة ِو  =çarpar 
O gün kalpler tit-

rer. 

O gün kalbler tit-

rer, 

O Gün (insanların) 

kalpleri titreyerek 

çarpacak 

79. 
9 

ه ا.. ار      gözleri=أ ْبص 

اِشع ة ِ  aşağı..kayar..(korkudan)=خ 

Gözler korkudan 

aşağı kayar. 

Gözler yere dö-

ner. 

(ve) gözleri yere ba-

kacak... 

79. 
10 

,,     diyorlar,,ki=ي ق ول ونِ 

ْرد ود ونِ ,,أ إِنَا ل م  =biz,,yine,,döndürülecek,,miyiz?    

ةِِ,,فِي افِر  اْلح  =eski,,halimize 

Diyorlar ki: «Biz yi-

ne eski halimize 

döndürülecek mi-

yiz? 

Biz, eski halimi-

ze mi döndürü-

leceğiz? derler. 

(Ama hala) bazıları: 

Ne yani! diyorlar, Biz 

gerçekten eski hali-

mize mi döndürüle-

ceğiz, 

79. 
11 

.. ك نَا..أ إِذ ا =biz..olduktan..sonra..ha?    ِعظ اًما=kemikler    

ةًِ  çürümüş=ن ِخر 

Biz çürümüş ke-

mikler olduktan 

sonra ha? 

Ufalanmış ke-

mikler olduğu-

muz vakit mi? 

çürüyen kemik (yığı-

nı) olsak bile? 

79. 
12 

    öyle,,ise=إِذًا    bu=تِْلكِ     dediler=ق ال وا,,

ة ِ    bir,,dönüştür=ك َرة ِ اِسر   ziyanlı=خ 

Öyle ise bu, ziyanlı 

bir dönüştür» dedi-

ler. 

O takdirde bu, 

zararlı bir dönüş-

tür, derler. 

(Ve) ilave ediyorlar: 

Öyleyse bu, zararlı 

bir dönüş olur! 

79. 
13 

ا.. ة ِ    O=ِهيِ     halbuki=ف إِنَم  ْجر      haykırıştır=ز 

اِحد ة ِ  bir..tek=و 

Doğrusu bir tek 

çığlık yetecektir. 

Doğrusu o, bir 

tek çığlıktır. 

(Ama) o zaman, (Son 

Saat), bir tek çığlık 

(gibi ansızın onların 

üzerine) kopacak, 

79. 
14 

    onlar=ه مِْ    hemen=ف إِذ ا,,

ةِِ  uyanıklık,,alanındadırlar=بِالَساِهر 

Hepsi hemen bir 

düzlüğe döküle-

cektir. 

Ki o zaman, 

hepsi toprağın 

yüzüne döküle-

cektir. 

işte o zaman (hakika-

ti) anlayacaklar! 

79. 
15 

.. أ ت اكِ ..ه لِْ =sana..geldi..mi?     ِِديث     haberi=ح 

وس ىَِٰ  Musa’nın=م 

Musa´nın haberi 

sana geldi mi? 

Musa´nın haberi 

geldi mi sana? 

Musa'nın kıssasından 

hiç haberin oldu mu? 

79. 
16 

بُّه ِ    ona,,seslenmişti=ن اد اه ِ    hani=إِذِْ,,     Rabbi=ر 

ادِِ ق دَِسِ    vadi’de=بِاْلو   Tuva’da=ط ًوى    kutsal=اْلم 

Tuva´da, kutsal bir 

vadide, Rabbi ona 

şöyle hitab etmişti: 

Hani Rabbı ona; 

mukaddes vadi-

de, Tuva´da şöy-

le seslenmişti: 

Hani kutsal bir vadide 

Rabbi o'na şöyle ses-

lenmişti: 

79. 
17 

فِْرع ْونِ ..إِل ىَِٰ    git=اْذه بِْ.. =Fir’avn’a    

 azdı=ط غ ىَِٰ    çünkü..o=إِنَه ِ

Firavuna git çünkü 

o azdı. 

Firavun´a git; 

çünkü o, çok 

azmıştır. 

Sen, Firavun'a git -

çünkü o hak ve ada-

let sınırlarını ihlal edi-

yor- 

79. 
18 

ل كِ ,,ه لِْ    de,,ki=ف ق لِْ,, =ister,,misin?    

َكىَِٰ,,أ نِْ,,إِل ىَِٰ ت ز  =arınmayı 

Ona de ki: «Arın-

mağa niyetin var 

mı? 

De ki: temizlen-

meye meylin var 

mı senin. 

ve (ona) söyle: 'Arın-

maya istekli misin? 

79. 
19 

.. أ ْهِدي كِ  ب ِكِ ..إِل ىَِٰ    seni..ileteyim=و  ر  =Rabbine    

 O’ndan..korkasın=ف ت ْخش ىَِٰ

Rabbine giden yo-

lu göstereyim ki 

O´na saygı duyup 

korkasın.» 

Rabbına giden 

yolu göstereyim 

de O´ndan kor-

kasın. 

(Eğer istekliysen) o 

zaman seni Rabbin(i 

tanıma mertebesin)e 

ulaştıracağım ki 

(bundan sonra) O'nun 

korkusunu duyasın.' 

79. 
20 

اه ِ,,     mucizeyi=اْْلي ة ِ    ona,,gösterdi=ف أ ر 

ىَِٰ  büyük=اْلك ْبر 

Bunun üzerine ona 

en büyük mucizeyi 

gösterdi. 

Ve ona en büyük 

mucizeyi göster-

di. 

Bunun üzerine (Mu-

sa), (Firavun'a gitti 

ve) ona (Rabbinin 

rahmetinin eseri olan) 

büyük mucizeyi anlat-

tı. 

79. 
21 

.. ىَِٰ    fakat..o..yalanladı=ف ك ذَبِ  ع ص   ve..karşı..geldi=و 
Fakat o Musa´yı 

yalanladı, karşı 

geldi. 

Ama o, yalanla-

yıp isyan etti. 

Ama (Firavun) o'nu 

yalanladı ve (hidaye-

ti) şiddetle reddetti, 

79. 
22 

    sırtını,,döndü=أ ْدب رِ     sonra=ث مَِ,,

 çalışmağa,,koyuldu=ي ْسع ىَِٰ

Sonra sırtını dön-

dü; çalışmağa ko-

yuldu. 

Sonra arkasını 

döndü, koşmaya 

başladı. 

sonra da kaba bir şe-

kilde (Musa'ya) sırtını 

döndü; 

79. 
23 

.. ش رِ   ve..bağırdı=ف ن اد ىَِٰ    topladı=ف ح 
Adamlarını topla-

yıp seslendi: 

Toplayıp ses-

lendi: 

daha sonra (ileri ge-

len adamlarını) topla-

dı ve (halkını) çağırdı, 

79. 
24 

,, بُّك مِ     ben=أ ن ا    ve,,dedi=ف ق الِ      sizi,,Rabbinizim=ر 
Sizin en yüce 

Rabbiniz benim 

Ve sizin en yüce 

Rabbınız benim, 

ve onlara Ben sizin 

en yüce rabbinizim! 
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 en,,yüce,,=اْْل ْعل ىَِٰ
dedi. dedi. dedi. 

79. 
25 

ذ ه ِ..     Allah=اّلَل ِ    onu..cezalandırdı=ف أ خ 

ةِِاْْلِ    azabıyla=ن ك الِ  ِخر  =sonun    

اْْل ول ىَِٰ  ve..ilkin=و 

Allah bunun üzeri-

ne onu dünya ve 

ahiret azabına uğ-

rattı. 

Bunu üzerine Al-

lah, onu dünya 

ve ahiret azabıy-

la yakaladı. 

Bunun üzerine Allah 

onu yakalayıp hesa-

ba çekti (ve bunu) 

hem bu dünyada hem 

de öteki dünyada 

uyarıcı bir örnek yap-

tı. 

79. 
26 

ِلكِ ,,فِي    şüphesiz=إِنَِ,, ذ َٰ =bunda,,vardır    

ةًِ نِْ    ibret=ل ِعْبر   korkacak=ي ْخش ىَِٰ    kimse,,için=ِلم 

Doğrusu bunda Al-

lah´tan korkan 

kimseye ders var-

dır. 

Şüphesiz ki 

bunda, korkan 

kimseler için ib-

ret vardır. 

Bunda, şüphesiz, (Al-

lah'ın) ürperti ve kor-

kusunu duyanlar için 

bir ibret vardır. 

79. 
27 

    daha..çetinsiniz=أ ش دُِّ    ?siz..mi=أ أ ْنت مِْ..

ْلقًا اء ِ     yoksa=أ مِِ    yaratılışça=خ      gök..(mü?)=الَسم 

 onu..yaptı..(Allah)=ب ن اه ا

Ey inkarcılar! Sizi 

yaratmak mı daha 

zordur, yoksa gö-

ğü yaratmak mı? 

Sizi yaratmak mı 

daha zordur, 

yoksa göğü mü? 

Onu bina etmiş-

tir. 

(Ey insanlar!) Sizi ya-

ratmak, göğü yarat-

mış olan Allah için 

daha mı zordur? 

79. 
28 

,, ف عِ  ا    yükseltti=ر      kalınlığını=س ْمك ه 

ا  onu,,düzenledi=ف س َواه 

Ki Allah onu bina 

edip yükseltmiş ve 

ona şekil vermiştir. 

Boynu yükselt-

miş ve ona bir 

şekil vermiştir. 

O, gökkubbeyi yük-

seltmiş ve ona gerek-

tiği gibi biçim vermiş-

tir; 

79. 
29 

.. أ ْغط شِ  ا    örtüp..kararttı=و      gecesini=ل ْيل ه 

جِ  أ ْخر  اه ا    ve..açığa..çıkardı=و   kuşluğunu=ض ح 

Gecesini karanlık 

yapmıştır. Gündü-

zünü aydınlatmış-

tır. 

Gecesini karan-

lık yapmış, gün-

düzünü ortaya 

çıkarmıştır. 

onun gecesini karan-

lık yapmış ve gündü-

zünü aydınlatmıştır. 

79. 
30 

,, اْْل ْرضِ  ِلكِ     sonra,,da=ب ْعد ِ    yeri=و      bundan=ذ َٰ

اه ا  yayıp,,yuvarlattı=د ح 

Ardından yeri dü-

zenlemiştir. 

Bundan sonra 

yeri döşemiştir. 

Ve ardından yeri dü-

zenleyip yaymıştır, 

79. 
31 

.. جِ  ا    çıkardı=أ ْخر  ه ا    ondan=ِمْنه  اء      suyunu=م 

ْرع اه ا م   ve..otlağını=و 

Suyunu ondan çı-

karmış ve otlak yer 

meydana getirmiş-

tir. 

Ondan suyunu 

ve otlağını çı-

karmıştır. 

yerden suyu ve bitki 

örtüsünü çıkartmış, 

79. 
32 

,, اْلِجب الِ   oturttu=أ ْرس اه ا    ve,,dağları=و 
Dağları yerleştir-

miştir. 

Dağları dikmiştir. ve dağları sağlam 

şekilde yerleştirmiştir: 

79. 
33 

ت اًعا..     sizin=ل ك مِْ    geçimi..için=م 

ِْل ْنع اِمك مِْ  ve..hayvanlarınızın=و 

Bunları sizin ve 

hayvanların ge-

çinmesi için yap-

mıştır. 

Sizin ve hayvan-

larınızın geçin-

mesi için. 

(bütün bunlar) sizin 

ve hayvanlarınızın 

geçinmesi için(dir). 

79. 
34 

اء تِِ    zaman=ف إِذ ا,,     geldiği=ج 

ىَِٰ    herşeyi,,bastıran,,o,,felaket=الَطاَمة ِ  büyük=اْلك ْبر 

Her şeyi bastıran o 

büyük felaket gel-

diği zaman. 

Fakat o en bü-

yük bela geldiği 

zaman; 

Ve böylece, büyük, 

sarsıcı (yeniden di-

rilme) olayı gelip çat-

tığında, 

79. 
35 

.. ْومِ ي ِ =o..gün     ِي ت ذ َكر=hatırlar     ِْنس ان     insan=اْْلِ

ا س ع ىَِٰ..م  =neye..çalıştı 

O gün insan, neyin 

peşinde koşmuş 

olduğunu hatırlar. 

O gün insan, 

neye çalıştığını 

anlar. 

o Gün insan yaptığı 

her şeyi (açıkça) ha-

tırlayacak; 

79. 
36 

تِِ,, ز  ب ر ِ ِحيمِ     ortaya,,çıkarılmıştır=و      cehennem=اْلج 

نِْ ىَِٰ    kimseler,,için=ِلم   gören=ي ر 

Gören kimseler 

için cehennem or-

taya çıkarılmıştır. 

Cehennem, ba-

kan herkese 

apaçık gösterilir. 

ve (cehennemin) ya-

kıcı ateşi, onu 

gör(meye mahkum 

edil)en herkesin kar-

şısına getirilecektir. 

79. 
37 

نِْ    artık=ف أ َما..  azmışsa=ط غ ىَِٰ    kim=م 
Artık kim azmışsa. Artık kim haddini 

aşmışsa. 

Çünkü, hak ve adalet 

sınırlarını ihlal eden, 

79. 
38 

,, آث رِ  ي اة ِ    ve,,yeğlemişse=و      hayatını=اْلح 

 dünya=الدُّْني ا

ve şu yakın hayatı 

yeğlemişse. 

Ve kim dünya 

hayatını tercih 

etmişse; 

ve bu dünya hayatını 

(ruh temizliğine) ter-

cih eden(in) 

79. 
39 

ِحيمِ     elbette=ف إِنَِ..     onun=ِهيِ     cehennemdir=اْلج 

ىَِٰ أْو   barınağı=اْلم 

Onun barınağı ce-

hennemdir. 

Şüphesiz ki 

onun varacağı 

yer; cehennem-

dir. 

varacağı yer o yakıcı 

ateştir! 

79. 
40 

أ َما,, نِْ    ama=و  افِ     kim=م      korkmuşsa=خ 

ق امِ  ب ِهِِ    divanında,,durmaktan=م      Rabbinin=ر 

ن ه ى     nefsi(ni)=النَْفسِ     ve,,men,,etmişse=و 

ىَِٰ,,ع نِِ و  اْله  =kötü,,heves(ler)den 

Ancak kim Rabbi-

nin huzurunda du-

rup hesap vermek-

ten korkmuş ve 

nefsini kötü heves-

lerden menetmiş-

se. 

Kim de Rabbının 

makamından 

korkup da nefsi-

ni heveslerden 

alıkoyduysa; 

Ama Rabbinin huzu-

runda korku ile dura-

nın ve nefsini kötü 

arzulardan alıkoyanın 

79. 
41 

نَة ِالِْ    elbette=ف إِنَِ.. ج  =cennettir    

ىَِٰ..ِهيِ  أْو  اْلم  =onun..barınağı 

Onun barınağı da 

cennettir. 

Şüphesiz ki 

onun varacağı 

yer, cennettir. 

varacağı yer cennet-

tir! 

79. 
42 

,,     sana,,soruyorlar=ي ْسأ ل ون كِ 

الَساع ةِِ,,ع نِِ =saatden     ِأ يَان=ne,,zaman?    

ْرس اه ا  demir,,atacak=م 

Ey Muhammed! 

Senden kıyametin 

ne zaman gelip ça-

tacağını sorarlar. 

Sana kıyametin 

ne zaman gelip 

çatacağını soru-

yorlar. 

(Ey peygamber!) Sa-

na Son Saat'i soru-

yorlar: Ne zaman ge-

lip çatacak? 

79. 
43 

..     sen=أ ْنتِ     ?nerede=فِيمِ 

اهِ ..ِمنِْ اِذْكر  =onun..söylemek..nerede? 

Sen nerede, onun 

vaktini söylemek 

nerede? 

Senin neyine 

onun zamanını 

bildirmek. 

Sen onun hakkında 

ne söyleyebilirsin ki? 

79. 
44 

,, ب ِكِ     aittir=إِل ىَِٰ اه ا    Rabbine=ر  ْنت ه   onun,,bilgisi=م 
Onun bilgisi Rab-

bine aittir. 

En sonunda o, 

ancak Rabbına 

aittir. 

(Çünkü) onun (bilgi-

sinin) başı ve sonu 

yalnız Rabbinin ka-

tındadır! 

79. 
45 

ا.. ْنِذرِ     sen=أ ْنتِ     ancak=إِنَم      uyarıcısın=م 

نِْ  ondan..korkacak=ي ْخش اه ا    olanları=م 

Sen ancak, ondan 

korkacak olanları 

uyarırsın. 

Sen, ancak 

O´ndan korkanı 

uyaransın. 

Sen ancak ondan 

korkanları uyar(mak 

için gönderil)mişsin. 

79. 
46 

مِْ,, أ نَه      gün=ي ْومِ     onlar,,sanki,,gibidir=ك 

ا ْون ه      onu,,gördükleri=ي ر 

ي ْلب ث وا,,ل مِْ =(dünyada),,kalmamışlar    َِإِل=başka    

    veya=أ وِْ    bir,,akşamdan=ع ِشيَةًِ

اه ا  onun,,kuşluk,,vaktinden=ض ح 

Onlar onu gördük-

leri zaman sanki 

dünyada bir akşam 

veya onun kuşluk 

vaktinden fazla 

kalmamış gibi olur-

lar. 

Ve onlar onu 

gördükleri gün; 

sadece bir ak-

şam veya bir 

kuşluk vakti 

kalmış gibi olur-

lar. 

Onu anladıkları Gün 

(onlara, bu dünyada) 

bir akşamdan ya da 

kuşluğuyla (birlikte 

sona eren bir ge-

ce)den fazla kalma-

mışlar (gibi gelecek)! 

80. 
1 

.. لَىَِٰ    surat..astı=ع ب سِ  ت و   ve..döndü=و 
Surat astı ve dön-

dü. 

Yüzünü asıp çe-

virdi, 

O, suratını astı ve 

uzaklaştı, 

80. 
2 

ه ِ    diye=أ نِْ,, اء  ىَِٰ    ona,,geldi=ج   kör=اْْل ْعم 
Yanına âma geldi 

diye. 

Kendisine a´ma 

geldi diye. 

çünkü kör bir adam 

o'na yaklaşmıştı! 

80. 
3 

.. ا م  ي دِْريكِ ..و  =ne..bilirsin?    ِ ل ع لَه=belki..o    

 arınacak=ي َزَكىَِٰ

Ne bileceksin sen 

belki o arınacak? 

Ne bilirsin belki 

de o, temizlene-

cekti. 

Nereden bilebilirsin 

(ey Muhammed,) bel-

ki de o arınacaktı, 

80. 
4 

    öğüt,,dinleyecek=ي ذََكرِ     yahut=أ وِْ,,
Yahut öğüt alacak 

da bu öğüt, kendi-

Yahut öğüt ala-

caktı da bu, 

yahut (hakikat) hatır-

latılacak ve bu hatır-
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ىَِٰ    ve,,kendisine,,yarayacak=ف ت ْنف ع ه ِ ْكر   öğüt=الذ ِ
sine fayda vere-

cek. 

kendisine fayda 

verecekti. 

latma kendisine fayda 

verecekti. 

80. 
5 

    ama=أ َما..

نِِ اْست ْغن ىَِٰ..م  =kendisini..muhtaç..hissetmeyen 

Kendisini yeterli 

görüp tenezzül 

etmeyene gelince. 

Ama kendisini 

müstağni gören. 

Ama kendini her şeye 

yeterli görene gelin-

ce, 

80. 
6 

,, دَىَِٰ    ona=ل ه ِ    sen=ف أ ْنتِ   yöneliyorsun=ت ص 
Sen onunla ilgile-

niyorsun! 

İşte sen, onu 

karşına alıyor-

sun. 

sen bütün ilgiyi ona 

gösterdin, 

80. 
7 

.. ا م  ع ل ْيكِ ..و  =sana..ne?    

ي َزَكىَِٰ..أ لَِ =onun..arınmamasından 

Onun arınmama-

sından sana ne? 

Halbuki onun 

temizlenmeme-

sinden sana ne? 

halbuki onun arın-

maktan geri kalması-

nın sorumlusu sen 

değilsin; 

80. 
8 

أ َما,, نِْ    fakat=و  كِ ,,م  اء  ج  =sana,,gelen    

 koşarak=ي ْسع ىَِٰ

Fakat koşarak sa-

na gelene; 

Ama sana koşa-

rak gelen, 

ama sana büyük bir 

istekle geleni 

80. 
9 

.. ه وِ   saygı..duyuyor=ي ْخش ىَِٰ    ve..o=و 
Allah´tan sakına-

rak gelmişken. 

Ki o, korkar du-

rumdadır. 

ve (Allah) korkusu ile 

(yaklaşanı) 

80. 
10 

,,  ilgilenmiyorsun=ت ل َهىَِٰ    onunla=ع ْنه ِ    sen=ف أ ْنتِ 
Sen onunla ilgi-

lenmiyorsun! 

Sen ona aldır-

mıyor, oyalanı-

yorsun. 

sen görmezden gel-

din! 

80. 
11 

ا    hayır=ك ََلِ.. ة ِ    o=إِنَه   bir..hatırlatmadır=ت ْذِكر 
Asla olmaz böyle 

şey! Kur´an ayetle-

ri birer hatırlatma-

dır öğüttür. 

Sakın; çünkü bu, 

bir öğüttür. 

Elbette, bu (mesaj)lar 

yalnızca birer hatır-

latma ve öğütten iba-

rettir: 

80. 
12 

نِْ,,     dileyen=ش اءِ     kimse=ف م 

ه ِ  onu,,düşünür,,öğüt,,alır=ذ ك ر 

Dileyen onu düşü-

nüp öğüt alır. 

Dileyen onu dü-

şünüp öğüy alır. 

kim istekliyse O'nu 

hatırlayıp öğüt alabilir 

80. 
13 

فِ     içindedir=فِي..     sahifeler=ص ح 

ةِ  ك َرم   değer..verilen=م 

Sahifeler içindedir-

ler, değerli, şanslı. 

O, çok şerefli 

sahifelerdedir. 

(O'nun) kutsal ve soy-

lu vahiyleri (ışığında), 

80. 
14 

,, ْرف وع ةِ  ةِ     yükseltilen,,(saygı,,ile)=م  ط َهر   tertemiz=م 
Yükseltilen ve ter-

temiz tutulan (sahi-

feler) 

Yüceltilmiş ve 

temizlenmiştir. 

yüce ve arı duru, 

80. 
15 

ة ِ    ellerinde=بِأ ْيِدي..  yazıcıların=س ف ر 
Taşıyıcıların elle-

rindedirler. 

Katiblerin elleriy-

le. 

elçilerin elleriyle (ya-

yılıp duyurulan), 

80. 
16 

,, امِ  ة ِ    değerli=ِكر  ر   iyilik,,sahibi=ب ر 
(Allah´a göre) de-

ğerli ve çok iyi (ya-

zıcı ve taşıyıcıla-

rın). 

Kıymetli, saygı-

değer. 

seçkin ve erdem sa-

hibi (elçilerin). 

80. 
17 

.. ْنس انِ اْْلِِ    kahrolası=ق تِلِ  =insan    

ا ه ِ..م  أ ْكف ر  =ne..kadar..nankördür 

Kahrolası insan ne 

kadar da nankör-

dür. 

Canı çıksın o in-

sanın. Ne de 

nankördür o. 

(Ama çoğu zaman) 

insan kendini mahve-

der; hakikati ne kadar 

inatla inkar eder o! 

80. 
18 

,, ِِ,,ِمنِْ ش ْيءِ ,,أ ي  =hangi,,şeyden?    ِ ل ق ه  onu,,yarattı=خ 
Allah onu hangi 

şeyden yarattı. 

Neden yaratmış 

onu? 

(İnsan hiç düşünür 

mü) hangi özden ya-

ratır (Allah) onu? 

80. 
19 

.. ن ْطف ةِ ..ِمنِْ =nutfe..(sperm)den    ِ ل ق ه     onu..yarattı=خ 

ه ِ  ona..biçim..verdi=ف ق دَر 

Nutfe (sperm)den. 

Onu yarattı ve ona 

biçim verdi. 

Meniden yarattı 

onu da, takdir et-

ti. 

Bir sperm damlasın-

dan yaratır ve sonra 

onun tabiatını oluştu-

rur; 

80. 
20 

ه ِ    yolu=الَسبِيلِ     sonra=ث مَِ,,  ona,,kolaylaştırdı=ي َسر 
Sonra ona yolu ko-

laylaştırmıştır. 

Sonra ona tuta-

cağı yolu kolay-

laştırmış. 

sonra hayatı onun 

için kolaylaştırır; 

80. 
21 

ات ه ِ    sonra=ث مَِ..     onu..öldürdü=أ م 

ه ِ  kabre..koydurdu=ف أ ْقب ر 

Sonra onu öldür-

dü, kabre koydur-

du. 

Sonra da onu 

öldürdü, kabre 

koydu. 

ve sonunda onu öldü-

rür ve kabre koyar; 

80. 
22 

    dilediği=ش اءِ     zaman=إِذ ا    sonra=ث مَِ,,

ه ِ  onu,,diriltip,,kaldırdı=أ ْنش ر 

Sonra dilediği za-

man onu yeniden 

diriltti. 

Sonra dilediğin-

de onu tekrar çı-

karacak. 

ve sonra, dilediğinde 

onu tekrar diriltir. 

80. 
23 

ي ْقِضِ..ل َما    hayır=ك ََلِ.. =yapmadı    

ا ه ِ..م  ر  أ م  =O’nun..kendisine..emrettiğini 

Hayır, insan hala 

Allah´ın kendisine 

emrettiğini yapma-

dı. 

Hayır; Allah´ın 

emrettiğini yeri-

ne getirmemiştir. 

Hayır, (insan) Allah'ın 

kendisine buyurduk-

larını henüz yerine 

getirmiş değildir! 

80. 
24 

,, ْلي ْنظ رِِف ِ =baksın     ِْنس ان     insan=اْْلِ

ط ع اِمهِِ,,إِل ىَِٰ =şu,,yiyeceğine 

İnsan yiyeceğine 

bir baksın. 

Öyle ya insan 

yiyeceğine bir 

baksın. 

Öyleyse insan, yiye-

ceklerin(in kayna-

ğın)a bir baksın: 

80. 
25 

ب ْبن ا    biz=أ نَا.. اءِ     döktük=ص      suyu=اْلم 

بًّا  iyice..döküşle=ص 

O suyu döktükçe 

döktük. 

Doğrusu Biz; o 

suyu, bol bol in-

dirdik. 

(nasıl) suyu bolca in-

dirmekteyiz; 

80. 
26 

    toprağı=اْْل ْرضِ     yardık=ش ق ْقن ا    sonra=ث مَِ,,

 güzel,,bir,,yarışla=ش قًّا

Sonra toprağı gü-

zelce yardık. 

Sonra toprağı 

iyiden iyiye yar-

dık. 

ve sonra toprağı (da-

ha da büyüterek) 

parça parça yarmak-

tayız, 

80. 
27 

ا    ve..bitirdik=ف أ ْنب تْن ا.. بًّا    orada=فِيه   dane=ح 
Orada bitirdik, ta-

neleri. 

Böylece orada 

tane bitirdik. 

bu sayede ondan ta-

hıllar yetiştirmekteyiz, 

80. 
28 

ِعن بًا,, ق ْضبًا    ve,,üzüm=و   ve,,yonca=و 
Üzümler, yoncalar, Üzüm ve yonca, ve üzüm bağları ve 

yenebilir otlar, 

80. 
29 

ْيت ونًا.. ز  ن ْخًَلِ    ve..zeytin=و   ve..hurma=و 
Zeytinler, hurma-

lar. 

Zeytin ve hurma, zeytin ağaçları ve 

hurmalıklar, 

80. 
30 

,, د ائِقِ وِ  ح  =ve,,bahçeler    غ ْلبًا=iri,,ve,,gür 
İri ve sık ağaçlı 

bahçeler. 

Sık ve bol ağaçlı 

bahçeler. 

ve ağaçlarla dolu 

bahçeler, 

80. 
31 

ةًِ.. ف اِكه  أ بًّا    ve..meyva=و   ve..çayır=و 
Meyveler ve çayır-

lar. 

Meyve ve mer´a. meyveler ve otlar, 

80. 
32 

,, ت ِ اًعام  =geçim,,olarak    ِْل ك م=sizin,,için    

ِْل ْنع اِمك مِْ  ve,,hayvanlarınız,,için=و 

Sizin ve hayvanla-

rınızın yararına. 

Sizin ve hayvan-

larınızın fayda-

lanması için. 

sizin için ve hayvan-

larınızın beslenmesi 

için. 

80. 
33 

اء تِِ    zaman=ف إِذ ا..     geldiği=ج 

 kulakları..sağır..eden..o..ses=الَصاَخة ِ

Kulakları sağır 

edercesine yüksek 

o gürültü geldiği 

zaman. 

O büyük gürültü 

geldiği zaman; 

Ve böylece, (yeniden 

dirilmenin) o kulakları 

sağır eden çağrısı 

duyulduğunda, 

80. 
34 

,, ْرءِ     kaçar=ي ِفرُِّ    işte,,o,,gün=ي ْومِ      kişi=اْلم 

أ ِخيهِِ,,ِمنِْ =kardeşinden 

İşte o gün kişi ka-

çar, kardeşinden, 

Kişinin kaçacağı 

gün; kardeşin-

den, 

herkesin kardeşinden 

kaç(mak iste)diği 

Gün, 

80. 
35 

هِِ.. أ م ِ أ بِيهِِ    ve..anasından=و   ve..babasından=و 
Anasından, baba-

sından, 

Anasından ve 

babasından. 

annesinden ve baba-

sından, 
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80. 
36 

اِحب تِهِِ,, ص  ب نِيهِِ    ve,,eşinden=و   ve,,oğullarından=و 
Eşinden ve oğulla-

rından. 

Eşinden ve oğul-

larından. 

eşinden ve çocukla-

rından: 

80. 
37 

.. اْمِرئِ ..ِلك ل ِِ =her..kişinin..vardır    ِْم     onlardan=ِمْنه 

ئِذِ   kendisine..yeter=ي ْغنِيهِِ    bir..işi=ش أْنِ     o..gün=ي ْوم 

O gün herkesin 

başından aşkın işi 

vardır. 

O gün; herkesin 

kendisine yeter 

bir işi vardır. 

o Gün her birinin du-

rumu kendisi için ye-

terli bir endişe kay-

nağı olacak. 

80. 
38 

وه ِ,, ج  ئِذِ     yüzler,,var,,ki=و      o,,gün=ي ْوم 

ة ِ ْسِفر   parıl,,parıl=م 

Bazı yüzler o gün 

parıl parıldır. 

O gün; yüzler 

vardır, parıl parıl 

parlar. 

Bazı yüzler o Gün 

mutlulukla parıldaya-

cak, 

80. 
39 

اِحك ة ِ.. ة ِ    güleç=ض  ْست ْبِشر   sevinçli=م 
Güleç ve sevinçli. Güleç, sevinçli, güleç ve müjdelere 

sevinen. 

80. 
40 

وه ِ,, ج  و  ئِذِ     ve,,yüzler,,var=و      o,,gün=ي ْوم 

ا ل ْيه  ة ِ    üzeri=ع   tozlanmış=غ ب ر 

Bazı yüzler o gün 

tozlanmış. 

O gün; yüzler de 

vardır, tozlan-

mış, 

Bazı yüzler de o Gün 

toz toprakla kapana-

cak, 

80. 
41 

ا.. ة ِ    onları..bürümüş=ت ْره ق ه   karanlık=ق ت ر 
Karanlıklar bürü-

müştür onları. 

Bir karanlık bü-

rümüştür. 

her yanı kuşatan bir 

karanlıkla: 

80. 
42 

,, ئِكِ  ة ِ    onlar=ه مِ     işte=أ ول َٰ     kâfirlerdir=اْلك ف ر 

ة ِ ر   Hak’tan,,sapanlardır=اْلف ج 

İşte onlar hayasız 

pis kafirlerdir. 

İşte bunlar; kafir-

ler ve facirlerdir. 

işte bunlar, hakikati 

inkar eden ve yoldan 

sapan kimselerdir. 

81. 
1 

تِْ    güneş=الَشْمسِ     zaman=إِذ ا.. ر  ِ  büzüldüğü=ك و 
Güneş dürüldüğü 

zaman 

Güneş dürüldü-

ğü zaman; 

Güneş, karanlığa 

gömüldüğünde, 

81. 
2 

إِذ ا,, ومِ     zaman=و      yıldızlar=النُّج 

تِْ  kararıp,,döküldüğü=اْنك د ر 

Yıldızlar kararıp 

dağıldığı zaman 

Yıldızlar dökül-

düğü zaman; 

ve yıldızlar ışıklarını 

yitirdiğinde, 

81. 
3 

إِذ ا..     dağlar=اْلِجب الِ     zaman=و 

تِْ  yürütüldüğü=س ي ِر 

Dağlar sökülüp 

dağıldığı zaman 

Dağlar yürütül-

düğü zaman; 

dağlar kaybolup gitti-

ğinde, 

81. 
4 

إِذ ا,,     on,,aylık,,gebe,,develer=اْلِعش ارِ     zaman=و 

ل تِْ  başı,,boş,,bırakıldığı=ع ط ِ

Gebeliğinin onun-

cu ayındaki deve-

ler kendi haline bı-

rakıldığı zaman 

Gebe develer 

salıverildiği za-

man; 

ve doğurmak üzere 

olan dişi develer ba-

şıboş bırakıldığında, 

81. 
5 

إِذ ا.. وشِ     zaman=و  ح      vahşi..hayvanlar=اْلو 

تِْ ِشر   bir..araya..toplandığı=ح 

Yabani hayvanlar 

bir araya toplandı-

ğı zaman 

Vahşi hayvanlar 

bir araya toplan-

dığı zaman; 

bütün hayvanlar bir 

araya toplandığında, 

81. 
6 

إِذ ا,, ارِ     zaman=و      denizler=اْلبِح 

تِْ ر   kaynatıldığı=س ج ِ

Denizler kaynatıl-

dığı zaman 

Denizler kayna-

tıldığı zaman; 

ve denizler kaynadı-

ğında, 

81. 
7 

إِذ ا..     nefisler=النُّف وسِ     zaman=و 

و ِِ تِْز  ج  =çiftleştirildiği 

Nefisler çiftleştiği 

zaman 

Ruhlar çiftleşti-

rildiği zaman; 

bütün insanlar (yap-

tıklarıyla) eşleştirildi-

ğinde, 

81. 
8 

إِذ ا,,     zaman=و 

ْوء ود ة ِ     o,,diri,,diri,,toprağa,,gömülen,,kıza=اْلم 

 sorulduğu=س ئِل تِْ

Ve sorulduğu za-

man o diri diri top-

rağa gömülen kı-

za; 

Diri diri gömülen 

kız çocuğuna 

sorulduğu za-

man; 

ve diri diri gömülen 

kız çocuklarına sorul-

duğunda 

81. 
9 

..ِِ     günah..(yüzünden)=ذ ْنبِ     ?hangi=بِأ ي 

 öldürüldü=ق تِل تِْ

Hangi suçtan ötürü 

gömüldü? diye 

Hangi günahtan 

dolayı öldürül-

düğü, 

hangi suçtan dolayı 

öldürüldükleri, 

81. 
10 

إِذ ا,, فِ     zaman=و      defterler=الصُّح 

تِْ  açılıp,,yayıldığı=ن ِشر 

Siciller açılıp ya-

yıldığı zaman 

Sayfalar açıldığı 

zaman; 

(insanların yapıp et-

tiklerinin) dosyaları 

açıldığında, 

81. 
11 

إِذ ا.. اءِ     zaman=و      gök=الَسم 

 sıyrılıp..açıldığı=ك ِشط تِْ

Gökkubbe yıkıldığı 

zaman 

Gök yerinden 

oynatıldığı za-

man; 

ve gökyüzü açılıp or-

taya serildiğinde, 

81. 
12 

إِذ ا,, ِحيمِ     zaman=و      cehennem=اْلج 

تِْ ر   alevlendirildiği=س ع ِ

Cehennem kızıştı-

rıldığı zaman 

Cehennem kı-

zıştırıldığı za-

man; 

(cehennemin) yakıcı 

ateşi parladığında, 

81. 
13 

إِذ ا.. نَة ِ    zaman=و      cennet=اْلج 

 yaklaştırıldığı=أ ْزِلف تِْ

Cennet yaklaştırıl-

dığı zaman 

Ve Cennet yak-

laştırıldığı za-

man; 

ve cennet gözler 

önüne getirildiğinde, 

81. 
14 

تِْ,,     her,,can=ن ْفسِ     bilir=ع ِلم 

ا تِْ,,م  ر  أ ْحض  =ne,,yapıp,,getirdiğini 

Herkes ne getirdi-

ğini öğrenecektir. 

Kişi önceden ne 

hazırladığını bi-

lecektir. 

(o Gün) her insan, 

(kendisi için) ne ha-

zırlamış olduğunu gö-

recektir. 

81. 
15 

..ِ ِسمِ أ قِْ    hayır=ف َل  =yemin..ederim    

نَِسِ  geri..kalıp..gizlenenlere=بِاْلخ 

Yemin ederim geri 

kalıp gizlenenlere. 

Andolsun sinen-

lere; 

Hayır! Hayır! Dönüp 

duran yıldızları tanık-

lığa çağırırım, 

81. 
16 

ارِِ,, و      akıp,,gidenlere=اْلج 

 dönüp,,saklananlara=اْلك نَِسِ

Akıp giderken ışık 

verenlere. 

Akıp akıp yuva-

larına girenlere; 

yörüngelerinde akan 

ve kaybolan geze-

genleri, 

81. 
17 

اللَْيلِِ.. ع ْسع سِ ..إِذ ا    geceye=و  =sırtını..döndüğünde 
Kararan geceye. kararmaya baş-

layan geceye; 

ve kararan geceyi, 

81. 
18 

ْبحِِ,, الصُّ     sabaha=و 

ت ن فَسِ ,,إِذ ا =soluk,,almağa,,başlayan 

Soluk almaya baş-

layan sabaha. 

Ağarmaya baş-

layan sabaha; 

ve soluk almaya baş-

layan sabahı: 

81. 
19 

    sözüdür=ل ق ْولِ     şüphesiz..o=إِنَه ِ..

س ولِ   değerli=ك ِريمِ     bir..elçinin=ر 

Şüphesiz o şerefli 

bir elçinin sözüdür. 

Şüphesiz ki bu; 

şerefli bir elçinin 

sözüdür. 

bakın, bu (ilahi ke-

lam), gerçekten soylu 

bir elçinin (vahyedil-

miş) sözüdür, 

81. 
20 

    katında=ِعْند ِ    güç=ق َوةِ     sahibidir=ِذي,,

ِكينِ     Arşın=اْلع ْرِشِ    sahibi=ِذي  yücedir=م 

Kuvvet sahibidir. 

Arşın sahibi Allah 

katında yücedir. 

Arş´ın sahibi ka-

tında değerlidir 

ve güçlüdür. 

güç bahşedilmiş, kud-

ret ve egemenlik tah-

tının Sahibi nezdinde 

emin kılınmış, 

81. 
21 

ط اع ِ..     orada=ث مَِ    itaat..edilendir=م 

 güvenilendir=أ ِمينِ 

Orada kendisine 

itaat edilir, güveni-

lir. 

Kendisine uyu-

landır, emindir. 

itaat edilen ve güve-

ne layık birinin (sö-

zü)! 

81. 
22 

ا,, م  اِحب ك مِْ    değildir=و      arkadaşınız=ص 

ْجن ونِ   cinli=بِم 

Arkadaşımız deli 

değildir. 

Sizin arkadaşı-

nız asla deli de-

ğildir. 

Çünkü, bu arkadaşı-

nız bir deli değil: 

81. 
23 

ل ق دِْ.. آه ِ    andolsun=و      onu..görmüştür=ر 

بِينِِ    ufukta=بِاْْل ف قِِ  apaçık=اْلم 

Şüphesiz (Mu-

hammed) onu 

apaçık ufukta 

görmüştür. 

Andolsun ki; 

onu, apaçık 

ufukta görmüş-

tür. 

o gerçekten (meleği) 

gördü, berrak bir 

ufukta (gördü) onu; 
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81. 
24 

ا,, م      hakkında=ع ل ى    O=ه وِ     değildir=و 

نِينِ     gayb=اْلغ ْيبِِ  suçlanacak=بِض 

O, gayb hakkında 

töhmet altında tu-

tulamaz. 

Gaybdan ötürü 

o, asla suçlu da 

değildir. 

o, (başka birine vah-

yedilmiş olan) insan 

kavrayışının ötesin-

deki şeylerin bilgisin-

den dolayı onları kıs-

kanan biri değildir. 

81. 
25 

ا.. م      sözü=بِق ْولِِ    O=ه وِ     değildir=و 

ِجيمِ     şeytanın=ش ْيط انِ   kovulmuş=ر 

O, kovulmuş şey-

tanın sözü değildir. 

Bu, kovulmuş 

şeytanın sözü 

değildir. 

Bu (mesaj), lanet-

lenmiş bir şeytani gü-

cün sözü de değildir. 

81. 
26 

,,  gidiyorsunuz=ت ْذه ب ونِ     ?o,,halde,,nereye=ف أ ْينِ 
O halde nereye gi-

diyorsunuz? 

Böyleyken nere-

ye gidiyorsunuz? 

Öyleyse nereye gidi-

yorsunuz? 

81. 
27 

.. ه وِ ..إِنِْ =O    َِإِل=ancak     ِِذْكر=öğüttür    

 alemlere=ِلْلع ال ِمينِ 

O alemlere öğüt-

ten başka birşey 

değildir. 

O; ancak alem-

ler için bir öğüt-

tür. 

Bu (mesaj), bütün in-

sanlık için bir öğüt ve 

hatırlatmadan başka 

bir şey değildir, 

81. 
28 

,, نِْ ش اءِ ,,ِلم  =isteyen,,için    ِِْمْنك م=aranızdan    

ي ْست ِقيمِ ,,أ نِْ =doğru,,hareket,,etmek 

Sizden düzelmeyi 

dileyenler için. 

Sizden doğru 

olmak isteyenler 

için. 

doğru yolda yürümek 

isteyen her biriniz 

için. 

81. 
29 

.. ا م  ت ش اء ونِ ..و  =siz..dileyemezsiniz    

ي ش اءِ ..أ نِْ..إِلَِ =dilemedikçe    ِ اّلَل=Allah    

بُِّ ِمينِ اْلع ال ِ    Rabbi=ر  =alemlerin 

Ancak alemlerin 

Rabbi Allah dile-

medikçe siz dile-

yemezsiniz. 

Alemlerin Rabbı 

olan Allah dile-

medikçe, sizler 

dileyemezsiniz. 

Ama Allah, bütün 

alemlerin Rabbi, (o 

yolu size göstermeyi) 

istemedikçe siz onu 

isteyemezsiniz. 

82. 
1 

اءِ     zaman=إِذ ا,, تِْ    gök=الَسم   yarıldığı=اْنف ط ر 
Gök yarıldığı za-

man. 

Gök yarıldığı 

zaman; 

Gökyüzü parçalanıp 

yarıldığında, 

82. 
2 

إِذ ا.. اِكبِ     zaman=و      yıldızlar=اْلك و 

تِْ  saçıldığı=اْنت ث ر 

Yıldızlar saçıldığı 

zaman. 

Yıldızlar saçıldı-

ğı zaman; 

ve yıldızlar dağılıp 

savrulduğunda, 

82. 
3 

إِذ ا,, ارِ     zaman=و      denizler=اْلبِح 

تِْ ر   fışkırtıldığı=ف ج ِ

Denizler patladığı 

zaman. 

Denizler kaynaş-

tığı zaman; 

denizler kabarıp taş-

tığında, 

82. 
4 

إِذ ا..     kabirlerin=اْلق ب ورِ     zaman=و 

تِْ  içi..dışına..getirildiği=ب ْعثِر 

Kabirlerin içi dışına 

çıktığı zaman. 

Kabirlerin içi dı-

şına getirildiği 

zaman; 

ve kabirler alt üst ol-

duğunda, 

82. 
5 

تِْ,,     her,,can,,ne=ن ْفسِ     bilir=ع ِلم 

ا تِْ,,م  ق دَم  =öne,,sürdüğünü    

تِْ أ َخر   ve,,geride,,bıraktığını=و 

Herkes neyi öne, 

neyi geriye aldığını 

öğrenir. 

Kişi neyi takdim 

edip neyi te´hir 

ettiğini bilir. 

her insan, (sonunda,) 

ilerisi için ne hazırla-

dığını ve (bu dünya-

da) ne bıraktığını an-

layacaktır. 

82. 
6 

.. ا..ي ا أ يُّه  =ey     ِْنس ان     insan=اْْلِ

ا غ َركِ ..م  =seni..aldatan..nedir?    

ب ِكِ   engin..kerem..sahibi=اْلك ِريمِِ    Rabbine..karşı=بِر 

Ey insan! Seni en-

gin kerem sahibi 

Rabbine, karşı al-

datan nedir? 

Ey insan; keremi 

bol Rabbına 

karşı seni ne al-

dattı? 

Ey insan! Nedir seni 

lütuf sahibi Rabbin-

den uzaklaştıran, 

82. 
7 

,, ِذيالَِ =O,,ki     ِل ق ك     seni,,yarattı=خ 

    seni,,düzenledi=ف س َواكِ 

 sana,,ölçülü,,bir,,biçim,,verdi=ف ع د ل كِ 

O, seni yaratan, 

belini doğrultan ve 

seni dengeli kılan. 

O ki; seni yarat-

mış, sana şekil 

vermiş ve dü-

zeltmiştir. 

seni yaratan ve varlık 

amacına uygun ola-

rak şekillendiren, ta-

biatını adil ölçüler 

içinde oluşturan, 

82. 
8 

.. ِِ..فِي ة ِ..أ ي  ص ور  =surette    ا ش اءِ ..م  =dilediği    

َكب كِ   terkib..etti..(şekillendirdi)=ر 

Dilediği biçimde 

sana şekil veren 

Rabbine. 

Seni istediği şe-

kilde terkib et-

miştir. 

ve seni dilediği şekil-

de bir araya getiren 

(Rabbinden)? 

82. 
9 

    bilakis=ب لِْ    hayır=ك ََلِ,,

ب ونِ  ينِِ    siz,,yalanlıyorsunuz=ت ك ذ ِ  cezayı=بِالد ِ

Hayır! Aksine siz 

dini yalanlıyorsu-

nuz. 

Hayır; bilakis siz, 

dini yalan sayı-

yorsunuz. 

Hayır, (ey insanlar,) 

siz (Allah'ın) hükmü-

nü yalanla(maya ne 

zaman kalkıştıysanız 

Allah'tan uzak-

laş)tınız! 

82. 
10 

إِنَِ.. ل ْيك مِْ    şüphesiz=و      üzerinizde..vardır=ع 

افِِظينِ   koruyucular=ل ح 

Şüphesiz başınız-

da bekçiler vardır. 

Halbuki sizin 

üzerinizde koru-

yucular vardır. 

Halbuki üzerinizde 

gözetleyici güçler 

vardır, 

82. 
11 

اًما,,  yazıcılar=ك اتِبِينِ     değerli=ِكر 
Şerefli katipler. Çok şerefli yazı-

cılar. 

değerli kaydedici(ler), 

82. 
12 

.. ونِ  ا    bilirler=ي ْعل م   yaptığınız=ت ْفع ل ونِ     herşeyi=م 
Yaptıklarınızı bilir-

ler. 

Ne yaptığınızı 

bilirler. 

yaptığınız her şeyin 

farkında olan! 

82. 
13 

ارِ     şüphesiz=إِنَِ,,     içindedirler=ل ِفي    iyiler=اْْل ْبر 

 nimet=ن ِعيمِ 

Şüphesiz iyiler 

cennettedirler. 

Şüphesiz ki iyi-

ler; Cennettedir-

ler. 

Bakın, (öteki dünya-

da) gerçek erdem 

sahipleri nimetler 

içinde bulunacaklar, 

82. 
14 

إِنَِ..     kötüler=اْلف َجارِ     ve..şüphesiz=و 

ِحيمِ     içindedirler=ل ِفي  yakıcı..ateş=ج 

Kötüler de cehen-

nemdedirler. 

Ve şüphesiz ki, 

kötüler de alevli 

ateştedirler. 

kötü ruhlular ise yakı-

cı bir ateş içinde, 

82. 
15 

ا,,     günü=ي ْومِ     oraya,,girerler=ي ْصل ْون ه 

ينِِ  ceza=الد ِ

Din günü oraya sü-

rülürler. 

Din günü oraya 

girerler. 

(bir ateş ki) Hesap 

Günü ortasına düşer-

ler, 

82. 
16 

ا.. م  ا    onlar=ه مِْ    değillerdir=و      ondan=ع ْنه 

 kaybolacak=بِغ ائِبِينِ 

Oradan bir daha 

çıkamazlar. 

Ve orada kaybo-

lacak değildirler. 

ve ondan kurtulmaları 

mümkün olmaz. 

82. 
17 

,, ا م  اكِ ,,و  أ ْدر  =sen,,nereden,,bileceksin?    

ا ينِِ    gününün=ي ْومِ     ne,,olduğunu=م   ceza=الد ِ

Din gününün ne 

olduğunu bilir mi-

sin sen? 

Din gününün ne 

olduğunu sen 

nereden bile-

ceksin. 

Hesap Günü nedir bi-

lir misin? 

82. 
18 

ا    sonra..yine=ث مَِ.. اكِ ..م  أ ْدر  =sen..nereden..bileceksin?    

ا ينِِ    gününün=ي ْومِ     ne..olduğunu=م   ceza=الد ِ

Hem din gününün 

ne olduğunu sen 

nereden bilecek-

sin? 

Yine sen nere-

den bileceksin, 

din gününün ne 

olduğunu? 

Ve bir kez daha: He-

sap Günü nedir bilir 

misin? 

82. 
19 

,, ت ْمِلكِ ,,لِ     bir,,gündür=ي ْومِ  =malik,,olmadığı    

ِ    kimsenin=ن ْفسِ  ْيئًاِ     kimseye=ِلن ْفس      yardıma=ش 

اْْل ْمرِ  ئِذِ     buyruk=و      o,,gün=ي ْوم 

ِِ  yalnız,,Allah’ındır=ّلِلَ

O gün kimsenin 

kimseye faydası 

olmaz. O gün yetki 

sadece Allah´ındır. 

O, öyle bir gün-

dür ki; kimse 

kimseye hiçbir 

şeyle fayda sağ-

lamaz. Ve o gün, 

emir Allah´ındır. 

Hiçbir insanın başka 

birine zerre fayda 

sağlayamayacağı bir 

Gün(dür o) çünkü o 

Gün (açık seçik görü-

lecektir ki) hakimiyet 

yalnız Allah'a aittir. 

83. 
1 

.. ْيلِ      vay..haline=و 

ف ِِفينِ  ط   ölçü..ve..tartıda..hile..yapanların=ِلْلم 

Ölçü ve tartıda hile 

yapanların vay ha-

line. 

Ölçüde ve tartı-

da hile yapanla-

rın vay haline. 

Vay haline ölçüyü ek-

sik tutanların! 

83. 
2 

,,     zaman=إِذ ا    onlar=الَِذينِ 

    bir,,şey,,ölçüp,,aldıkları=اْكت ال وا

النَاِسِ,,ع ل ى =insanlardan    

Onlar insanlardan 

bir şey ölçüp aldık-

ları zaman eksiksiz 

alırlar. 

Onlar ki; insan-

lardan bir şey 

aldıkları zaman 

kendileri ölçerek 

Onlar, (öteki) insan-

lardan haklarını ek-

siksiz isterler; 
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 ölçüyü,,tam,,yaparlar=ي ْست ْوف ونِ 
tam alırlar. 

83. 
3 

إِذ ا..     zaman=و 

    veya=أ وِْ    kendileri..onlara..bir..şey..ölçtükleri=ك ال وه مِْ

ن وه مِْ ز  ونِ ي خِْ    tarttıkları=و  ِسر  =eksik..yaparlar 

Kendileri onlara 

birşey ölçtükleri 

veya tarttıkları za-

man (ölçü ve tartı-

yı) eksik verirler. 

Ama onlara bir 

şey ölçüp tarta-

rak verdikleri 

zaman, eksik tu-

tarlar. 

ama borçlarını ölçüp 

tartmaya gelince, onu 

azaltmaya çalışırlar. 

83. 
4 

,, ي ظ نُِّ,,أ لِ  =sanmıyorlar,,mı?     ِئِك     işte=أ ول َٰ

مِْ ْبع وث ونِ     onlar=أ نَه   tekrar,,diriltileceklerini=م 

Onlar, tekrar dirile-

ceklerini sanmıyor-

lar mı? 

Onlar, kendileri-

nin diriltilecekle-

rini sanmıyorlar 

mı? 

Onlar bilmez mi ki 

tekrar diriltilecekler 

83. 
5 

..  büyük=ع ِظيمِ     bir..gün..için=ِلي ْومِ 
Büyük bir gün Büyük bir gün 

için. 

(ve) korkunç bir 

Gün'de (hesaba çeki-

lecekler); 

83. 
6 

,,     insanlar=النَاسِ     dururlar=ي ق ومِ     o,,gün=ي ْومِ 

ب ِِ  alemlerin=اْلع ال ِمينِ     Rabbinin,,divanında=ِلر 

İnsanların alemle-

rin Rabbinin huzu-

runda durdukları 

gün. 

Ki insanlar o 

gün, alemlerin 

Rabbının huzu-

runda duracak-

lar. 

bütün insanların 

alemlerin Rabbi hu-

zuruna varacakları 

Gün'de? 

83. 
7 

    yazıcısı=ِكت ابِ     doğrusu=إِنَِ    hayır=ك ََلِ..

ينِ ..ل ِفي    sapanların=اْلف َجارِِ ِسج ِ =Siccin’dedir 

Hayır. Allah´ın 

buyruğundan dışa-

rı çıkanların yazısı 

muhakkak siccin-

dedir. 

Doğrusu kötüle-

rin kitabı, mu-

hakkak Sic-

cin´dedir. 

Gerçek şu ki, kötü 

ruhluların kaydı, ka-

yıpsız kaçaksız bir 

şekilde (tutulmuş)tur! 

83. 
8 

,, اوِ  اكِ ,,م  أ ْدر  =sen,,nereden,,bileceksin?    ا     nedir=م 

ينِ   Siccin=ِسج ِ

Siccin´in ne oldu-

ğunu bilir misin 

sen?. 

Siccin´in ne ol-

duğunu sen ne-

reden bilecek-

sin? 

Bilir misin nedir o ka-

yıpsız kaçaksız olan? 

83. 
9 

.. ْرق ومِ     bir..Kitaptır=ِكت ابِ   yazılmış=م 
O, mühürlenmiş bir 

kitabdır. 

Yazılmış bir ki-

tabtır. 

O, (silinmez şekilde) 

tutulan bir kayıttır! 

83. 
10 

,, ْيلِ  ئِذِ     vay,,haline=و      o,,gün=ي ْوم 

بِينِ  ك ذ ِ  yalanlayanların=ِلْلم 

Vay haline o gün 

yalanlayanların. 

Vay haline o 

gün, yalanlayan-

ların. 

Vay haline o Gün ha-

kikati yalanlayanların, 

83. 
11 

.. ب ونِ     onlar=الَِذينِ      yalanlamaktadırlar=ي ك ذ ِ

ينِِ    gününü=بِي ْومِِ  ceza=الد ِ

Kıyamet gününü 

yalanlamış olanla-

rın. 

Onlar ki; din gü-

nünü yalanlarlar. 

Hesap Günü'nü(n ge-

leceğini) yalanlayan-

ların: 

83. 
12 

,, ا م  بِ ,,و  ي ك ذ ِ =yalanlamaz    ِِبِه=onu    َِإِل=başkası    

ْعت دِ     her=ك لُِّ  günahkardan=أ ثِيمِ     saldırgan=م 

Oysa onu azgın, 

günahkardan baş-

kası yalanlamaz. 

Halbuki onu, az-

gın günahkardan 

başka kimse ya-

lanlamaz. 

oysa, hak ve adalet 

sınırlarını ihlal eden-

ler (ve) günaha bat-

mış (olan)lar dışında 

kimse onu yalanla-

maz: 

83. 
13 

ل ْيهِِ    okunduğu=ت تْل ىَِٰ    zaman=إِذ ا..     ona=ع 

    masalları=أ س اِطيرِ     der=ق الِ     ayetlerimiz=آي ات ن ا

 eskilerin=اْْل َوِلينِ 

Ayetlerimiz kendi-

sine okunduğu 

zaman ´eskilerin 

masalları´ der. 

Ona ayetlerimiz 

okunduğunda; 

öncekilerin ma-

salları, der. 

(işte böyle,) ne za-

man mesajlarımız on-

lara iletilse, hep 

Geçmişin masalları! 

derler. 

83. 
14 

,,
ََلِ      hayır=ك 

انِ     doğrusu=ب ْلِ      pas,,olmuştur=ر 

ا    kalblerinin=ق ل وبِِهمِْ    üzerine=ع ل ىَِٰ     şeyler=م 

 kazanmakta=ي ْكِسب ونِ     oldukları=ك ان وا

Hayır, aksine ka-

zandıkları, kalple-

rini karatmıştı. 

Hayır; onların 

kazandıkları, 

kalblerini pas-

landırıp körlet-

miştir. 

Hayır, onların kalple-

ri, yaptıkları (kötülük-

ler) ile pas tutmuştur! 

83. 
15 

مِْ    hayır=ك ََلِ..     doğrusu..onlar=إِنَه 

ب ِِهمِْ..ع نِْ ر  =Rablerinden     ِئِذ     o..gün=ي ْوم 

وب ونِ  ْحج   perdelenmişlerdir=ل م 

Hayır, şüphesiz 

onlar o gün, Rabb-

lerinden mahrum 

kalacaklardır. 

Hayır doğrusu 

onlar, o gün 

Rabblarından 

kesinlikle mah-

rumdurlar. 

Elbette onlar, o Gün 

Rablerin(in rahme-

tin)den yoksun bırakı-

lacaklar: 

83. 
16 

مِْ    sonra=ث مَِ,,     onlar=إِنَه 

ال و ِحيمِِ    elbette,,gireceklerdir=ل ص   cehenneme=اْلج 

Sonra onlar, şüp-

hesiz cehenneme 

sürükleneceklerdir. 

Sonra onlar, 

muhakkak ce-

henneme yuvar-

lanacaklardır. 

ve sonra kesinlikle 

yakıcı ateşe girecek-

ler 

83. 
17 

ذ ا    denilecektir=ي ق الِ     sonra=ث مَِ..     işte..budur=ه َٰ

ك ْنت مِْ..الَِذي =olduğunuz..şey    ِِبِه=onu    

ب ونِ   yalanlamakta=ت ك ذ ِ

Sonra da onlara: 

«İşte bu, yalanla-

yıp durduğunuz 

şeydir» denilecek. 

Sonra da onlara; 

yalanlayıp dur-

duğunuz işte 

budur, denile-

cektir. 

ve kendilerine, Bu, iş-

te sizin yalanlamaya 

düşkün olduğunuz 

(şey)dir! denilecek. 

83. 
18 

    yazısı=ِكت ابِ     şüphesiz=إِنَِ    hayır=ك ََلِ,,

ارِِاْْل ِ ْبر  =iyilerin    ِعل ِي ِينِ ,,ل ِفي =İlliyyindedir 

Fakat iyilerin yazı-

sı İlliyyin´dedir. 

Doğrusu iyilerin 

kitabı, İlliy-

yin´dedir. 

Ama, gerçek erdem 

sahiplerinin kaydı en 

yüce şekilde (tutulur)! 

83. 
19 

.. ا م  اكِ ..و  أ ْدر  =sen..nereden..bileceksin?    ا     nedir=م 

 İlliyyin=ِعل ِيُّونِ 

İlliyyinin ne oldu-

ğunu bilir misin 

sen. 

İlliyyin´in ne ol-

duğunu sen ne-

reden bilecek-

sin? 

Bilir misin nedir o yü-

ce şekil? 

83. 
20 

,, ْرق ومِ     bir,,Kitaptır=ِكت ابِ   yazılmış=م 
Mühürlenmiş bir ki-

taptır o. 

Yazılmış bir ki-

tabdır. 

O, (silinmez şekilde) 

tutulan bir kayıttır, 

83. 
21 

د ه ِ..     ona..tanık..olurlar=ي ْشه 

ق َرب ونِ   yaklaştırılmış..olanlar=اْلم 

Yakınlaştırılmış 

olanlar onu görür-

ler. 

Gözde melekler 

onu görür. 

Allah'a yakınlaşmış 

herkes tarafından 

gözlenen. 

83. 
22 

ارِ     şüphesiz=إِنَِ,,     iyiler=اْْل ْبر 

 nimet=ن ِعيمِ     elbette,,içindedirler=ل ِفي

İyiler şüphesiz 

cennette nimetler 

içindedirler. 

Şüphesiz iyiler, 

Naim´dedirler. 

Bakın, gerçek erdem 

sahipleri (öteki dün-

yada) mutlaka kutsa-

nanlardan olacaklar; 

83. 
23 

ائِكِِ    üzerinde=ع ل ى..     divanlar=اْْل ر 

ونِ   oturup..bakarlar=ي ْنظ ر 

Tahtlar üzerinde 

kurulup etrafı sey-

rederler. 

Tahtlar üzerinde 

temaşa ederler. 

sedirler üzerinde 

(uzanarak) bakacak-

lar (Allah'a): 

83. 
24 

,, وِهِهمِْ,,فِي    sezersin=ت ْعِرفِ  ج  و  =yüzlerinde    

ة ِ  nimetin=النَِعيمِِ    sevinç,,ve,,parıltısını=ن ْضر 

Yüzlerinde cenne-

tin aydınlığını gö-

rürsün. 

Sen, o nimetin 

güzelliğini yüzle-

rinden tanırsın. 

ve yüzlerinde kut-

sanmışlığın parıltısını 

göreceksin. 

83. 
25 

..     onlara..içirilir=ي ْسق ْونِ 

ِحيقِ ..ِمنِْ ر  =halis..bir..şaraptan     ِْخت وم  mühürlü=م 

Onlara mühürlü 

saf bir içecekten 

içirilir. 

Onlara mühürlü, 

halis bir şarab-

tan içirilir. 

Onlara (Allah'ın) 

mührü ile damgalan-

mış halis bir içki veri-

lecek, 

83. 
26 

ه ِ,,     ki,,onun,,sonu=ِخت ام 
    misktir=ِمْسك ِ 

فِِ ِلكِ ,,يو  ذ َٰ =işte,,bunun,,için    ِف ْلي ت ن اف ِس=yarışsınlar    

ت ن افِس ونِ   yarışanlar=اْلم 

Sonu misktir, 

onun. İşte yarışan-

lar bunda yarışsın-

lar. 

Onun sonu 

misktir. Öyleyse 

yarışanlar, bunu 

için yarışsınlar. 

misk kokusu saçarak 

akan. Öyleyse, de-

ğerli şeylere ulaşmak 

için (can atanlar) bu 

(cennet içkisi)ni he-

deflesinler; 

83. 
27 

ه ِ.. اج  ِمز  ت ْسنِيمِ ..ِمنِْ    karışımı=و  =tesnimdendir 
Karışımı tes-

nimdendir. 

Onun katkısı yü-

ce kaynaktandır. 

çünkü o en yüce 

(madde)lerden oluş-

muştur; 

83. 
28 

ْينًا,, بِ     bir,,çeşme,,ki=ع  ا    içerler=ي ْشر      ondan=بِه 
Yakınlaştırılmış 

olanların kendisin-

Bir pınar ki; göz-

deler ondan içer-

Allah'a yakınlaşanla-

rın içecekleri bir (ni-
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ق َرب ونِ   yaklaştırılanlar=اْلم 
den içtiği kaynak-

tan. 

ler. metin) kaynağı. 

83. 
29 

وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. م  أ ْجر  =suç..işleyenler    

ن وا..الَِذينِ ..ِمنِ     idiler=ك ان وا آم  =inananlara    

ك ونِ   gülüyor=ي ْضح 

Suçlular, şüphesiz 

inanmış olanlara 

gülerlerdi. 

Doğrusu suç iş-

lemiş olanlar; 

mü´minlere, gü-

lerlerdi. 

Bakın, kendilerini gü-

naha kaptıranlar, 

imana erenlere güler-

ler 

83. 
30 

إِذ ا,, وا    zaman=و  رُّ     yanından,,geçtikleri=م 

    onların=بِِهمِْ

ونِ  ز   birbirlerine,,kaş,,göz,,ederlerdi=ي ت غ ام 

Yanlarından geç-

tikleri zaman da 

birbirlerine göz 

kırparlardı. 

Yanlarından 

geçtiklerinde 

birbirlerine göz 

kırparlardı. 

ve ne zaman yanla-

rından geçseler bir-

birlerine (istihza ile) 

göz kırparlar; 

83. 
31 

إِذ ا..     döndükleri=اْنق ل ب وا    zaman..da=و 

أ ْهِلِهمِ ..إِل ىَِٰ =ailelerine    اْنق ل ب وا=başlarlardı    

 eğlenmeye=ف ِكِهينِ 

Ailelerinin yanına 

döndükleri zaman 

da eğlenmeye 

başlarlardı. 

Ailelerinin yanı-

na döndüklerin-

de, eğlenerek 

dönerlerdi. 

ve kendileriyle aynı 

görüşteki insanlara 

geri döndüklerinde de 

keyif ve neşeyle dö-

nerler; 

83. 
32 

إِذ ا,, أ ْوه مِْ    zaman=و      onları,,gördükleri=ر 

ءِِ    şüphesiz=إِنَِ    derlerdi=ق ال وا ل  ؤ      şunlar=ه َٰ

الُّونِ   sapıklardır=ل ض 

İnananları gördük-

lerinde «Bunlar 

sapıklardır» der-

lerdi. 

Onları gördükleri 

vakit; muhakkak 

bunlar sapıklar-

dır, derlerdi. 

ve ne zaman (inanan-

ları) görseler, onlara: 

Yazık, bu (insa)nlar 

doğru yoldan sapmış! 

derler. 

83. 
33 

.. ا م  أ ْرِسل وا..و  =kendileri..gönderilmemişlerdi    

ل ْيِهمِْ افِِظينِ     onların..üzerine=ع   bekçi=ح 

Oysa kendileri, on-

ların üzerine bekçi 

olarak gönderil-

memişlerdi. 

Halbuki onlar, 

bunların üzerine 

gözcüler olarak 

gönderilmemiş-

lerdir. 

Oysa onlara, başka-

ları(nın inançları) 

üzerinde gözetleyici-

lik görevi verilmiş de-

ğildir. 

83. 
34 

,, ن وا,,الَِذينِ     işte,,bugün=ف اْلي ْومِ  آم  =inananlar    

اْلك فَارِِ,,ِمنِ  =kâfirlere     ِك ون  gülerler=ي ْضح 

İşte bugün de ina-

nanlar kafirlere gü-

lerler. 

İşte bugün de 

iman edenler, o 

kafirlere gülerler. 

(Hesap) Günü ise, 

imana ermiş olanlar 

(geçmişte) hakikati 

inkar edenler(in ha-

lin)e gülecekler 

83. 
35 

ائِكِِ    üzerinde=ع ل ى..     divanlar=اْْل ر 

ونِ   bakarlar..(oturup)=ي ْنظ ر 

Tahtlar üzerinde 

kurulup bakarlar; 

Tahtlar üzerinde, 

bakarak, 

(çünkü, cennette) se-

dirlerin üstünde 

(uzanmış şekilde) 

bakınıp duracaklar ve 

(kendi kendilerine di-

yecekler): 

83. 
36 

,, بِ ,,ه لِْ ِ ث و  =cezalandılar,,mı?     ِاْلك فَار=kâfirler    

ا ي ْفع ل ونِ ,,ك ان وا,,م  =yaptıklarıyla 

Kafirler, yaptıkları-

nın cezasını gör-

düler mi? diye. 

O küfredenler, 

yapageldiklerinin 

cezasına çarptı-

rıldılar mı diye? 

Bu hakikat inkarcıları, 

yapmaya düşkün ol-

dukları şeyler için mi 

(böyle) cezalandırılı-

yorlar? 

84. 
1 

اءِ     zaman=إِذ ا..  yarıldığı=اْنش قَتِْ    gök=الَسم 
Gök yarıldığı, Gök yarıldığı 

zaman; 

Gökyüzü parçalara 

ayrıldığında, 

84. 
2 

أ ِذن تِْ,, ا    ve,,dinlediği,,(zaman)=و  ب ِه      Rabbini=ِلر 

قَتِْ ح   kendisine,,yaraştığı,,üzere=و 

Rabbini dinleyip 

O´na yaraşır şekil-

de boyun eğdiği 

zaman! 

Ve Rabbına bo-

yun eğdiğinde. 

Ki o, zaten bo-

yun eğecektir. 

tabiatı gereği Rabbi-

ne boyun eğdiğinde; 

84. 
3 

إِذ ا.. دَتِْ    yer=اْْل ْرضِ     zaman=و   uzatıldığı=م 
Yer uzatılarak 

dümdüz yapıldığı, 

Yer düzeltildiği 

zaman; 

ve yeryüzü dümdüz 

hale getirildiğinde, 

84. 
4 

أ ْلق تِْ,, ا    dışarı,,atıp=و  ا,,م  فِيه  =içindekileri    

لَتِْ ت خ   ve,,boşaldığı=و 

İçindekileri dışarı 

atıp boşaldığı, 

İçinde olanları 

dışarı atıp bo-

şaldığı zaman; 

ve içindeki her şeyi 

dışarı atarak tama-

men boşaldığında, 

84. 
5 

أ ِذن تِْ.. ا    ve..dinlediği..(zaman)=و  ب ِه      Rabbini=ِلر 

قَتِْ ح   kendisine..yaraştığı..üzere=و 

Ve Rabbine yaraş-

tığı şekilde O´na 

kulak verip boyun 

eğdiği zaman. 

Ve Rabbına bo-

yun eğdiğinde. 

Ki o, zaten bo-

yun eğecektir. 

tabiatı gereği Rabbi-

ne boyun eğerek: 

84. 
6 

,, ا,,ي ا أ يُّه  =ey     ِْنس ان     sen=إِنَكِ     insan=اْْلِ

    çabalamaktasın=ك اِدحِ 

ب ِكِ ,,إِل ىَِٰ ر  =Rabbine,,(varan,,yolda)    ك ْدًحا=gayretle    

قِيهِِ َل   nihayet,,O’na,,varacaksın=ف م 

Ey insanoğlu! Sen 

Rabbine kavuşun-

caya kadar çalışıp 

çabalayacak, so-

nunda O´na kavu-

şacaksın. 

Ey insan; sen 

Rabbın için çalı-

şıp çabaladın, 

nihayet O´na 

kavuşacaksın. 

(öyleyse,) ey insan -

sen (madem ki) zah-

metli bir çaba ile 

Rabbine yönelmekte-

sin- sonunda mutlaka 

O'na kavuşacaksın! 

84. 
7 

نِْ    ama=ف أ َما.. وتِيِ     kimin=م 
    verilirse=أ 

 sağından=بِي ِمينِهِِ    Kitabı=ِكت اب ه ِ

O zaman kimin ki-

tabı sağından veri-

lirse, 

Kimin kitabı sa-

ğından verilirse; 

Sicili sağ eline verile-

cek olan kimse, 

84. 
8 

,, اس بِ ,,ف س ْوفِ  ي ح  =hesaba,,çekilecek    

 kolay=ي ِسيًرا    bir,,hesapla=ِحس ابًا

O kolay bir hesaba 

çekilecek. 

Kolayca bir he-

sab ile muhase-

be edilecektir. 

zamanı geldiğinde 

kolay bir hesaba çeki-

lecektir; 

84. 
9 

.. ي ْنق ِلبِ  أ ْهِلهِِ..إِل ىَِٰ    ve..dönecektir=و  =ailesine    

وًرا ْسر   sevinçli..olarak=م 

Ve sevinçli olarak 

ailesine dönecek-

tir. 

Ve ailesine de 

sevinçli olarak 

dönecektir. 

ve kendi görüş ve an-

layışındaki insanlara 

sevinçle 

dön(ebil)ecektir. 

84. 
10 

أ َما,, نِْ    ama=و  وتِيِ     kimin=م 
    verilirse=أ 

اءِ     Kitabı=ِكت اب ه ِ ر   tarafından=ظ ْهِرهِِ    arka=و 

Kimin kitabı da sır-

tının arkasından 

verilirse. 

Ama kimin de ki-

tabı arkasından 

verilirse; 

Sicili arkasından veri-

lecek olan ise, 

84. 
11 

.. ي ْدع و..ف س ْوفِ  =o..çağıracak    ث ب وًرا=ölümü 
O, ölümü çağıra-

cak. 

Derhal helakini 

temenni edecek-

tir. 

zamanı geldiğinde 

tamamiyle yok olmak 

için yalvaracak: 

84. 
12 

,, ي ْصل ىَِٰ  alevli,,ateşe=س ِعيًرا    ve,,girecektir=و 
Ve çılgın alevli ce-

henneme girecek-

tir. 

Ve çılgın aleve 

girecektir. 

ama yakıcı ateşe atı-

lacaktır. 

84. 
13 

أ ْهِلهِِ..فِي    idi=ك انِ     çünkü..o=إِنَه ِ.. =ailesi..arasında    

وًرا ْسر   sevinçli=م 

Çünkü o, dünyada 

ailesi arasında se-

vinç içinde idi. 

Çünkü o, ailesi 

içinde iken şıma-

rıktı. 

Bakın, o adam, (yer-

yüzündeki hayatında) 

kendi görüş ve anla-

yışındaki insanlar 

arasında keyifle ya-

şadı; 

84. 
14 

    sanmıştı=ظ نَِ    şüphesiz,,o=إِنَه ِ,,

ورِ ,,ل نِْ,,أ نِْ ي ح  =hiç,,dönmeyeceğini 

Rabbine hiç dön-

meyeceğini san-

mıştı. 

O, hiç dönmeye-

ceğini sanmıştı. 

çünkü, hiçbir zaman 

(Allah'a) döneceğini 

düşünmedi. 

84. 
15 

.. بَه ِ    şüphesiz=إِنَِ    hayır=ب ل ىَِٰ     idi=ك انِ     Rabbi=ر 

 görmekte=ب ِصيًرا    O’nu=بِهِِ

Aksine Rabbi onu 

görmekte idi. 

Hayır; muhakkak 

Rabbı, onu gör-

mekteydi. 

Evet, öyle! Halbuki 

Rabbi, onda olan her 

şeyi görmekteydi! 

84. 
16 

,,ِ     and,,içerim=أ ْقِسمِ     hayır=ف َل 

 akşamın,,alaca,,karanlığına=بِالَشف قِِ

Akşamın alaca ka-

ranlığına, 

And ederim o 

şafağa; 

Yok yok! Hayır! Ak-

şamın (geçip giden) 

alacakaranlığını ta-

nıklığa çağırırım. 

84. 
17 

اللَْيلِِ.. ا    geceye=و  م  س قِ     ve..şeylere=و   topladığı=و 
Geceye ve gece-

nin içinde barın-

dırdığına. 

Geceye ve der-

leyip topladığı 

şeye; 

Ve geceyi, onun (saf-

ha safha) gözler önü-

ne serdiklerini, 
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84. 
18 

رِِ,, اْلق م  اتَس قِ ,,إِذ ا    ve,,aya=و  =dolunay,,olduğunda 
Dolunay halindeki 

Ay´a andolsun ki, 

Ve toplu halde 

geldiğinde aya; 

ve dolunay haline ge-

len ayı: 

84. 
19 

قًاط ب ِ    siz..mutlaka..bineceksiniz=ل ت ْرك ب نَِ.. =tabakaya    

ط ب قِ ..ع نِْ =tabakadan 

Şüphesiz siz bir 

durumdan diğerine 

uğrayacaksınız. 

Muhakkak siz; 

bir durumdan di-

ğerine uğratıla-

caksınız. 

(işte böylece, ey in-

sanlar,) siz adım 

adım ilerleyeceksiniz. 

84. 
20 

,, ا مِْ,,ف م  ل ه  =onların,,nesi,,var?    

ي ْؤِمن ونِ ,,لِ  =inanmıyorlar 

Onlara ne oluyor 

da inanmıyorlar? 

Öyleyse, ne olu-

yor onlara da 

inanmıyorlar? 

Peki, onlara ne oluyor 

da (öteki dünyaya) 

inanmıyorlar? 

84. 
21 

إِذ ا..     okunduğu=ق ِرئِ     zaman=و 

ل ْيِهمِ      Kur’an=اْلق ْرآنِ     kendilerine=ع 

د ونِ ..لِ  ي ْسج  =secde..etmiyorlar 

Kendilerine Kur´an 

okunduğu zaman 

secde etmiyorlar? 

Ve Kur´an okun-

duğu zaman 

secde etmiyor-

lar. 

Ve Kur'an kendilerine 

okunduğunda saygıy-

la yere kapanmıyor-

lar? 

84. 
22 

وا,,الَِذينِ     bilakis=ب لِِ,, ك ف ر  =inkârcılar    

ب ونِ ي ك ذ ِِ =yalanlıyorlar 

Aksine kafir olanlar 

yalanlıyorlar. 

Bilakis o küfre-

denler, yalanlı-

yorlar. 

Evet, hakikati inkara 

şartlanmış olanlar (bu 

ilahi kelamı) yalanlı-

yorlar! 

84. 
23 

اّلَل ِ..     biliyor=أ ْعل مِ     Allah=و 

ا ي وع ونِ ..بِم  =içlerinde..gizledikleri 

Oysa Allah onların 

içinde gizlediklerini 

biliyor. 

Halbuki Allah, 

onların sakındık-

larını en iyi bi-

lendir. 

Ama Allah, onların 

(kalplerinde) gizledik-

lerini bilir. 

84. 
24 

ْره مِْ,,     bir,,azabı=بِع ذ ابِ     onlara,,müjdele=ف ب ش ِ

 acı=أ ِليمِ 

Onları acıklı bir 

azab ile müjdele. 

Onlara elim bir 

azabı müjdele. 

O halde, onlara (öteki 

dünyada) şiddetli 

azabı haber ver, 

84. 
25 

ن وا..الَِذينِ     ancak=إِلَِ.. آم  =inananlar    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlar=و      yararlı..işler=الَصاِلح 

مِْ     bir..mükâfat=أ ْجرِ     onlar..için..vardır=ل ه 

ْيرِ  ْمن ونِ ..غ  م  =kesintisiz 

İman edenler ve 

salih ameller işle-

yenler hariç. Onlar 

için bitip tükenme-

yen mükafat var-

dır. 

Ancak iman edip 

salih amel işle-

yenler müstes-

na. Onlara bitip 

tükenmeyen bir 

ecir vardır. 

yalnız (pişmanlık du-

yarak) iman edip doğ-

ru ve yararlı işler ya-

panlar hariç. Onlar 

için kesintisiz bir ödül 

vardır! 

85. 
1 

اءِِ,, الَسم      sahibi=ذ اتِِ    göğe,,andolsun=و 

وجِِ  burçlar=اْلب ر 

Burçları olan göğe. Andolsun; burç-

lar dolu semaya. 

Düşün büyük burçlar-

la dolu göğü, 

85. 
2 

اْلي ْومِِ.. ْوع ودِِ    güne..andolsun=و   vadedilen=اْلم 
Vaad edilen güne. Ve vaadolunan 

güne, 

ve (tahayyül et) vaad 

edilen Günü, 

85. 
3 

,, ش اِهدِ      şahide,,andolsun=و 

ْشه ودِ  م   ve,,şahidlik,,edilene=و 

Şahitlik edene ve 

şahitlik edilene 

andolsun ki. 

Şehadet edene 

ve şehadet edi-

lene. 

ve O (her şeye) tanık-

lık eden ile (O'nun ta-

rafından) tanıklık edi-

leni! 

85. 
4 

.. ابِ     kahroldu=ق تِلِ      adamları=أ ْصح 

 hendeğin=اْْل ْخد ودِِ

Hendekleri hazır-

layanların canı 

çıksın. 

Uhdud ashabı-

nın canı çıksın, 

Onlar (yalnızca) ken-

dilerini yok ederler, o 

çukuru hazırlayanlar, 

85. 
5 

    ateş=النَارِِ,,

ق ودِِ,,ذ اتِِ اْلو  =yakıt,,doldurulup,,tutuşturulmuş 

Bol yakıtı olan ate-

şi oralara doldu-

ranların. 

Tutuşturucu 

ateşlerle, 

(imana ermiş olanlara 

karşı) şiddetle yanan 

ateş (çukurunu)! 

85. 
6 

ا    onlar=ه مِْ    hani=إِذِْ.. ل ْيه      onun..başında=ع 

 oturmuşlardı=ق ع ود ِ

Hani onlar hendek-

lerin başında otu-

ruyorlardı. 

Hani onlar, onun 

çevresinde 

oturmuşlardı. 

Hani, onlar (keyifle) o 

(ateşi) seyretmişlerdi, 

85. 
7 

ه مِْ,, ا,,ع ل ىَِٰ    ve,,onlar=و  ي ْفع ل ونِ ,,م  =yaptıklarını    

ْؤِمنِينِ   seyrediyorlardı=ش ه ود ِ    müminlere=بِاْلم 

Müminlere yaptık-

ları işkenceleri 

seyrediyorlardı. 

Mü´minlere yap-

tıklarını seyret-

mekteydiler. 

müminlere ne yaptık-

larının bilincinde ola-

rak; 

85. 
8 

.. ا م  وا..و  ن ق م  =öc..almadılar    ِْم     onlardan=ِمْنه 

ي ْؤِمن وا..أ نِْ    başka..bir..sebeple=إِلَِ =inanmalarından    

ِميدِِ    aziz=اْلع ِزيزِِ    Allah’a=بِاّلَلِِ  övgüye..layık=اْلح 

Müminlerden öç 

almalarının tek se-

bebi aziz, övgüye 

lâyık Allah´a inan-

malarıydı. 

Onlar; ancak 

Aziz, Hamid Al-

lah´a inandıkları 

için 

mü´minlerden öç 

almışlardı. 

yalnızca Kudret Sa-

hibi, bütün övgülere 

layık olan Allah'a 

inanmalarından dola-

yı nefret ediyorlardı o 

müminlerden, 

85. 
9 

ْلكِ     O’nundur=ل ه ِ    O,,ki=الَِذي,,     hükümranlığı=م 

ا اتِِالَسم  و  =göklerin    ِ اْْل ْرِض     ve,,yerin=و 

اّلَل ِ ش ْيءِ ,,ك ل ِِ,,ع ل ىَِٰ    Allah=و  =her,,şeye    

 tanıktır=ش ِهيد ِ

O Allah ki göklerin 

ve yerin sahibi 

olan Allah´a. Allah 

herşeye şahittir. 

O ki; göklerin ve 

yerin mülkü 

kendisinindir. Ve 

Allah; her şeye 

Şahid´dir. 

O Allah ki göklerin ve 

yerin hükümranlığına 

sahiptir. Allah ki her 

şeye tanıktır! 

85. 
10 

ف ت ن وا..الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ.. =işkence..edenler    

ْؤِمنِينِ      inanan..erkeklere=اْلم 

ْؤِمن اتِِ اْلم      sonra=ث مَِ    ve..inanan..kadınlara=و 

ي ت وب وا..ل مِْ =tevbe..etmeyenler    ِْم     onlar..için..vardır=ف ل ه 

نَمِ     azabı=ع ذ ابِ  ه      cehennem=ج 

مِْ ل ه      azabı=ع ذ ابِ     ve..onlar..için..vardır=و 

ِريقِِ  yangın=اْلح 

İnanmış erkek ve 

kadınlara işkence 

edip, sonra yaptık-

larına tevbe etme-

yenler, var ya. 

Şüphesiz onlar için 

cehennem azabı 

vardır. Yakıp kavu-

ran azap ta onla-

radır, 

Şüphesiz ki 

mü´min erkekleri 

ve mü´min ka-

dınları belaya 

uğratanlar sonra 

da tevbe etme-

miş olanlar, işte 

onlar için ce-

hennem azabı 

vardır. Ve yakıcı 

azab da onlara-

dır. 

İnanan erkekler ile 

inanan kadınlara iş-

kence edenlere ve 

sonra hiçbir pişmanlık 

duymayanlara gelin-

ce, onları cehennem 

azabı beklemektedir; 

evet, yakıcı azap 

beklemektedir onları! 

85. 
11 

ن وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, آم  =inananlar    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,yapanlar=و      iyi,,işler=الَصاِلح 

مِْ نَاتِ     onlar,,için,,vardır=ل ه      cennetler=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ار ِ  ِلكِ     ırmaklar=اْْل ْنه      başarı=اْلف ْوزِ     işte,,budur=ذ َٰ

بِيرِ   büyük=اْلك 

inananlar ve iyi iş-

ler yapanlar için de 

altlarından ırmak-

lar akan cennetler 

vardır. İşte büyük 

kurtuluş budur. 

Doğrusu iman 

edip salih amel 

işlemiş olanlar 

için, altlarından 

ırmaklar akan 

cennetler vardır. 

İşte büyük kurtu-

luş budur. 

(Ama,) imana ermiş 

olup da doğru ve ya-

rarlı işler yapanlar, 

(öteki dünyada) için-

den ırmaklar akan 

bahçeler bulacaklar-

dır; bu, büyük bir kur-

tuluştur! 

85. 
12 

ب ِكِ     tutuşu=ب ْطشِ     şüphesiz=إِنَِ..     Rabbinin=ر 

 şiddetlidir=ل ش ِديد ِ

Doğrusu Rabbinin 

yakalaması şiddet-

lidir. 

Doğrusu Rabbı-

nın yakalayışı 

amansızdır. 

Şüphesiz, Rabbinin 

yakalaması son de-

rece çetindir! 

85. 
13 

    ilkin,,var,,eden=ي ْبِدئِ     O’dur=ه وِ     şüphesiz,,O=إِنَه ِ,,

ي ِعيد ِ  sonra,,yeniden,,devam,,eden=و 

İlk yaratan ve tek-

rar yaratacak olan 

da O´dur. 

Önce yaratıp 

sonra tekrarla-

yan O´dur, O. 

O'dur (insanı) yoktan 

var eden ve sonra 

yeniden hayata geti-

ren. 

85. 
14 

.. ه وِ      bağışlayandır=اْلغ ف ورِ     O=و 

د ود ِ  sevendir=اْلو 

O, bağışlayan ve 

sevendir. 

O; Ğafur´dur, 

Vedud´dur. 

Ve yalnız O'dur ger-

çek bağışlayıcı, sev-

gide kapsayıcı, 

85. 
15 

ِجيد ِ    Arş’ın=اْلع ْرِشِ    sahibidir=ذ و,,  yücedir=اْلم 
Arş´ın sahibidir, 

yücedir. 

Arş´ın sahibidir, 

Mecid´dir. 

şanlı kudret tahtının 

sahibi, 

85. 
16 

.. ا    yapandır=ف عَالِ  ي ِريد ِ..ِلم  =istediğini 
İstediğini yapandır. Dilediğini mutla-

ka yapandır. 

dilediği her şeyin 

mutlak Yapıcısı. 

85. 
17 

,, أ ت اكِ ,,ه لِْ =sana,,geldi,,mi?     ِِديث     haberi=ح 
Sana orduların O orduların ha-

beri haberi, sana 

(Günahkar) orduların 

kıssasından haberin 
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ن ودِِ  orduların=اْلج 
haberi geldi mi? geldi mi? var mı? 

85. 
18 

.. ود ِ    Fir’avn’ın=فِْرع ْونِ  ث م   ve..Semud’un=و 
Firavun ve Se-

mud´a ait ordula-

rın. 

Firavun ve Se-

mud´un. 

Firavun ve Semud 

(kavmi)nin? 

85. 
19 

وا,,الَِذينِ     doğrusu=ب لِِ,, ك ف ر  =inkâr,,edenler    

 bir,,yalanlama=ت ْكِذيبِ     içindedirler=فِي

Doğrusu kâfirler bir 

yalanlama içinde-

dirler. 

Doğrusu küfre-

denler, yalanla-

madadırlar. 

Ama, hakikati inkara 

şartlanmış olanlar 

onu yalanlamakta ıs-

rar ederler: 

85. 
20 

اّلَل ِ.. ائِِهمِْ..ِمنِْ    Allah=و  ر  و  =onları..arkalarından    

ِحيطِ   kuşatmıştır=م 

Halbuki Allah onla-

rı artlarından ku-

şatmıştır. 

Allah ise onları 

arkadan kuşa-

tandır. 

halbuki Allah onları, 

farkında olmadıkları 

halde, (ilmi ve kudreti 

ile) kuşatır. 

85. 
21 

    bir,,Kur’an’dır=ق ْرآنِ     o=ه وِ     hayır=ب لِْ,,

ِجيد ِ  şerefli=م 

Aksine, o şerefli bir 

Kur´an´dır. 

Doğrusu o; şanlı 

bir Kur´an´dır. 

Yok yok, hayır! Bu 

(reddettikleri ilahi ke-

lam) şerefli/soylu bir 

hitabedir, 

85. 
22 

.. ل ْوح ِ..فِي =bir..levhadadır     ِْحف وظ  korunan=م 
Korunan bir levha-

da (Levh-i Mah-

fuz´da)´dır. 

Levh-i Mah-

fuz´dadır. 

kaybolmayan bir lev-

ha üzerine (işlenmiş 

(bir hitabe)). 

86. 
1 

اءِِ,, الَسم  الَطاِرقِِ    göğe,,andolsun=و   ve,,tarık’a=و 
Göğe ve târıka 

and olsun. 

Andolsun göğe 

ve Tarık´a. 

Düşün gökleri ve ge-

ce vakti geleni! 

86. 
2 

.. ا م  اكِ ..و  أ ْدر  =sen..nereden..bileceksin?    ا     nedir=م 

 tarık=الَطاِرقِ 

Târıkın ne olduğu-

nu bilir misin sen? 

Nereden bile-

ceksin sen Ta-

rık´ın ne olduğu-

nu? 

Bilir misin nedir gece 

vakti gelen? 

86. 
3 

,,  parlayan=الثَاقِبِ     yıldızdır=النَْجمِ 
O karanlığı delen 

yıldızdır. 

O, delen yıldız-

dır. 

O, yıldızdır (inanma-

dan yaşanan hayatın) 

karanlığını delip ge-

çen: 

86. 
4 

.. ِ..ك لُِّ..إِنِْ ن ْفس  =hiçbir..can..yoktur..ki    ل َما=olmasın    

ا ل ْيه  افِظِ     başında=ع   bir..koruyucu=ح 

Hiçbir can yoktur ki 

başında bir koru-

yucu olmasın. 

Hiç bir nefis yok-

tur ki mutlaka 

onun üzerinde 

bir gözeten bu-

lunmasın. 

(zaten) hiçbir insan 

korunmasız bırakıl-

mamıştır. 

86. 
5 

ْنس انِ     bir,,baksın=ف ْلي ْنظ رِِ,,     neden=ِممَِ    insan=اْْلِ

ِلقِ   yaratıldığına=خ 

Öyleyse insan ne-

den yaratıldığına 

bir baksın. 

Şu halde insan 

bir baksın, ne-

den yaratılmış-

tır? 

İnsan, neden yaratıl-

dığına bir baksın: 

86. 
6 

.. ِلقِ  اءِ ..ِمنِْ    yaratıldı=خ  م  =bir..sudan     ِد افِق=atılan 
Fışkıran su damla-

cığından yaratıldı. 

O, atılıp dökülen 

bir sudan yara-

tılmıştır. 

o spermalı bir sıvıdan 

yaratılmıştır 

86. 
7 

,, جِ  ب ْينِِ,,ِمنِْ    çıkan=ي ْخر  =arasından    

ْلبِِ ائِبِِ    bel=الصُّ التَر   ve,,kaburga,,kemikleri=و 

Bel ile kaburga 

kemikleri arasın-

dan çıkan. 

Bel kemiği ile 

göğüslerin ara-

sından çıkar. 

(erkeğin) beli ile (ka-

dının) leğen kemiği 

arasından çıkan. 

86. 
8 

    şüphesiz..O=إِنَه ِ..

ْجِعهِِ..ع ل ىَِٰ ر  =onu..tekrar..döndürmeye    

 kadirdir=ل ق اِدرِ 

Allah onu tekrar 

yaratmaya kadir-

dir. 

Şüphe yok ki O, 

onu yeniden 

döndürmeye ka-

dirdir. 

Elbette O, (insanı 

yoktan var eden) onu 

yeniden (hayata) 

döndürmeye de ka-

dirdir: 

86. 
9 

,, ائِرِ ا    yoklanacağı=ت ْبل ى    gün=ي ْومِ  لَسر  =sırların 
Gizli işlerin ortaya 

çıkarıldığı günde. 

O gün, sırlar 

yoklanıp mey-

dana çıkarıla-

caktır. 

bütün sırların ortaya 

serileceği Gün, 

86. 
10 

ا.. ق َوة ِ..ِمنِْ    onun=ل ه ِ    yoktur=ف م  =bir..gücü    

لِ   bir..yardımcısı=ن اِصرِ     ne..de=و 

Onun hiçbir gücü 

ve hiçbir yardımcı-

sı olmaz. 

Artık onun gücü 

de, yardımcısı 

da yoktur. 

ve (insanın) ne bir 

kuvvet ne de yardım-

cı bulacağı (Gün)! 

86. 
11 

اءِِ,, الَسم  الَرْجعِِ,,ذ اتِِ    göğe,,andolsun=و  =dönüşlü 
Yağmurun sahibi 

göğe. 

Andolsun o dö-

nüş yeri olan 

göğe. 

Düşün dönüp duran 

gökleri, 

86. 
12 

اْْل ْرِضِ..     ve..yere..andolsun=و 

الَصدْعِِ..ذ اتِِ =çatlayan 

Bitkinin yeşerdiği 

yere andolsun ki. 

Ve yarılan yere, ve bitkilerle patlayıp 

yarılan yeri! 

86. 
13 

 ayırdedici=ف ْصلِ     elbette,,bir,,sözdür=ل ق ْولِ     O=إِنَه ِ,,
Şüphesiz Kur´an 

kesin bir sözdür. 

Ki doğrusu bu, 

kesin bir sözdür, 

Bakın, bu (ilahi ke-

lam) doğruyu yanlış-

tan ayıran bir sözdür, 

86. 
14 

ا.. م  ْزلِِ    O=ه وِ     ve..değildir=و   şaka=بِاْله 
O saçma bir söz 

değildir. 

Ve o, bir şaka 

değildir. 

boş bir lakırdı değil. 

86. 
15 

مِْ,, ْيدًا    kuruyorlar=ي ِكيد ونِ     onlar=إِنَه   bir,,tuzak=ك 
Onlar bir tuzak ku-

ruyorlar. 

Gerçekten onlar 

düzen kuruyor-

lar, 

Elbette on(u kabule 

yanaşmayan)lar, bir-

çok düzmece kanıt 

ararlar (ilahi kelamı 

çürütmek için); 

86. 
16 

أ ِكيد ِ.. ْيدًا    ben..de..kuruyorum=و   bir..tuzak=ك 
Ben de bir tuzak 

kuruyorum. 

Ben de bir dü-

zen kurmakta-

yım. 

ama Ben onların bü-

tün planlarını boşa 

çıkaracağım. 

86. 
17 

لِِ,, ه ِ     kâfirlere=اْلك افِِرينِ     sen,,mühlet,,ver=ف م 

مِْ ْيدًا    bırak,,onları=أ ْمِهْله  و   kendi,,hallerine=ر 

Sen kâfirlere müh-

let ver. Onlara bi-

raz zaman tanı. 

Sen; şimdilik ka-

firlere mühlet 

ver, onları biraz 

geciktir. 

Öyleyse bırak, haki-

kati inkar edenler di-

lediklerini yapsınlar, 

yapsınlar kısa bir sü-

re! 

87. 
1 

ب ِحِِ.. ب ِكِ     adını=اْسمِ     tesbih..et=س      Rabbinin=ر 

 yüce=اْْل ْعل ى

Rabbinin yüce 

adını takdis et. 

Rabbının o çok 

yüce adını tes-

bih et. 

Yücelt Rabbinin sı-

nırsız şanını! Yüceler 

Yücesi(nin şanını), 

87. 
2 

ل قِ     O,,ki=الَِذي,,  düzenledi=ف س َوىَِٰ    yarattı=خ 
O yaratan ve dü-

zeltendir. 

Ki O, yaratıp şe-

kil vermiştir. 

O ki, (her şeyi) ya-

ratmakta ve amacına 

uygun şekiller ver-

mektedir; 

87. 
3 

الَِذي..     takdir..etti=ق دَرِ     ve..O..ki=و 

د ىَِٰ  hedefini..gösterdi=ف ه 

Ölçüleri belirleyip 

yolunu gösteren-

dir. 

Ki O, takdir edip 

doğru yolu gös-

termiştir. 

O ki, (bütün mevcu-

datın) tabiatını belir-

lemekte ve onu (he-

define doğru) yönelt-

mektedir; 

87. 
4 

الَِذي,, جِ     ve,,O,,ki=و      çıkardı=أ ْخر 

ْرع ىَِٰ  otlağı=اْلم 

Yemyeşil meraları 

bitirendir. 

Ki O, yeşilliği çı-

karmıştır. 

O ki, yeşil ot(lar)ı çı-

karmakta, 

87. 
5 

ع ل ه ِ..     bir..çöpe=غ ث اءًِ    sonra..da..onu..çevirdi=ف ج 

ىَِٰ  kupkuru..siyah=أ ْحو 

Sonra da onları 

kupkuru çöpe çevi-

rendir. 

Sonra da onu 

kupkuru, siyah 

bir çöpe çevir-

miştir. 

ve sonra on(lar)ı ka-

ra, kavruk kök haline 

getirmektedir! 
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87. 
6 

,, ن ْقِرئ كِ      sana,,okutacağız=س 

ِ ت ْنس ىَِٰ,,ف َل  =unutmayacaksın 

Ey Muhammed! 

Sana Kur´an´ı biz 

okutacağız ve asla 

unutmayacaksın. 

Seni okutacağız 

da hiç unutma-

yacaksın. 

Biz sana öğreteceğiz 

ve (öğrendiklerinden 

hiçbirini) unutmaya-

caksın, 

87. 
7 

ا    yalnız..başka=إِلَِ.. ش اءِ ..م  =dilediği     ِ اّلَل=Allah’ın    

ْهرِ     bilir=ي ْعل مِ     O=إِنَه ِ     açığı=اْلج 

ا م  ي ْخف ىَِٰ..و  =ve..gizli..olanı 

Yalnız Allah´ın di-

lediği başka. O 

açığı da bilir gizliyi 

de. 

Yalnız Allah´ın 

dilediği başka. 

Çünkü O, açığı 

da, gizli olanı da 

bilir. 

Allah'ın (unutmanı) 

diledikleri hariç; çün-

kü, (yalnız) O'dur (in-

sanın) kavrayışına 

açık olan her şeyi ve 

(ondan) gizli olanları 

bilen. 

87. 
8 

,, كِ  ر  ن ي س ِ     ve,,sana,,kolaylaştıracağız=و 

ىَِٰ  en,,kolay,,olana=ِلْلي ْسر 

Seni en kolay yolu 

tutmağa muvaffak 

edeceğiz. 

Ve seni kolay 

olana muvaffak 

edeceğiz. 

Biz, (böylece) (nihai) 

huzura ve rahatlığa 

giden yolu senin için 

kolaylaştıracağız. 

87. 
9 

رِْ..     eğer=إِنِْ    o..halde..hatırlat..öğüt..ver=ف ذ ك ِ

ىَِٰ    yarar..verirse=ن ف ع تِِ ْكر   hatırlatmak=الذ ِ

O halde hatırlat-

mak fayda verirse 

hatırlat. 

O halde öğüt 

fayda verecek-

se, öğüt ver. 

O halde, (hakikati 

başkalarına) hatırlat, 

bu hatırlatma ister 

fayda ver(iyor gö-

rün)sün, (ister gö-

rünmesin). 

87. 
10 

,, نِْ    hatırlar=س ي ذََكرِ  ي ْخش ىَِٰ,,م  =saygılı,,olan 
Allah´tan korkan, 

öğüt alır. 

Korkacak olan 

öğüt alacaktır. 

(Allah'tan) korkan, 

düşünüp ondan ders 

alır, 

87. 
11 

ا.. نَب ه  ي ت ج      ve..ondan..kaçınır=و 

 bahtsız..olan=اْْل ْشق ى

Bedbaht olan on-

dan kaçacaktır. 

Bedbaht olan ise 

ondan kaçınır. 

ona yabancılaşan ise 

bir zavallı biçare ola-

rak kalır; 

87. 
12 

,, ي ْصل ى,,الَِذي =o,,da,,girer     ِالنَار=ateşe    

ىَِٰ  en,,büyük=اْلك ْبر 

O en büyük ateşe 

yaslanacaktır. 

Ki o, en büyük 

ateşe girecek 

olandır. 

böylesi, (öteki dünya-

da) büyük ateşe atı-

lacak 

87. 
13 

وتِ     yoktur=لِ     sonra=ث مَِ.. ا    ölüm=ي م      orada=فِيه 

لِ   yaşam=ي ْحي ىَِٰ    ne..de=و 

Sonra onun içinde 

ne ölür ne de ya-

şar. 

O, orada ne öle-

cek, ne de dirile-

cektir. 

ve orada ne ölecektir 

ne de diri kalacak. 

87. 
14 

    kurtuluşa,,ermiştir=أ ْفل حِ     doğrusu=ق دِْ,,

نِْ َكىَِٰ,,م  ت ز  =nefsini,,arındıran 

Doğrusu mutluluğa 

ermiştir arınan, 

Doğrusu arınan, 

felah bulmuştur. 

(Bu dünyada) arın-

mayı başaran ise, 

(öteki dünyada) mut-

luluğa ulaşır, 

87. 
15 

.. ذ ك رِ  ب ِهِِ    adını=اْسمِ     anan=و      Rabbinin=ر 

لَىَِٰ  ve..namaz..kılan=ف ص 

Rabbinin adını 

anıp namaz kılan. 

Rabbının adını 

anıp namaz kı-

lan. 

ki böylesi, Rabbinin 

ismini hatırlayan ve 

(O'na) ibadet edendir. 

87. 
16 

ونِ     ama=ب لِْ,,     siz,,yeğliyorsunuz=ت ْؤثِر 

ي اة ِ االدُّْني ِ    hayatını=اْلح  =dünya 

Fakat siz şu dünya 

hayatını üstün tu-

tuyorsunuz. 

Fakat siz, dünya 

hayatını tercih 

ediyorsunuz. 

Ama hayır, (ey insan-

lar,) siz bu dünya ha-

yatını tercih edersi-

niz, 

87. 
17 

ة ِ.. اْْلِخر  ْيرِ     oysa..ahiret=و      daha..iyi=خ 

أ ْبق ىَِٰ  ve..daha..kalıcıdır=و 

Oysa ahiret daha 

iyi ve daha kalıcı-

dır. 

Halbuki ahiret, 

daha hayırlı ve 

daha bakidir. 

oysa gelecek hayat 

daha iyi ve daha kalı-

cıdır. 

87. 
18 

ذ ا    şüphesiz=إِنَِ,,     elbette,,vardı=ل ِفي    bu=ه َٰ

فِِ  ilk=اْْل ول ىَِٰ    sahifelerde,,de=الصُّح 

Bu hüküm elbette 

ilk sahifelerde de 

vardır. 

Şüphesiz ki bu, 

ilk sahifelerdedir. 

Gerçek şu ki, (bütün) 

bunlar, geçmiş vahiy-

lerde (bildirilmiş)tir. 

87. 
19 

فِِ.. اِهيمِ     sayfalarında=ص ح      İbrahim’in=إِْبر 

وس ىَِٰ م   ve..Musa’nın=و 

İbrahim´in ve Mu-

sa´nın sahifelerin-

de. 

İbrahim´in ve 

Musa´nın sahife-

lerinde. 

İbrahim ve Musa'ya 

indirilen vahiylerde. 

88. 
1 

,, أ ت اكِ ,,ه لِْ =sana,,geldi,,mi?     ِِديث     haberi=ح 

 sarıp,,kaplayacak,,olanın=اْلغ اِشي ةِِ

Ey insanoğlu! Her-

şeyi kaplayacak 

kıyametin haberi 

sana gelmedi mi? 

Her şeyi sarıp 

kaplayacak ola-

nın haberi sana 

geldi mi? 

Kabus Gibi Çö-

ken'den haberin var 

mı? 

88. 
2 

وه ِ.. ج  ئِذِ     yüzler..var..ki=و      o..gün=ي ْوم 

اِشع ة ِ  öne..düşüktür=خ 

O gün birtakım 

yüzler zillete bü-

rünmüştür. 

Yüzler vardır ki, 

o gün zillete bü-

rünmüştür. 

Bazı yüzler o Gün ye-

re bakacak, 

88. 
3 

 yorulur=ن اِصب ة ِ    çalışır=ع اِمل ة ِ,,
Zor işler altında 

bitkin düşmüştür. 

Zor işler altında 

bitkin düşmüş-

tür. 

(günahın yükü altın-

da) bitkin düşmüş, 

(korku ile) sarsılmış, 

88. 
4 

.. ا    ateşe=ن اًرا    girerler=ت ْصل ىَِٰ ِمي ةًِح  =kızgın 
Yakıcı ateşe yas-

lanırlar. 

Kızgın bir ateşe 

girerler. 

kızgın bir ateşe gir-

mek 

88. 
5 

,, ع ْينِ ,,ِمنِْ    kendilerine,,içirilir=ت ْسق ىَِٰ =bir,,gözeden    

 kaynamış=آنِي ةِ 

Kızgın bir kaynak-

tan içirilirler. 

Kızgın bir kay-

naktan içirilecek-

tirler. 

ve kaynar bir pınar-

dan tatmak üzere. 

88. 
6 

.. مِْ    yoktur=ل ْيسِ      yiyecek=ط ع امِ     onlar..için=ل ه 

ِريع ِ..ِمنِْ    başka=إِلَِ ض  =kuru..dikenden 

Onlar için kuru di-

kenden başka yi-

yecek de yoktur. 

Kötü kokulu, ku-

ru bir dikenden 

başka yiyecekle-

ri yoktur. 

Hiçbir yiyecekleri yok 

kuru dikenlerin acılı-

ğından başka, 

88. 
7 

,, ي ْسِمنِ ,,لِ  =o,,beslemez     ِل ي ْغنِي,,و  =ve,,gidermez    

وع ِ,,ِمنِْ ج  =açlığı 

Ne semirtir, ne de 

açlığı giderir. 

O, ne semirtir, 

ne de açlığı gi-

derir. 

ne bir güç veren ne 

de açlığı gideren (di-

kenlerin). 

88. 
8 

وه ِ.. ج  ئِذِ     yüzler..de..var..ki=و      o..gün=ي ْوم 

ة ِ  nimet..içinde..mutlu=ن اِعم 

İnanmış olanların 

yüzleri, o gün, pırıl 

pırıldır. 

Yüzler de vardır 

ki; o gün, parıl 

parıldır. 

Bazı yüzler (de) o 

Gün mutlulukla parıl-

dayacak, 

88. 
9 

,, الِِ س ْعيِه  =işinden    ِ اِضي ة  memnun=ر 
Yaptıklarından 

hoşnutturlar. 

Çalıştıklarından 

hoşnuddur. 

çabaları(nın meyve-

sini tatmak)tan mem-

nun, 

88. 
10 

.. نَةِ ..فِي ج  =bir..bahçededir     ِع اِلي ة=yüksek 
Yüksek bir bahçe-

dedirler. 

Yüksek bir cen-

nettedir. 

harika bir bahçede, 

88. 
11 

,, عِ ,,لِ  ت ْسم  =işitmezler    ا     orada=فِيه 

ِغي ةًِ  boş,,söz=ل 

Orada boş söz 

işitmezler. 

Orada boş bir laf 

işitmezler. 

boş lakırdı işitmeye-

cekleri (bir bahçede). 

88. 
12 

ا..     bir..kaynak=ع ْينِ     orada..vardır=فِيه 

اِري ة ِ  akan=ج 

Orada akan bir 

kaynak vardır. 

Orada akan bir 

pınar vardır. 

Sayısız pınarlar aka-

cak orada, 

88. 
13 

ا,, رِ     orada=فِيه      tahtlar=س ر 

ْرف وع ة ِ  yükseltilmiş=م 

Orada yükseltilmiş 

tahtlar vardır. 

Orada yüksek 

tahtlar, 

(ve) yükseltilmiş 

(mutluluk) tahtları, 

88. 
14 

.. ابِ  أ ْكو  ْوض وع ة ِ    ve..kadehler=و   konulmuş=م 
Konulmuş kadeh-

ler. 

Yerleştirilmiş ka-

seler, 

doldurulmuş kadeh-

ler, 

88. 
15 

,, اِرقِ  ن م  ْصف وف ة ِ    ve,,yastıklar=و   dizilmiş=م 
Dizilmiş yastıklar. Sıra sıra dizilmiş 

yastıklar, 

dizilmiş yastıklar, 
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88. 
16 

.. ابِيُِّ ر  ز  ْبث وث ة ِ    ve..halılar=و   serilmiş=م 
Serilmiş halılar 

vardır. 

Serilmiş saçaklı 

halılar vardır. 

ve serilmiş halılar... 

88. 
17 

,, ِ ونِ ,,أ ف َل  ي ْنظ ر  =bakmıyorlar,,mı?    

بِلِِ,,إِل ى اْْلِ =develere     ِك ْيف=nasıl    

ِلق تِْ  yaratılmış=خ 

Bu insanlar bak-

mıyorlar mı, deve-

lerin nasıl yaratıl-

dığına? 

Onlar deveye 

bakmazlar mı, 

nasıl yaratılmış-

tır? 

Peki, (o yeniden di-

rilmeyi inkar edenler) 

bakmazlar mı yağmur 

yüklü bulutlara (ve 

görmezler mi) nasıl 

yaratılmış onlar? 

88. 
18 

.. إِل ى اءِِ..و  الَسم  =ve..göğe?     ِك ْيف=nasıl    

فِع تِْ  yükseltilmiş=ر 

Göğün nasıl yük-

seltildiğine? 

Göğe de. Nasıl 

yükseltilmiştir? 

Ve (bakmazlar mı) 

göğe, nasıl yükseltil-

miş? 

88. 
19 

,, إِل ى اْلِجب الِِ,,و  =ve,,dağlara?     ِك ْيف=nasıl    

 dikilmiş=ن ِصب تِْ

Dağların nasıl di-

kildiğine? 

Dağlara da. Na-

sıl dikilmiştir? 

Ve dağlara, nasıl 

sağlamca dikilmiş? 

88. 
20 

.. إِل ى اْْل ْرِضِ..و  =ve..yere?     ِك ْيف=nasıl    

تِْ  yayılıp..döşenmiş=س ِطح 

Yerin nasıl yayıldı-

ğına? 

Yere de. Nasıl 

yayılmıştır? 

Ve toprağa, nasıl ya-

yılmış? 

88. 
21 

رِْ,, ا    öğüt,,ver=ف ذ ك ِ     sen=أ ْنتِ     çünkü,,ancak=إِنَم 

رِ  ذ ك ِ  öğüt,,verensin=م 

Ey Muhammed! 

Sen öğüt ver. 

Çünkü sen ancak 

öğüt verensin. 

Öğüt ver, çünkü 

sen; ancak bir 

öğütçüsün. 

İşte böyle, (ey Pey-

gamber,) onlara öğüt 

ver; senin görevin 

yalnız öğüt vermektir: 

88. 
22 

.. ل ْيِهمِْ    değilsin=ل ْستِ      onların..üzerinde=ع 

ْيِطرِ  ص   zorlayıcı=بِم 

Onların üzerinde 

zorlayıcı değilsin. 

Onların üzerine 

zor kullanıcı de-

ğilsin. 

sen onları (inanmaya) 

zorlayamazsın. 

88. 
23 

نِْ    ancak=إِلَِ,, لَىَِٰ    kim=م      yüz,,çevirir=ت و 

ك ف رِ   ve,,inanmazsa=و 

Ancak kim yüz çe-

virir, inkar ederse, 

Ancak kim yüz 

çevirir ve küfre-

derse; 

Ancak, kim hakikati 

inkara şartlanmış ola-

rak yüz çevirip uzak-

laşırsa, 

88. 
24 

ب ه ِ..     Allah=اّلَل ِ    ona..azab..eder=ف ي ع ذ ِ

 en..büyük=اْْل ْكب رِ     azabla=اْلع ذ ابِ 

Allah onu en bü-

yük azaba uğratır. 

Allah, onu en 

büyük azab ile 

azablandırır. 

Allah ona (öteki dün-

yada) en büyük azabı 

tattıracaktır: 

88. 
25 

مِْ    bizedir=إِل ْين ا    şüphesiz=إِنَِ,,  dönüşleri=إِي اب ه 
Dönüşleri bizedir. Şüphesiz onların 

dönüşü, ancak 

Bizedir. 

Bizedir onların dö-

nüşleri, 

88. 
26 

ل ْين ا    şüphesiz=إِنَِ    sonra=ث مَِ..     bize..düşer=ع 

مِْ  onların..hesabı=ِحس اب ه 

Sonra onların he-

sabını görmek bize 

düşer. 

Sonra hesabla-

rını görmek de 

muhakkak Bize 

düşer. 

ve Bize düşer onları 

hesaba çekmek. 

89. 
1 

اْلف ْجرِِ,,  andolsun,,fecre=و 
Andolsun tanyeri-

nin ağarmasına! 

Andolsun fecre, Şafağı düşün 

89. 
2 

.. ل ي الِ   on=ع ْشرِ     ve..geceye=و 
On geceye, Ve on geceye, ve on geceyi! 

89. 
3 

الَشْفعِِ,, تْرِِ    ve,,çift’e=و  اْلو   ve,,tek’e=و 
Çifte ve teke. Hem çifte, hem 

teke. 

Çok olanı ve Tek ola-

nı düşün! 

89. 
4 

اللَْيلِِ.. ي ْسرِِ..إِذ ا    ve..geceye=و  =gitmekte..olan 
Gitmekte olan ge-

ceye. 

Gelip geçeceği 

demde geceye, 

Kendi yolunda akıp 

giden geceyi düşün! 

89. 
5 

,, ِلكِ ,,فِي,,ه لِْ ذ َٰ =bunda,,var,,değil,,mi?    

مِ   akıl=ِحْجرِ     sahibi,,için=ِلِذي    bir,,yemin=ق س 

Ki bunlarda akıl 

sahipleri için birer 

yemin değeri var. 

Akıl sahipleri için 

bunların her biri 

birer yemine 

değmez mi? 

Düşün bütün bunları; 

bunlarda, akıl sahip-

leri için hakikatin sağ-

lam bir kanıtı yok 

mudur? 

89. 
6 

.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?     ِف ع لِ ..ك ْيف =ne..yaptı    

بُّكِ   Ad’e‘=بِع ادِ     Rabbin=ر 

Görmedin mi Rab-

bin ne yaptı Ad 

kavmine? 

Görmez misin, 

Rabbın nasıl 

yaptı Ad´a? 

Bilmez misin Rabbin 

neler yaptı Ad (hal-

kın)a, 

89. 
7 

,, مِ  ادِِ,,ذ اتِِ    ?İrem’e=إِر  اْلِعم  =sütunlu 
Yüksek sütunlu 

İrem´e. 

Sütunlar sahibi 

İrem´e? 

çok sütunlu İrem 

(halkına), 

89. 
8 

ي ْخل قِْ..ل مِْ    ki=الَتِي.. =yaratılmamıştı    

ا دِِ..فِي    onun..eşi=ِمثْل ه  اْلبَِل  =ülkeler..arasında 

Ki ülkeler arasında 

onun eşi yaratıl-

mamıştı. 

Ki o, şehirlerde 

bir benzeri yara-

tılmayandı. 

ki bütün o topraklarda 

bir benzeri inşa edil-

memişti? 

89. 
9 

ود ِ,, ث م  اب وا,,الَِذينِ     ?ve,,Semud’a=و  ج  =oyan    

ادِِ    kayaları=الَصْخرِ   vadide=بِاْلو 

Vadide kayaları 

oyarak evler yapan 

Semud kavmine? 

Dağ yamacında 

kayaları oyan 

Semud kavmi-

ne? 

Ve vadide kayaları 

oymuş olan Semud 

(halkın)a? 

89. 
10 

.. فِْرع ْونِ      sahibi=ِذي    ?ve..Fir’avn’a=و 

 kazıklar=اْْل ْوت ادِِ

ve kazıklar sahibi 

Firavun´a. 

Kazıklar sahibi 

Firavun´a, 

Ve (pek çok) çadır di-

reğine sahip Fira-

vun'a? 

89. 
11 

,,     azmışlardı=ط غ ْوا    ki=الَِذينِ 

دِِ,,فِي اْلبَِل  =ülkelerde 

Bunlar ülkelerinde 

azmışlardı. 

Ki bunlar, mem-

leketlerde azgın-

lık etmişlerdi. 

(Onlar) toprakları 

üzerinde hak ve ada-

let sınırlarını aştılar; 

89. 
12 

وا.. ا    çokları=ف أ ْكث ر      oralarda=فِيه 

 kötülük..etmişlerdi=اْلف س اد ِ

Oralarda çok kötü-

lük etmişlerdi. 

Ve fesadı ço-

ğaltmışlardı. 

ve orada büyük bir 

yozlaşma ve çürüme-

ye sebep oldular; 

89. 
13 

ل ْيِهمِْ    bu,,yüzden,,çarptı=ف ص بَِ,,     onların,,üzerine=ع 

بُّكِ   azab=ع ذ ابِ     kırbacını=س ْوطِ     Rabbin=ر 

Bu yüzden Rabbin 

onların üzerine 

azab kırbacını 

çarptı 

Bu sebeple 

Rabbın onları, 

azab kırbacın-

dan geçirdi. 

işte bu yüzden Rab-

bin onları azap kırba-

cından geçirdi; 

89. 
14 

بَكِ     elbette=إِنَِ..     Rabbin=ر 

ادِِ  gözetleme..yerindedir=ل بِاْلِمْرص 

Çünkü Rabbin her 

an gözetlemekte-

dir. 

Doğrusu Rabbın 

hep gözetlemek-

teydi. 

çünkü Rabbin, şüp-

hesiz, her zaman gö-

zetleyip durmaktadır! 

89. 
15 

ْنس انِ     fakat=ف أ َما,, ا,,إِذ ا    insan=اْْلِ م  =ne,,zaman    

ه ِابِْ ت َل  =kendisini,,sınasa    ِ بُّه     Rabbi=ر 

ه ِ م      ve,,ona,,ikramda,,bulunsa=ف أ ْكر 

ه ِ ن عَم      der,,ki=ف ي ق ولِ     ve,,ona,,nimet,,verse=و 

ب ِي نِِ    Rabbim=ر  م   bana,,ikram,,etti=أ ْكر 

Rabbin denemek 

için bir insana iyilik 

edip, nimet verdiği 

zaman o: «Rabbim 

beni şerefli kıldı» 

der. 

Ama insan; 

Rabbı kendisini 

deneyip kerem 

eder ve nimet 

verirse: Rabbım 

beni şerefli kıldı, 

der. 

İnsana gelince, ne 

zaman Rabbin onu, 

cömertliğiyle ve hoş-

nut olacağı bir hayat 

bağışlamakla dene-

se, Rabbim, bana 

karşı (ne kadar) cö-

mertmiş! der; 

89. 
16 

أ َما.. ا..إِذ ا    ama=و  م  =ne..zaman    ِ ه     onu..sınasa=اْبت َل 

ل ْيهِِ    ve..daraltsa=ف ق د رِ      rızkını=ِرْزق ه ِ    ona=ع 

ب ِي    der..ki=ف ي ق ولِ   beni..alçalttı=أ ه ان نِِ    Rabbim=ر 

Fakat onu sına-

mak için rızkını da-

raltıp bir ölçüye 

göre verdiği za-

man: «Rabbim ba-

na hor baktı» der. 

Ama onu dene-

mek üzere rızkı-

nı daraltırsa: 

Rabbım beni fa-

kir düşürdü, der. 

ama geçim vasıtala-

rını daraltarak onu 

denediği zaman ise, 

Rabbim beni küçük 

düşürdü! di(ye sızla-

nı)r. 

89. 
17 

,,
ََلِ      doğrusu=ب لِْ    hayır=ك 

ونِ ,,لِ  ت ْكِرم  =siz,,ikram,,etmiyorsunuz    

 yetime=اْلي تِيمِ 

Hayır yetime karşı 

cömert davranmı-

yorsunuz. 

Hayır; doğrusu 

siz, yetime ikram 

etmezsiniz. 

Ama hayır, hayır, (ey 

insanlar, bütün yap-

tıklarınızı ve yapma-

dıklarınızı bir düşü-

nün:) siz yetime karşı 

cömert değilsiniz, 
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89. 
18 

.. لِ  اضُّونِ ..و  ت ح  =ve..teşvik..etmiyorsunuz    

ط ع امِِ..ع ل ىَِٰ =yedirmeğe    ِِاْلِمْسِكين=yoksula 

Yoksulu yedirmek 

konusunda birbiri-

nizi özendirmiyor-

sunuz. 

Yoksulu yedir-

mek için birbiri-

nizi teşvik et-

mezsiniz. 

muhtaçları doyurma-

ya birbirinizi teşvik 

etmiyorsunuz, 

89. 
19 

,, ت أْك ل ونِ  اثِ     ve,,yiyorsunuz=و      mirası=التُّر 

ا    bir,,yiyişle=أ ْكًَلِ  hırsla=ل مًّ

Size kalan mirası 

hak gözetmeden 

yiyorsunuz. 

Mirası hak gö-

zetmeden yersi-

niz. 

(başkalarının) mirası-

nı açgözlülükle yiyip 

bitiriyorsunuz, 

89. 
20 

.. ت ِحبُّونِ  الِ     ve..seviyorsunuz=و      malı=اْلم 

بًّا ا    sevgiyle=ح  مًّ  pek..çok=ج 

Malı pek çok sevi-

yorsunuz. 

Malı da pek çok 

seversiniz. 

ve sınırsız bir sevgiy-

le malı mülkü sevi-

yorsunuz! 

89. 
21 

    dümdüz,,edildiği=د َكتِِ    zaman=إِذ ا    hayır=ك ََلِ,,

د كًّا,,د كًّا    yer=اْْل ْرضِ  =birbiri,,ardınca,,sarsılıp 

Hayır, yer çarpılıp 

paralandığı za-

man, 

Ama yer; parça 

parça dağıtıldı-

ğında. 

Peki, (Hesap Günü 

nasıl davranacaksı-

nız,) yeryüzü ardarda 

sarsılıp paramparça 

olduğunda, 

89. 
22 

.. اءِ  ج  بُّكِ     ve..geldiği..(zaman)=و      Rabbine=ر 

ل كِ  اْلم  فًّا    melekler=و  فًّا..ص  ص  =sıra..sıra..dizili 

Melekler sıra sıra 

dizilip, Rabbinin 

buyruğu gelince, 

Melekler sıra sı-

ra dizilip Rabbı-

nın buyruğu gel-

diğinde. 

ve Rabbin(in haşme-

ti) ortaya çıktığında 

ve melekler (gerçek 

hüviyetleriyle) saf saf 

olduklarında? 

89. 
23 

,, ِجيءِ  ئِذِ     ve,,getirildiği=و      o,,gün=ي ْوم 

نَم ِ  ه  ئِذِ     cehennem=بِج      işte,,o,,gün=ي ْوم 

ْنس انِ     anlar=ي ت ذ َكرِ      insan=اْْلِ

أ نَِ ىَِٰو  =artık,,ne,,(yararı),,var?    ِ ل ه=kendisine    

ىَِٰ ْكر   anlamanın=الذ ِ

Ki cehennem de o 

gün getirilmiştir. İş-

te o gün insan an-

lar, ancak artık an-

lamanın kendisine 

ne faydası var? 

Cehennem o 

gün getirilir. İn-

san o gün, hatır-

layacak ama ha-

tırlamadan ona 

ne? 

İşte o Gün cehennem 

(gözönüne) getirilip 

konacak; o Gün insan 

(yaptığı ve yapmadığı 

her şeyi) hatırlayacak 

ama bu hatırlamanın 

ne faydası olacak 

ona? 

89. 
24 

.. ل ْيت نِي..ي ا    der..ki=ي ق ولِ  =ah..keşke..ben    

    gönderseydim..(iyi..işler)=ق دَْمتِ 

ي اتِيلِِ ح  =bu..hayatım..için 

O zaman insan, 

´Ah keşke ben bu 

hayatım için önce-

den iyi işler yapıp 

gönderseydim´ 

der. 

Keşke bu haya-

tım için önceden 

bir şey yapsay-

dım, der. 

O, Ah, keşke (gele-

cek) hayatım için ön-

ceden bir hazırlık 

yapsaydım! diyecek. 

89. 
25 

,, ئِذِ  بِ ,,لِ     o,,gün=ف ي ْوم  ي ع ذ ِ =azab,,edemez    

د ِ    O’nun,,yapacağı,,azabı=ع ذ اب ه ِ  hiç,,kimse=أ ح 

O gün O´nun ya-

pacağı azabı kim-

se yapamaz. 

O gün O´nun 

azabı gibi hiç bir 

kimse azab 

edemez. 

Hiç kimse Allah'ın o 

Gün (günahkarlara 

verdiği) azap gibi 

azap veremez; 

89. 
26 

.. لِ  ي وثِقِ ..و  =ve..bağ..vuramaz    

ث اق ه ِ د ِ    O’nun..vuracağı..bağı=و   hiç..kimse=أ ح 

O´nun vuracağı 

bağı hiç kimse vu-

ramaz. 

O´nun vurduğu 

bağı kimse vu-

ramaz. 

ve hiç kimse O'nun 

gibi bağlarla bağla-

yamaz. 

89. 
27 

,, اأ يَت هِ ,,ي ا =ey     ِالنَْفس=nefis    

ئِنَة ِ ْطم   huzura,,eren=اْلم 

Ey huzura eren 

nefis! 

Ey huzur içinde 

olan can. 

(Ama dürüst ve er-

demlilere,) Ey iç hu-

zuruna ermiş olan in-

sanoğlu! (diye sesle-

necek Allah,) 

89. 
28 

ب ِكِِ..إِل ىَِٰ    dön=اْرِجِعي.. ر  =Rabbine    

اِضي ِ ةًِر  =razı..olarak    ًِْرِضيَة  rızasını..kazanarak=م 

Razı edici ve razı 

edilmiş olarak 

Rabbine dön. 

Dön Rabbına. 

Sen O´ndan 

hoşnud, O da 

senden razı ola-

rak. 

Rabbine O'ndan hoş-

nut kalmış ve (O'nu) 

hoşnut etmiş olarak 

dön, 

89. 
29 

ِلي,,  kullarım=ِعب اِدي    arasına=فِي    ve,,gir=ف اْدخ 
İyi kullarım arasına 

katıl. 

Haydi gir kulla-

rımın arasına. 

gir, öyleyse Benim 

(öteki sadık) kullarım-

la birlikte, 

89. 
30 

ِلي.. اْدخ  نَتِي    ve..gir=و   cennetime=ج 
Cennetime gir. Gir, cennetime. gir cennetime! 

90. 
1 

,, ذ ا    and,,içerim=أ ْقِسمِ     hayır=لِ      bu=بِه َٰ

 kente=اْلب ل دِِ

Hayır, and içerim 

bu şehre. 

Şu beldeye ye-

min ederim; 

Ben bu beldeyi tanık-

lığa çağırırım, 

90. 
2 

.. أ ْنتِ  ذ ا    oturmaktasın=ِحلِ     ki..sen=و      bu=بِه َٰ

 şehirde=اْلب ل دِِ

Ki sen bu şehre 

girmektesin. 

Sen de bu bel-

dede oturmuş-

sun. 

senin serbestçe ya-

şadığın bu beldeyi, 

90. 
3 

,, اِلدِ  و      ve,,doğurana,,andolsun=و 

ا م  ل د ِ,,و  و  =ve,,doğurduğuna 

Doğurana ve do-

ğurduğuna andol-

sun ki, 

Doğurana da, 

doğurduğuna da 

andolsun ki; 

ve (tanıklığa çağırı-

rım) anne babayı ve 

çocukları: 

90. 
4 

ل ْقن ا    elbette=ل ق دِْ.. ْنس انِ     biz..yarattık=خ      insanı=اْْلِ

ب دِ     arasında=فِي  zorluk=ك 

Biz insanı birtakım 

zorluklar, zahmet-

ler ve sıkıntılar 

içinde yarattık. 

Biz, insanı ger-

çekten meşakkat 

içinde yarattık. 

Gerçek şu ki, Biz in-

sanı acı, sıkıntı ve 

imtihan (ile yüklü bir 

hayat)a gönderdik. 

90. 
5 

,,     ?mi,,sanıyor-=أ ي ْحس بِ 

ي ْقِدرِ ,,ل نِْ,,أ نِْ =güç,,yetiremeyeceğini    

ل ْيهِِ د ِ    kendisine=ع   hiç,,kimsenin=أ ح 

İnsan hiç kimsenin 

kendisine güç yeti-

remeyeceğini mi 

sanıyor? 

Yoksa o, kimse-

nin kendisine 

güç yetiremeye-

ceğini mi sanı-

yor? 

İnsan, kimsenin kendi 

üzerinde güç sahibi 

olmadığını mı zanne-

diyor? 

90. 
6 

.. الًِ    ben..telef..ettim=أ ْهل ْكتِ     diyor=ي ق ولِ      mal=م 

 birçok=ل ب دًا

Yığın yığın mal tü-

ketmişimdir diyor. 

Yığın yığın mal 

tüketmişimdir, 

diyor. 

Övünüp duruyor: 

Ben, yığınla servet 

tükettim! 

90. 
7 

,,     ?mi,,sanıyor-=أ ي ْحس بِ 

ه ِ,,ل مِْ,,أ نِْ ي ر  =kendisini,,görmediğini    ِ د  kimsenin=أ ح 

Kimsenin kendisini 

görmediğini mi sa-

nıyor? 

Kimsenin kendi-

sini görmediğini 

mi sanıyor? 

Peki, kimsenin kendi-

sini görmediğini mi 

sanıyor? 

90. 
8 

.. ن ْجع لِْ..أ ل مِْ =biz..vermedik..mi?    ِ ل ه=ona    

ْين ْينِِ  iki..göz=ع 

Biz ona iki göz 

vermedik mi? 

Biz; onun için iki 

göz var etmedik 

mi? 

Biz ona iki göz ver-

medik mi? 

90. 
9 

,, ِلسِ  انًاو  =ve,,bir,,dil    ِِش ف ت ْين  ve,,iki,,dudak=و 
Bir dil, iki dudak 

vermedik mi? 

Bir dil ve iki du-

dak. 

Bir dil ve bir çift du-

dak, 

90. 
10 

ه د ْين اه ِ..  iki..(tepe)..yol=النَْجد ْينِِ    ve..ona..gösterdik=و 
Biz ona eğri ve 

doğru iki yol gös-

termedik mi? 

Biz; ona iki de 

yol gösterdik. 

ve ona (kötülüğün ve 

iyiliğin) iki yolunu da 

göstermedik mi? 

90. 
11 

,, ِ مِ ,,ف َل  اْقت ح  =fakat,,o,,atılamadı    ِ اْلع ق ب ة=sarp,,yokuşa 
Fakat o zor geçidi 

aşmaya girişmedi. 

Ama o, sarp yo-

kuşu aşmaya gi-

rişemedi. 

Ama o, sarp yokuşa 

tırmanmayı deneme-

di... 

90. 
12 

.. ا م  اكِ ..و  أ ْدر  =sen..nereden..bileceksin?    ا     nedir=م 

 sarp..yokuş=اْلع ق ب ة ِ

O zor geçidin ne 

olduğunu sen bilir 

misin? 

Sarp yokuşun ne 

olduğunu sen 

nereden bile-

ceksin? 

Bilir misin nedir o 

sarp yokuş? 

90. 
13 

,, ق ب ةِ     çözmektir,,(azad,,etmek)=ف كُِّ  bir,,köleyi=ر 
O geçit bir köle ve 

esir azad etmektir. 

Bir kul azad et-

mektir. 

(O,) boynunu (günah 

zincirinden) kurtar-

maktır; 

90. 
14 

    doyurmaktır=إِْطع امِ     yahut=أ وِْ..
Yahut açlık gü-

nünde doyurmak-

Yahut açlık gü-

nünde yemek 

yahut (kendi) aç iken 

(başkasını) doyur-
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ي ْومِ ..فِي =gününde    ْسغ ب ةِ ..ِذي م  =açlık 
tır. yedirmektir, maktır, 

90. 
15 

ب ةِ ,,ذ ا    yetimi=ي تِيًما,, ْقر  م  =akraba,,olan 
Akraba olan yeti-

mi, 

Yakınlığı olan bir 

yetime, 

yakını olan bir yetimi, 

90. 
16 

    yoksulu=ِمْسِكينًا    yahut=أ وِْ..

ب ةِ ..ذ ا تْر  م  =hiçbir..şeyi..olmayan 

Hiçbir şeyi olma-

yan yoksulu, 

Yahut yerde sü-

rünen bir yoksu-

la. 

yahut toprağa uzanıp 

kalmış olan (yabancı) 

bir yoksulu, 

90. 
17 

    olmaktır=ك انِ     sonra=ث مَِ,,

ن واآمِ ,,الَِذينِ ,,ِمنِ  =inananlardan    

ْوا اص  ت و      sabır=بِالَصْبرِِ    ve,,tavsiye,,edenlerden=و 

ْوا اص  ت و      ve,,tavsiye,,edenlerden=و 

ةِِ م  ْرح   merhamet=بِاْلم 

Sonra inanıp bir-

birlerine sabır tav-

siye eden ve mer-

hamet tavsiye 

edenlerden olmak. 

Sonra da iman 

edenlerden, bir-

birine sabrı tav-

siye, merhameti 

tavsiye edenler-

den olmaktır. 

ve imana ermişlerden 

ve birbirine sabrı ve 

merhameti tavsiye 

edenlerden olmaktır. 

90. 
18 

.. ئِكِ  ابِ     işte..onlar=أ ول َٰ     adamlarıdır=أ ْصح 

ن ةِِ ْيم   sağın=اْلم 

İşte bunlar amel 

defterleri sağdan 

verilenlerdir. 

İşte bunlar, sağ-

cılardır. 

İşte böyleleri dürüst-

lüğe ve erdemliliğe 

erişmiş olanlardır; 

90. 
19 

,, الَِذينِ  وا,,و  ك ف ر  =inkâr,,edenler    

    onlar=ه مِْ    ayetlerimizi=بِآي اتِن ا

ابِ  ةِِ    adamlarıdır=أ ْصح  ْشأ م   solun=اْلم 

Ayetlerimizi inkar 

edenler. İşte onlar 

amel defterleri sol-

dan verilenlerdir. 

Ayetlerimize küf-

redenler ise, 

solcuların kendi-

leridir. 

Bizim mesajlarımızın 

doğruluğunu inkara 

şartlanmış olanlar ise 

kötülüğe batmış kim-

selerdir, 

90. 
20 

ل ْيِهمِْ.. رِ ن ا    onlara..vardır=ع  =bir..ateş    

د ة ِ ْؤص   üzerlerine..kilitlenmiş=م 

Onlar her yönden 

ateşe kapatılacak-

lardır. 

Onlara sımsıkı 

kapatılmış bir 

ateş vardır. 

üzerlerine salınmış 

ateş (ile). 

91. 
1 

الَشْمِسِ,,     güneşe,,andolsun=و 

اه ا ض ح   ve,,onun,,aydın,,sabahına=و 

Güneşe ve onun 

ışığına, 

Andolsun güne-

şe ve aydınlığı-

na. 

Güneşi ve onun ay-

dınlık veren parlaklı-

ğını düşün, 

91. 
2 

رِِ.. اْلق م  ه ا..إِذ ا    ve..aya..andolsun=و  ت َل  =onu..izleyen 
Ardından gelmekte 

olan Ay´â, 

Ardından gel-

mekte olan aya. 

ve güneşi(n ışığını) 

yansıtan ayı! 

91. 
3 

ارِِ,, النَه      ve,,gündüze,,andolsun=و 

ََله ا,,إِذ ا ج  =onu,,(güneşi),,ortaya,,çıkaran 

Onu ortaya koyan 

gündüze, 

Onu açığa çı-

kardığında gün-

düze, 

Dünyayı gün ışığına 

çıkaran gündüzü dü-

şün, 

91. 
4 

اللَْيلِِ..     ve..geceye..andolsun=و 

اه اي ْغشِ ..إِذ ا =onu..örten 

Onu bürüyen ge-

ceye, 

Örtüp bürüdü-

ğünde geceye, 

ve onu karanlığa bo-

ğan geceyi! 

91. 
5 

اءِِ,, الَسم      ve,,göğe,,andolsun=و 

ا م  ب ن اه ا,,و  =ve,,onu,,yapana 

Göğe ve onu ya-

pana, 

Göğe ve onu bi-

na edene, 

Gökyüzünü ve onun 

harika yapısını dü-

şün, 

91. 
6 

اْْل ْرِضِ..     ve..yere..andolsun=و 

ا م  اه ا..و  ط ح  =ve..onu..yuvarlayıp..döşeyene 

Yere ve onu yaya-

na. 

Yere ve onu ya-

yana, 

ve yeryüzünü, onun 

(uçsuz bucaksız) ge-

nişliğini! 

91. 
7 

,,ِ ن ْفس      ve,,nefse,,andolsun=و 

ا م  س َواه ا,,و  =ve,,onu,,biçimlendirene 

Kişiye ve onu şe-

killendirene, 

Nefse ve onu 

düzenleyene, 

İnsan benliğini düşün 

ve onun nasıl (yaratı-

lış) amacına uygun 

şekillendirildiğini; 

91. 
8 

ا.. ه  م      ona..ilham..edene..andolsun=ف أ ْله 

ا ه  ور  اه ا    bozukluğunu=ف ج  ت ْقو   ve..korunmasını=و 

Sonra da ona iyilik 

ve kötülük kabiliye-

ti verene andolsun 

ki, 

Sonra da ona, 

hem kötülüğü 

hem de takvayı 

ilham edene, 

ve nasıl ahlaki zaaf-

larla olduğu kadar Al-

lah'a karşı sorumluluk 

bilinciyle de donatıl-

dığını! 

91. 
9 

    kazanmıştır=أ ْفل حِ     elbette=ق دِْ,,

َكاه ا,,نِْمِ  ز  =nefsini,,yücelten 

Kendini arıtan sa-

adete ermiştir. 

Onu arıtan, ger-

çekten felaha 

ermiştir, 

Her kim (benliğini) 

arındırırsa, kesinlikle 

mutluluğa erişecektir, 

91. 
10 

ق دِْ.. ابِ     ve..elbette=و      ziyana..uğramıştır=خ 

نِْ د َساه ا..م  =onu..alçaltan 

Kendini fenalıklara 

gömen kimse de 

ziyana uğramıştır. 

Ve onu örtüp kir-

leten ise muhak-

kak ziyana uğ-

ramıştır. 

onu (karanlığa) gö-

men ise hüsrandadır. 

91. 
11 

ود ِ    yalanladı=ك ذَب تِْ,,     Semud=ث م 

اه ا  azgınlığı,,yüzünden=بِط ْغو 

Semud kavmi az-

gınlığı yüzünden 

Hakkı yalanladı. 

Semud, azgınlığı 

yüzünden yalan-

ladı. 

Semud (kavmi,) kaba 

bir küstahlıkla (bu) 

hakikati yalan saydı; 

91. 
12 

    ayaklandığı=اْنب ع ثِ     zaman=إِذِِ..

 en..haydutları=أ ْشق اه ا

İçinden azgını ileri 

atılınca 

En azgınları ileri 

tıldığında. 

içlerinden en onul-

maz azgınları, (zulüm 

yapmak için) ileri atı-

lırken, 

91. 
13 

,, مِْ    demişti=ف ق الِ  س ولِ     onlara=ل ه      elçisi=ر 

    Allah’ın=اّلَلِِ    devesine=ن اق ة ِ    Allah’ın=اّلَلِِ

س ْقي اه ا  ve,,onun,,su,,içme,,hakkına,,(dokunmayın)=و 

Allah´ın elçisi onla-

ra: ´Allah´ın deve-

sine ve onun su 

içme hakkına do-

kunmayın´ dedi. 

Allah´ın pey-

gamberi onlara: 

Allah´ın devesi 

ve onun su hak-

kı, demişti. 

Allah'ın Elçisi onlara: 

Şu dişi deve Allah'ın-

dır, öyleyse bırakın 

suyunu içsin (ve ona 

bir zarar vermeyin)! 

demişti. 

91. 
14 

    onu..yalanladılar=ف ك ذَب وه ِ..

ا وه      başlarına..geçirdi=ف د ْمد مِ     ve..onu..kestiler=ف ع ق ر 

ل ْيِهمِْ مِْ    onların=ع  بُّه      Rableri=ر 

    günahları..yüzünden=بِذ ْنبِِهمِْ

ا  ve..orayı..dümdüz..etti=ف س َواه 

Onu yalanladılar, 

deveyi kestiler. 

Rabbleri de, gü-

nahları yüzünden 

azabı başlarına 

geçirdi, orayı 

dümdüz etti. 

Fakat onu yalan-

ladılar ve derken 

deveyi kestiler. 

Bunu üzerine 

günahları sebe-

biyle Rabbları 

onları kırıp geçi-

rerek yerle bir 

etti. 

Ama onlar Elçi'yi (hi-

çe sayıp) yalanladılar 

ve deveyi vahşice 

boğazladılar; bunun 

üzerine Rableri, bu 

günahları yüzünden 

onları yıkıma uğrattı 

ve tümünü birden yok 

etti: 

91. 
15 

,, لِ  افِ ,,و  ي خ  =ve,,(Rab),,korkmaz    

 bu,,işin,,sonundan=ع ْقب اه ا

Allah bu işin so-

nundan korkmaz. 

Bunun sonun-

dan hiç korkma-

yarak. 

çünkü (onlardan) hiç-

biri başlarına gelecek 

şeyin korkusunu ta-

şımıyordu. 

92. 
1 

اللَْيلِِ..     zaman=إِذ ا    geceye..andolsun=و 

 örttüğü=ي ْغش ىَِٰ

Örttüğü zaman 

geceye andolsun, 

Andolsun bürü-

yüp örttüğü za-

man, geceye, 

Düşün (yeryüzünü) 

karanlığa boğan ge-

ceyi, 

92. 
2 

ارِِ,, النَه      zaman=إِذ ا    ve,,gündüze,,andolsun=و 

لَىَِٰ  göründüğü=ت ج 

Ortaya çıkıp gö-

ründüğü zaman 

gündüze andolsun, 

Açıldığı zaman 

gündüze, 

ve aydınlığı yükselten 

gündüzü! 

92. 
3 

.. ا م  ل قِ ..و  خ  =ve..yaratana..andolsun     ِالذَك ر=erkeği    

اْْل ْنث ىَِٰ  ve..dişiyi=و 

Erkeği ve dişiyi ya-

ratana andolsun. 

Erkeği ve dişiyi 

yaratana. 

Erkeğin ve dişinin ya-

ratılışını düşün! 

92. 
4 

    sizin,,işiniz=س ْعي ك مِْ    şüphesiz=إِنَِ,,

 çeşit,,çeşittir=ل ش تَىَِٰ

Sizin işiniz çeşit 

çeşittir, 

Doğrusu sizin 

çalışmalarınız 

bölüm bölümdür. 

Gerçekte, (ey insan-

lar,) siz çok çeşitli 

hedefler peşindesiniz! 

92. 
5 

نِْ    ama=ف أ َما..     verir..(hayır..için)=أ ْعط ىَِٰ    kim=م 
Kim verir korunur-

sa, 

Kim verir ve sa-

kınırsa; 

Her kim (başkaları 

için) harcar ve Allah'a 

karşı sorumluluk bi-
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اتَق ىَِٰ  korunursa=و 
linci taşırsa, 

92. 
6 

,, دَقِ  ص      ve,,doğrularsa=و 

ْسن ىَِٰ  en,,güzel(söz)ü=بِاْلح 

ve en güzel sözü 

doğrularsa, 

En güzeli de 

tasdik ederse, 

ve nihai güzelli-

ğin/iyiliğin gerçekliği-

ne inanırsa, 

92. 
7 

ه ِ.. ر  ن ي س ِ ىَِٰ    ona..kolaylaştırırız=ف س   en..kolayı=ِلْلي ْسر 
Onu en kolay ba-

şarıya ulaştırırız. 

Biz de onu en 

kolaya muvaffak 

kılarız. 

işte onun için (nihai) 

huzur ve rahatlığa gi-

den yolu kolaylaştıra-

cağız. 

92. 
8 

أ َما,, نِْ    ama=و      cimrilik,,ederse=ب ِخلِ     kim=م 

اْست ْغن ىَِٰ  ve,,kendini,,zengin,,görürse=و 

Fakat kim cimrilik 

eder, kendini zen-

gin görüp kendisini 

Allah´tan müstağni 

sayarsa, 

Ama kim de cim-

rilik eder ve 

kendini müstağni 

sayarsa; 

Cimrilik yapana ve 

kendi kendine yeterli 

olduğunu zannedene, 

92. 
9 

.. ك ذَبِ  ْسن ىَِٰ    ve..yalanlarsa=و   en..güzel(söz)ü=بِاْلح 
Ve en güzel sözü 

de yalanlarsa, 

Ve en güzeli ya-

lanlarsa, 

ve nihai güzelli-

ği/iyiliği yalanlayana 

gelince, 

92. 
10 

ه ِ,, ر  ن ي س ِ     ona,,da,,kolaylaştırırız=ف س 

ىَِٰ  en,,güç(yolda,,gitmey)i=ِلْلع ْسر 

Biz de onu en zora 

yöneltiriz. 

Biz de ona en 

güç olanı kolay-

laştırırız. 

onun için zorluğa ve 

sıkıntıya giden yolu 

kolaylaştırırız: 

92. 
11 

.. ا م  ي ْغنِي..و  =hiçbir..fayda..sağlamaz    ِ ع ْنه=ona    

ال ه ِ دَىَِٰ    zaman=إِذ ا    malı=م   çukura..düştüğü=ت ر 

Çukura düştüğü 

zaman malı ona 

hiçbir fayda sağ-

lamaz. 

Halbuki düştüğü 

zaman, malı o 

kimseye asla 

fayda vermez. 

bakalım serveti onu 

koruyacak mı (meza-

rına) girdiği zaman? 

92. 
12 

ل ْين ا    şüphesiz=إِنَِ,,     bize,,aittir=ع 

د ىَِٰ  doğru,,yola,,iletmek=ل ْله 

Doğru yola iletmek 

bize aittir. 

Şüphesiz ki, Bi-

zim üzerimizedir 

hidayet. 

Bakın, Bize düşen 

doğru yolu göster-

mektir; 

92. 
13 

إِنَِ.. ة ِ    bizimdir=ل ن ا    ve..şüphesiz=و      son..da=ل ْْلِخر 

اْْل ول ىَِٰ  ilk..de=و 

Şüphesiz ahiret de 

dünya da bize ait-

tir. 

Ve hiç şüphesiz 

ahiret de, dünya 

da Bizimdir. 

ve hem öteki dünya, 

hem de (hayatınızın) 

bu ilk bölümü (üze-

rindeki hakimiyet) Bi-

ze aittir: 

92. 
14 

    bir,,ateşe,,karşı=ن اًرا    ben,,sizi,,uyardım=ف أ ْنذ ْرت ك مِْ,,

 alev,,saçan=ت ل َظىَِٰ

Ben sizi alev sa-

çan bir ateşe karşı 

uyardım. 

Sizi alevler sa-

çan ateşle uyar-

dım. 

İşte, sizi alevler sa-

çan ateşe karşı uya-

rıyorum; 

92. 
15 

.. ه ا..لِ  ي ْصَل  =ona..girmez    َِإِل=başkası    

 haydut..olandan=اْْل ْشق ى

Ona ancak bed-

baht kimse girer. 

Oraya ancak en 

azgın olan girer. 

(öyle bir ateş ki) kim-

se girmez, en onul-

maz azgınlar dışında, 

92. 
16 

    yalanlandı=ك ذَبِ     o,,ki=الَِذي,,

لَىَِٰ ت و   ve,,sırtını,,döndü=و 

O ki yalanladı ve 

döndü. 

Yalanlayıp yüz 

çevirmiş olan, 

hakikati yalanlayan 

ve (ondan) yüz çevi-

ren (azgınlar). 

92. 
17 

ا.. نَب ه  س ي ج      ve..ondan..uzak..tutulur=و 

 en..muttaki..olan=اْْل تْق ى

En çok korkan on-

dan uzak tutulur. 

En çok sakınan 

ise; ondan uzak 

tutulur. 

Ama, Allah'a karşı so-

rumluluğunun bilin-

cinde olanlar (ateş-

ten) uzak kalacak: 

92. 
18 

,, ِذيالَِ =o,,ki    ي ْؤتِي=(hayra),,vererek    ِ ال ه     malını=م 

َكىَِٰ  arınır,,yücelir=ي ت ز 

O ki malını Allah 

rızası için vererek 

arınır, yücelir. 

Ki o, malını te-

mizlemek için 

verir. 

arınmak için servetini 

(başkalarına) harca-

yanlar, 

92. 
19 

ا.. م  دِ     ve..yoktur=و      hiç..kimsenin=ِْل ح 

ةِ ..ِمنِْ    onun..yanında=ِعْند ه ِ نِْعم  =bir..nimeti    

ىَِٰ  karşılık..verilecek=ت ْجز 

O yaptığı iyiliği bi-

rinden karşılık 

görmek için yap-

maz. 

O´nun nezdinde, 

bir kimsenin kar-

şılık olarak veri-

lecek hiç bir ni-

meti yoktur. 

gördüğü bir iyiliğin 

karşılığı olarak değil, 

92. 
20 

ْجهِِ    ulaşmak,,için=اْبتِغ اءِ     yalnız=إِلَِ,,     rızasına=و 

ب ِهِِ  yüce=اْْل ْعل ىَِٰ    Rabbinin=ر 

Ancak yüce Rab-

binin hoşnutluğunu 

gözeterek yapar. 

Ancak yüce 

Rabbının hoş-

nudluğunu gö-

zetmek içindir. 

ama yalnızca yüce 

Rabbinin rızasını ka-

zanmak için: 

92. 
21 

.. ل س ْوفِ  ىَِٰ    yakında=و   razı..olacaktır=ي ْرض 
Elbette kendisi de 

hoşnut olacaktır. 

Elbette kendisi 

de hoşnud ola-

caktır. 

işte böyleleri de, za-

manı geldiğinde se-

vinci tadacaklar. 

93. 
1 

,, ىَِٰ الضُّح   kuşluk,,vaktine,,andolsun=و 
Kuşluk vaktine an-

dolusun. 

Andolsun, kuş-

luk vaktine. 

Aydınlık sabahı dü-

şün, 

93. 
2 

اللَْيلِِ..     ve..geceye..andolsun=و 

ىَِٰ..إِذ ا س ج  =sakinleşen 

Durgunlaşan ge-

ceye andolsun ki, 

Ve sükuna erdi-

ğinde geceye. 

ve durgun, karanlık 

geceyi. 

93. 
3 

,, ا دَع كِ ,,م  و  =seni,,bırakmadı     ِبُّك     Rabbin=ر 

ا م  ق ل ىَِٰ,,و  =ve,,sana,,darılmadı 

Rabbin seni bı-

rakmadı ve sana 

darılmadı, 

Rabbın seni ne 

terk etti, ne de 

darıldı. 

Rabbin seni ne unut-

tu ne de darıldı: 

93. 
4 

ة ِ.. ل ْْلِخر  ْيرِ     ve..son=و      iyi..olacaktır=خ 

اْْل ول ىَِٰ..ِمنِ     senin..için=ل كِ  =ilkinden 

Andolsun senin 

için ahiret dünya-

dan daha hayırlı-

dır, 

Ahiret, elbette 

senin için dün-

yadan daha ha-

yırlıdır. 

öteki dünya senin için 

(hayatının) bu ilk bö-

lümünden mutlaka 

daha iyi olacak! 

93. 
5 

,, ل س ْوفِ      sana,,verecek=ي ْعِطيكِ     ve,,yakında=و 

بُّكِ  ىَِٰ    Rabbin=ر   ve,,sen,,razı,,olacaksın=ف ت ْرض 

Rabbin sana vere-

cek ve sen razı 

olacaksın. 

Şüphesiz Rab-

bın, sana vere-

cek ve sen, hoş-

nud olacaksın. 

Ve zamanı geldiğinde 

Rabbin sana (kalbin-

den geçeni) bağışla-

yacak ve seni hoşnut 

kılacak. 

93. 
6 

.. ي ِجدْكِ ..أ ل مِْ =seni..bulmadı..mı?    ي تِيًما=yetim    

ىَِٰ  ?ve..barındırmadı..mı=ف آو 

O seni yetim bulup 

barındırmadı mı? 

O; seni öksüz 

bulup da barın-

dırmadı mı? 

O seni yetim olarak 

bulup bir sığınak 

vermedi mi? 

93. 
7 

,, د كِ  ج  و  الًِّ    ?seni,,bulmadı,,mı=و      şaşırmış=ض 

د ىَِٰ  ?ve,,yola,,iletmedi,,mi=ف ه 

Şaşırmış bulup da 

yol göstermedi mi? 

Seni şaşırmış 

bulup da doğru 

yola eriştirmedi 

mi? 

Ve yolunu kaybetmiş 

görüp seni doğru yola 

ulaştırmadı mı? 

93. 
8 

.. د كِ وِ  ج  و  =seni..bulmadı..mı?    ِع ائًَِل=fakir    

 ?zengin..etmedi..mi=ف أ ْغن ىَِٰ

Fakir iken seni 

zengin etmedi mi? 

Seni fakir bulup 

da zenginleştir-

medi mi? 

İhtiyaç içinde bulup 

seni tatmin etmedi 

mi? 

93. 
9 

    öksüzü=اْلي تِيمِ     öyleyse=ف أ َما,,

ِ ت ْقه رِْ,,ف َل  =sakın,,ezme 

Yetime gelince sa-

kın onu üzme, 

O halde sakın 

yetime kahret-

me. 

Öyleyse yetime hak-

sızlık yapma, 

93. 
10 

أ َما..     dilenciyi=الَسائِلِ     ve..sakın=و 

ِ ت ْنه رِْ..ف َل  =azarlama 

Yoksula gelince 

sakın onu azarla-

ma, 

Ve bir şey iste-

yeni azarlama. 

yardım isteyeni asla 

geri çevirme, 

93. 
11 

أ َما,, ةِِ    ve=و  ب ِكِ     nimetini=بِنِْعم      Rabbinin=ر 

ثِْ د ِ  anlat=ف ح 

Yalnızca Rabbinin 

nimetini anlat. 

Rabbının nime-

tine gelince on-

dan sözet. 

ve (her zaman) Rab-

bini(n) nimetlerini an. 

94. 
1 

.. حِْ..أ ل مِْ ن ْشر  =açmadık..mı?     ِل ك=senin    
Ey Muhammed! 

Senin göğsünü 

Senin göğsünü Biz kalbini aç(ıp fe-
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كِ  ْدر   göğsünü=ص 
açmadık mı? açmadık mı? rahlat)madık mı, 

94. 
2 

ْعن ا,, ض  و      senin,,üzerinden=ع ْنكِ     ?ve,,atmadık,,mı=و 

كِ   yükünü=ِوْزر 

Yükünü üzerinden 

almadık mı? 

Yükünü üzerin-

den atmadık mı? 

ve üzerinden yükü 

kaldırmadık mı, 

94. 
3 

كِ     çatırdatmıştı=أ ْنق ضِ     ki=الَِذي..  sırtını=ظ ْهر 
Ki o belini bükmüş-

tü, 

Ki o senin belini 

bükmüştü. 

o belini büken (yü-

kü)? 

94. 
4 

ف ْعن ا,, ر      senin=ل كِ     ?ve,,yükseltmedik,,mi=و 

كِ   şanını=ِذْكر 

Senin şanını yü-

celtmedik mi? 

Ve senin şanını 

yükseltmedik 

mi? 

Şerefini ve itibarını 

yükseltmedik mi? 

94. 
5 

عِ     muhakkak..(vardır)=ف إِنَِ..     beraber=م 

 bir..kolaylık=ي ْسًرا    her..güçlükle=اْلع ْسرِِ

Muhakkak ki her 

güçlükle beraber 

bir kolaylık vardır, 

Muhakkak ki 

güçlükle beraber 

bir kolaylık var-

dır. 

Elbette her güçlükle 

birlikte bir kolaylık 

vardır: 

94. 
6 

عِ     elbette,,(vardır)=إِنَِ,,     beraber=م 

 bir,,kolaylık=ي ْسًرا    her,,güçlükle=اْلع ْسرِِ

Gerçekten güçlük-

le beraber bir ko-

laylık vardır. 

Elbette güçlükle 

beraber bir ko-

laylık vardır. 

Şüphesiz, her güçlük-

le bir kolaylık! 

94. 
7 

ْغتِ     zaman=ف إِذ ا..     boşaldığın=ف ر 

 dur..(ibadete)=ف اْنص بِْ

Öyleyse bir işi biti-

rince diğerine giriş, 

Öyleyse boş 

kaldın mı hemen 

koyul, 

Öyleyse (sıkıntıdan) 

kurtulduğun zaman 

sağlam dur, 

94. 
8 

,, إِل ىَِٰ ب ِكِ ,,و  ر  =Rabb’ine    ِْف اْرغ ب=niyaz,,et,,yalvar 
Ümit edeceğini 

Rabbinden iste. 

Ve Rabbına koş. ve yalnız Rabbine 

sevgi ile yönel. 

95. 
1 

الت ِينِِ.. ا    incire..andolsun=و  لَزْيت ونِِو  =ve..zeytine 
Andolsun incir ve 

zeytine, 

Andolsun; incire 

ve zeytine, 

İnciri ve zeytini dü-

şün, 

95. 
2 

,, ط ورِِ ِسينِينِ ,,و  =ve,,sina,,dağına,,andolsun 
Andolsun sina da-

ğına, 

Sina dağına, ve Sina Dağını, 

95. 
3 

ذ ا.. ه َٰ     Şehre..(andolsun)=اْلب ل دِِ    ve..bu=و 

 güvenli=اْْل ِمينِِ

Andolsun bu gü-

venli Mekke şehri-

ne, 

Ve şu emin ken-

te, 

ve bu güvenli toprak-

ları! 

95. 
4 

ل ْقن ا    andolsun=ل ق دِْ,,     biz,,yarattık=خ 

ْنس انِ  أ ْحس نِِ,,فِي    insanı=اْْلِ =en,,güzel    

 biçimde=ت ْقِويمِ 

Biz insanı en güzel 

bir şekilde yarattık, 

Doğrusu Biz; in-

sanı en güzel bi-

çimde yarattık, 

Gerçek şu ki biz in-

sanı en güzel şekilde 

yaratırız, 

95. 
5 

د ْدن اه ِ    sonra=ث مَِ..     aşağıların=أ ْسف لِ     onu..çevirdik=ر 

 aşağısına=س افِِلينِ 

Sonra onu aşağıla-

rın en aşağısı kıl-

dık. 

Sonra onu, aşa-

ğıların aşağısına 

döndürdük. 

ve sonra onu aşağıla-

rın en aşağısına indi-

ririz, 

95. 
6 

ن وا,,الَِذينِ     yalnız,,hariç=إِلَِ,, آم  =inananlar    

ع ِمل وا اتِِ    ve,,yapanlar=و      iyi,,işler=الَصاِلح 

مِْ     bir,,mükâfat=أ ْجرِ     onlar,,için,,vardır=ف ل ه 

ْيرِ  ْمن ونِ ,,غ  م  =kesintisiz 

Yalnız inanan iyi 

işler yapanlar ha-

riç. Onlar için ke-

sintisiz bir mükafat 

vardır. 

Yalnız iman edip 

salih amel işle-

yenler müstes-

na. Onlara ke-

sintisiz mükafat 

vardır. 

iman edip doğru ve 

yararlı işler yapanlar 

hariç. Onlar için ke-

sintisiz bir ödül vardır! 

95. 
7 

.. ا ب كِ ..ف م  ي ك ذ ِ =sana..yalanlatan..nedir?    

ينِِ    bundan..sonra=ب ْعد ِ  dini=بِالد ِ

Ey insan! Öyley-

ken sana dini ya-

lan saydırtan ne-

dir? 

Öyleyse bundan 

sonra hangi şey 

sana dini yalan-

latabilir? 

Öyleyse, (ey insan,) 

nedir bu ahlaki değer-

ler sistemini yalanla-

mana yol açan? 

95. 
8 

,,     Allah=اّلَل ِ    ?değil,,midir=أ ل ْيسِ 

    en,,iyi,,hüküm,,vereni=بِأ ْحك مِِ

اِكِمينِ   hüküm,,verenlerin=اْلح 

Allah hükmedenle-

rin en güzel hük-

medeni değil mi-

dir? 

Allah; hükme-

denlerin en iyi 

hükmedeni değil 

mi? 

Allah hükmedenlerin 

en adili değil mi? 

96. 
1 

أِْ.. ب ِكِ     adıyla=بِاْسمِِ    oku=اْقر      Rabbinin=ر 

ل قِ ..الَِذي خ  =yaratan 

Yaratan Rabbinin 

adıyla oku. 

Yaratan Rabbı-

nın adıyla oku. 

Oku yaratan Rabbin 

adına, 

96. 
2 

,, ل قِ  ْنس انِ     O,,yarattı=خ      insanı=اْْلِ

ع ل قِ ,,ِمنِْ =alaktan 

O, insanı bir kan 

pıhtısından yarattı. 

O; insanı pıhtı-

laşmış kandan 

yarattı. 

insanı bir yumurta 

hücresinden yaratan! 

96. 
3 

أِْ.. بُّكِ     oku=اْقر  ر      Rabbin=و 

مِ   en..büyük..kerem..sahibidir=اْْل ْكر 

Oku, Rabbin en 

büyük kerem sahi-

bidir. 

Oku, Rabbın ni-

hayetsiz kerem 

sahibidir. 

Oku, çünkü Rabbin 

Sonsuz Kerem Sahi-

bidir, 

96. 
4 

لَمِ     O,,ki=الَِذي,,  kalemle=بِاْلق ل مِِ    öğretti=ع 
O, insana kalemle 

yazmayı öğretti. 

Ki O, kalemle 

öğretti. 

(insana) kalemi kul-

lanmayı öğretendir, 

96. 
5 

.. لَمِ  ْنس انِ     öğretti=ع      insana=اْْلِ

ا ي ْعل مِْ..ل مِْ..م  =bilmediğini 

İnsana bilmediğini 

öğretti. 

İnsana bilmedi-

ğini öğretmiştir. 

insana bilmediğini 

belleten! 

96. 
6 

ْنس انِ     şüphesiz=إِنَِ    hayır=ك ََلِ,,     insan=اْْلِ

 azar=ل ي ْطغ ىَِٰ

Hayır insan azar. Hayır; insan az-

gınlık eder. 

Gerçek şu ki insan fü-

tursuzca azar, 

96. 
7 

.. آه ِ..أ نِْ ر  =kendini..gördüğü..için    

 zengin..(kendine..yeterli)=اْست ْغن ىَِٰ

Kendini zengin 

gördüğü için. 

Kendini müstağ-

ni gördüğü için. 

ne zaman kendini ye-

terli görse: 

96. 
8 

ب ِكِ ,,إِل ىَِٰ    şüphesiz=إِنَِ,, ر  =Rabbinedir    

ْجع ىَِٰ  dönüş=الرُّ

Dönüş Rabbinedir. Dönüş, şüphesiz 

ancak Rabbına-

dır. 

oysa, herkes eninde 

sonunda Rabbine 

dönecektir. 

96. 
9 

.. أ ْيتِ  ي ْنه ىَِٰ..الَِذي    ?gördün..mü=أ ر  =şu..men..edeni 
Gördün mü şu 

men edeni. 

O yasaklayanı 

gördün mü? 

Hiç düşündün mü şu 

engellemeye kalkışa-

nı 

96. 
10 

ْبدًا,, لَىَِٰ,,إِذ ا    ?bir,,kulu=ع  ص  =namaz,,kılarken 
Namaz kılarken bir 

kulu. 

Bir kulu, namaz 

kılarken? 

(Allah'ın) bir kulu(nu) 

namazdan? 

96. 
11 

.. أ ْيتِ  ك انِ ..إِنِْ    ?gördün..mü=أ ر  =ya..olursa    

د ىَِٰ..ع ل ى اْله  =doğru..yolda 

Gördün mü, ya o 

kul doğru yolda 

ise. 

Gördün mü; ya o 

kul doğru yolda 

ise? 

Hiç düşündün mü o 

doğru yolda mıdır, 

96. 
12 

رِ     yahut=أ وِْ,, ىَِٰ    emrederse=أ م   korunmayı=بِالتَْقو 
Yahut kötülükler-

den sakınmayı 

emrederse. 

Veya takvayı 

emrettiyse? 

ya da Allah'a karşı 

sorumluluk bilinciyle 

yüklü mü? 

96. 
13 

.. أ ْيتِ  ك ذَبِ ..إِنِْ    ?gördün..mü=أ ر  =ya..yalanlarsa?    

لَىَِٰ ت و   ?ve..yüz..çevirirse=و 

Gördün mü, ya bu 

adam yalanlar, yüz 

çevirirse. 

Gördün mü; ya 

yalan saydı ve 

yüz çevirdi ise? 

Hiç düşündün mü 

onun hakikati yalan-

la(ma)yabileceğini ve 

sırtını (ona) 

dön(mey)ebileceğini? 

96. 
14 

,, ي ْعل مِْ,,أ ل مِْ =bilmedi,,mi,,(o)?    َِبِأ ن=muhakkak    

ىَِٰ    Allah’ın=اّلَل ِ  gördüğünü=ي ر 

O, Allah´ın gördü-

ğünü bilmiyor mu? 

Bilmez mi ki; Al-

lah gerçekten 

görmektedir? 

O bilmez mi ki Allah 

(her şeyi) görür? 
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96. 
15 

    eğer=ل ئِنِْ    hayır=ك ََلِ..

ي ْنت هِِ..ل مِْ =bundan..vazgeçmezse    ل ن ْسف عًا=yakalarız    

 perçeminden..=بِالنَاِصي ةِِ

Hayır eğer bundan 

vazgeçmezse onu 

perçeminden ya-

kalarız. 

Ama bundan 

vazgeçmezse; 

andolsun ki; onu 

alnından tutup 

sürükleriz. 

Hayır, eğer vazgeç-

mezse, onu alnından 

tutup sürükleyeceğiz, 

96. 
16 

,,     yalancı=ك اِذب ةِ     perçem(den)=ن اِصي ةِ 

اِطئ ةِ   günahkar=خ 

O yalancı günah-

kar perçeminden. 

Yalancı, günah-

kar alnından. 

o yalancı, isyankar 

alnından! 

96. 
17 

..  meclisini=ن اِدي ه ِ    o..zaman..çağırsın=ف ْلي ْدعِ 
O zaman gitsin de 

taraftarlarını çağır-

sın. 

Öyleyse toplulu-

ğunu çağırsın 

dursun. 

Bırak, kendi aklının 

(asılsız, düzmece) 

tavsiyelerini (yardı-

mına) çağırsın, 

96. 
18 

,, ن ْدعِ   zebanileri=الَزب انِي ة ِ    biz,,de,,çağıracağız=س 
Biz de zebanileri 

çağıracağız. 

Biz de zebanileri 

çağırırız. 

(o zaman) Biz de 

semavi azap güçlerini 

çağırırız! 

96. 
19 

ت ِطْعه ِ..لِ     hayır=ك ََلِ.. =ona..boyun..eğme    

دِْ اْسج  اْقت ِربِْ    secde..et=و   ve..yaklaş=و 

Hayır ona boyun 

eğme. Rabbine 

secde et ve yak-

laş. 

Sakın, sen ona 

uyma. Secde et 

ve yaklaş. 

Hayır, ona kulak 

verme, ama (Allah'ın 

huzurunda) yere ka-

pan ve (O'na) yakın-

laş! 

97. 
1 

ْلن اه ِ    biz=إِنَا,,     onu,,indirdik=أ ْنز 

ل ْيل ةِِ,,فِي =gecesinde    ِِاْلق ْدر=kadir 

Biz Kur´ân´ı kadir 

gecesinde indirdik. 

Doğrusu Biz; 

onu, Kadr gece-

sinde indirdik. 

Biz bu (ilahi kelam)ı 

Kadir Gecesi'nde in-

dirdik. 

97. 
2 

.. ا م  اكِ ..و  أ ْدر  =sen..nereden..bileceksin?    ا     nedir=م 

 kadir=اْلق ْدرِِ    gecesi=ل ْيل ة ِ

Kadir gecesinin ne 

olduğunu sen ne-

reden bileceksin? 

Kadr gecesinin 

ne olduğunu bilir 

misin sen? 

Bilir misin nedir Kadir 

Gecesi? 

97. 
3 

يِْ    kadir=اْلق ْدرِِ    gecesi=ل ْيل ة ِ,, رِ خ  =hayırlıdır    

أ ْلفِِ,,ِمنِْ =bin     ِش ْهر=aydan 

Kadir gecesi bin 

aydan hayırlıdır. 

Kadr gecesi; bin 

aydan daha ha-

yırlıdır. 

Kadir Gecesi bin ay-

dan daha hayırlıdır: 

97. 
4 

.. ئِك ة ِ    iner..de..iner=ت ن َزلِ  َل      melekler=اْلم 

وحِ  الرُّ افِيهِ     ve..Ruh=و  =onda    ِِبِإِْذن=izniyle    

ب ِِهمِْ ك ل ِِ..ِمنِْ    Rab’lerinin=ر  =her..için     ِأ ْمر=iş 

Melekler ve Ruh 

(Cebrail) o gecede 

Rablerinin izniyle 

her türlü iş için 

iner. 

Melekler ve Ruh, 

o gece Rabbla-

rının izniyle her 

iş için iner de 

iner. 

o gece melekler, 

Rablerinin izniyle ilahi 

bir esin taşıyarak bö-

lük bölük inerler; (in-

sanı) her türlü (kötü-

lük)ten 

97. 
5 

,, مِ  تَىَِٰ    o=ِهيِ     esenliktir=س َل      kadar=ح 

ْطل عِِ  tan,,yeri=اْلف ْجرِِ    ağarıncaya=م 

O gece, tanyerinin 

ağarmasına kadar 

bir esenliktir. 

O, tanyeri ağa-

rıncaya kadar bir 

selamettir. 

emin kılar bu (gece), 

ta şafak vaktine ka-

dar. 

98. 
1 

.. ي ك نِِ..ل مِْ =değillerdi     ِوا..الَِذين ك ف ر  =inkâr..edenler    

أ ْهلِِ..ِمنِْ =ehlinden    ِِاْلِكت اب=Kitap    

ْشِرِكينِ  اْلم      ve..müşriklerden=و 

ينِ  ْنف ك ِ تَىَِٰ    bırakılacak=م      dek=ح 

مِ   açık..kanıt=اْلب ي ِن ة ِ    kendilerine..gelinceye=ت أْتِي ه 

Apaçık delil kendi-

lerine gelinceye 

kadar kitap ehlin-

den ve müşrikler-

den inkarcılar kü-

fürden ayrılacak 

değillerdi. 

Kitab ehlinden 

ve müşriklerden 

küfredenler, 

kendilerine apa-

çık bir huccet 

gelinceye kadar 

vazgeçecek de-

ğillerdi. 

Hakikati inkara şart-

lanmış olanlar, -ister 

geçmiş vahyin men-

suplarından isterse 

Allah'tan başkasına 

da ilahlık yakıştıran-

lardan (olsunlar)- 

kendilerine hakikatin 

açık kanıtları gelme-

den (O'nun tarafın-

dan) gözden çıkarıla-

cak değillerdir, 

98. 
2 

,, س ولِ      bir,,elçi=ر 

اّلَلِِ,,ِمنِ  =Allah,,tarafından,,(gönderilen)    ي تْل و=okuyan    

فًا ةًِ    sahifeler=ص ح  ط َهر   tertemiz=م 

Allah tarafından 

gönderilmiş terte-

miz sahifeler oku-

yan bir elçidir. 

Arınmış sayfaları 

okuyan, Allah 

katından bir 

peygamber. 

(onlara) kutsanmış 

tertemiz vahiyler ile-

ten Allah'tan bir elçi 

(gelmeden), 

98. 
3 

ا..     Kitaplar=ك ت بِ     onda..vardır..(sahifelerde)=فِيه 

ة ِ  doğru,..değerli=ق ي ِم 

O, sahifelerde 

doğru yazılmış hü-

kümler vardır. 

İçinde en doğru 

yazılar bulunan. 

doğruluğu kesin ve 

açık hükümler taşı-

yan (vahiyler ileten 

bir elçi). 

98. 
4 

,, ا م  ت ف َرقِ ,,و  =ayrılığa,,düşmediler    

أ وت وا,,الَِذينِ  =verilmiş,,olanlar     ِاْلِكت اب=Kitap    

ْعدِِب ِ,,ِمنِْ    ancak,,(düştüler)=إِلَِ =sonra    

ا مِ ,,م  تْه  اء  ج  =kendilerine,,geldikten    

 açık,,kanıt=اْلب ي ِن ة ِ

Ama, kendilerine 

kitab verilenler, on-

lara apaçık belge 

geldikten sonra ay-

rılığa düştüler. 

Ama kitab veril-

miş olanlar, 

kendilerine apa-

çık huccetler 

geldikten sonra 

ayrılığa düştüler. 

Ama kendilerine daha 

önce vahiy verilenler, 

hakikatin böyle bir 

kanıtı geldikten sonra 

(inanç) birlikteliklerini 

bozdular. 

98. 
5 

.. ا م  وا..و  أ ِمر  =oysa..emredilmedi    َِإِل=başka..bir..şey    

    Allah’a=اّلَل ِ    kulluk..etmeleri=ِلي ْعب د وا

ْخِلِصينِ مِ  =halis..kılarak    ِ ل ه=kendilerine    

ينِ  ن ف اءِ     dini=الد ِ     birleyerek=ح 

وا ي ِقيم  ة ِ    ve..kılmaları=و      namazı=الَصَل 

ي ْؤت وا     zekatı=الَزك اة ِ     ve..vermeleri=و 

ِلكِ  ذ َٰ ةِِ    din=ِدينِ     işte..budur=و   doğru=اْلق ي ِم 

Oysa onlar, doğru-

ya yönelerek, dini 

yalnız Allah´a has 

kılarak O´na kulluk 

etmek, namazı 

kılmak ve zekatı 

vermekle emro-

lunmuşlardı. Dos-

doğru olan din de 

budur. 

Halbuki onlar; 

doğruya yönele-

rek, dini yalnız 

Allah´a tahsis 

ederek O´na kul-

luk etmek, na-

mazı kılmak ve 

zekatı vermekle 

emrolunmuşlar-

dı. En doğru din 

de işte budur. 

Oysa kendilerine yal-

nızca Allah'a ibadet 

etmeleri, bütün içten-

likleriyle yalnız O'na 

iman ederek batıl 

olan her şeyden uzak 

durmaları; namazla-

rında dikkatli ve de-

vamlı olmaları; ve 

karşılıksız harcama-

da bulunmaları emro-

lunmuştu çünkü bu, 

doğruluğu kesin ve 

açık olan bir ahlaki 

değerler sistemidir. 

98. 
6 

وا,,الَِذينِ     şüphesiz=إِنَِ,, ك ف ر  =inkârcılar    

أ ْهلِِ,,ِمنِْ =ehlinden    ِِاْلِكت اب=Kitap    

ْشِرِكينِ  اْلم      ve,,ortak,,koşanlar=و 

ارِِن ِ,,فِي =ateşindedirler     ِنَم ه      cehennem=ج 

اِلِدينِ  اِ     sürekli,,olarak=خ  ئِكِ     orada=فِيه      işte=أ ول َٰ

 yaratılmışların=اْلب ِريَةِِ    en,,şerlisidir=ش رُِّ    onlar=ه مِْ

Kitap ehlinden ve 

müşriklerden inkar 

edenler, sürekli 

olarak cehennem 

ateşindedirler. On-

lar halkın en şerli-

leridir. 

Şüphesiz ki kitab 

ehlinden ve 

müşriklerden 

küfredenler, ce-

hennem ateşin-

dedirler. Onlar, 

orada temelli ka-

lacaklardır. Ya-

ratıkların en kö-

tüsü de işte bun-

lardır. 

Gerçek şu ki, (bütün 

kanıtlara rağmen) 

hakikati inkara şart-

lanmış olanlar, -ister 

geçmiş vahyin men-

suplarından, isterse 

Allah'tan başkasına 

da ilahlık yakıştıran-

lardan (olsunlar)- 

kendilerini cehennem 

ateşinde kalıcı bula-

caklar. Onlar, bütün 

yaratıkların en şerlile-

ridir. 

98. 
7 

.. ن وا..الَِذينِ ..إِنَِ آم  =inananlar    

ع ِمل وا اتِِ    ve..yapanlar=و      iyi..işler=الَصاِلح 

ئِكِ  ْيرِ     onlar=ه مِْ    işte=أ ول َٰ     en..hayırlısıdır=خ 

 yaratılmışların=اْلب ِريَةِِ

İnanıp ve iyi işler 

yapanlar da halkın 

en hayırlılarıdır. 

Muhakkak ki 

iman etmiş olup 

salih ameller iş-

leyenler; işte on-

lar da, yaratıkla-

rın en hayırlısı-

dırlar. 

(Ve) iman edip doğru 

ve yararlı işlerde bu-

lunanlar, işte onlar, 

bütün yaratıkların en 

hayırlılarıdır. 

98. 
8 

ه مِْ,, اؤ  ز      katında=ِعْند ِ    onların,,mükâfatı=ج 

ب ِِهمِْ نَاتِ     Rableri=ر      Adn=ع ْدنِ     cennetleridir=ج 

ا,,ِمنِْ    akan=ت ْجِري ت ْحتِه  =altlarından    

ارِ  اِلِدينِ     ırmaklar=اْْل ْنه      sürekli,,kalacakları=خ 

ا ِضيِ     ebedi=أ ب دًاِ     içinde=فِيه      razı,,olmuştur=ر 

Onların Rabbleri 

katındaki mükafatı 

içinde temelli ve 

sonsuz kalacakla-

rı, içlerinden ır-

maklar akan Adn 

cennetleridir. Allah 

onlardan razıdır. 

Rabbları katında 

onların mükafatı; 

altlarından ır-

maklar akan ve 

orada temelli ka-

lacakları Adn 

cennetleridir. Al-

lah onlardan 

Onların ödülleri Allah 

katında (kendilerini 

bekler;) içinden ır-

maklar akan, sonsu-

za kadar kalacakları 

sınırsız nimet bahçe-

leri. Allah onlardan 

hoşnuttur ve onlar da 
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مِْ    Allah=اّلَل ِ     onlardan=ع ْنه 

وا ض  ر      onlar,,da,,razı,,olmuşlardır=و 
ْنه ِ      O’ndan=ع 

ِلكِ  نِْ    bu,,mahsustur=ذ َٰ ِشيِ ,,ِلم  خ  =saygı,,gösterene    

بَه ِ  Rabbine=ر 

Onlar da Allah´tan 

razıdır. Bu mükafat 

Rabbinden korkan 

kimseyedir. 

hoşnud, onlar da 

O´ndan razıdır-

lar. İşte bu, 

Rabbından kor-

kan kimseye 

mahsustur. 

Allah'tan. Bütün bun-

lar Rablerini ürpertiy-

le hissedenler içindir. 

99. 
1 

ْلِزل تِِ    zaman=إِذ ا..     yer=اْْل ْرضِ     sarsıldığı=ز 

ا ال ه   yaman..sarsıntı..ile=ِزْلز 

Yer dehşetle sar-

sıldıkça sarsıldığı, 

Yer, sarsıldıkça 

sarsıldığı za-

man; 

Yer, o (son) müthiş 

sarsıntı ile sarsıldı-

ğında, 

99. 
2 

تِِ,, ج  أ ْخر  ضِ اْْل رِْ    ve,,çıkardığı,,(zaman)=و  =yer    

ا  ağırlıklarını=أ ثْق ال ه 

Yeryüzü ağırlıkla-

rını dışarı çıkardı-

ğı, 

Ve yer, bütün 

ağırlıklarını çı-

kardığı zaman; 

ve yeryüzü ağırlıkla-

rını attı(ğında), 

99. 
3 

.. ق الِ  ْنس انِ     ve..dediği..(zaman)=و      insan=اْْلِ

ا ا..م  ل ه  =ona..ne..oluyor? 

Ve insanın «Buna 

ne oluyor» dediği 

zaman, 

İnsan; buna ne 

oluyor? dediği 

zaman, 

ve insan: Ona ne olu-

yor? diye bağır-

dı(ğında), 

99. 
4 

,, ئِذِ  ثِ     işte,,o,,gün=ي ْوم  د ِ     söyler=ت ح 

ه ا  haberlerini=أ ْخب ار 

İşte o gün yer ha-

berlerini söyler, 

İşte o gün; o, bü-

tün haberlerini 

anlatacaktır. 

o Gün yer, bütün ha-

berlerini ortaya döke-

cek, 

99. 
5 

بَكِ     çünkü=بِأ نَِ..     Rabbin=ر 

ىَِٰ ا..أ ْوح  ل ه  =ona..vahyetmiştir 

Çünkü Rabbin ona 

vahiy ile herşeyi 

bildirmiştir. 

Çünkü Rabbın 

kendisine vah-

yetmiştir. 

Rabbinin vahyettiği 

şekilde. 

99. 
6 

,, ئِذِ      insanlar=النَاسِ     çıkarlar=ي ْصد رِ     o,,gün=ي ْوم 

    ayrı,,ayrı,,gruplar,,halinde=أ ْشت اتًا

ْوا ال ه مِْ    gösterilsin,,diye=ِلي ر   yaptıkları,,işler=أ ْعم 

O gün insanlar ayrı 

ayrı gruplar halin-

de, ilahi divana çı-

karlar ki, yaptıkları 

işler kendilerine 

gösterilsin. 

O gün insanlar, 

yaptıklarının 

kendilerine gös-

terilmesi için bö-

lük bölük döner-

ler. 

O Gün bütün insan-

lar, (geçmiş) fiillerini 

görmek üzere biri 

öbüründen ayrılmış 

olarak ortaya çıka-

caklar. 

99. 
7 

نِْ.. لِْ    artık..kim=ف م      yapmışsa=ي ْعم 

ْيًرا    zerre=ذ َرةِ     ağırlığınca=ِمثْق الِ      hayır=خ 

ه ِ  onu..görür=ي ر 

Artık kim zerre 

ağırlığınca hayır 

yapmışsa onu gö-

rür, 

Kim, zerre mik-

darı hayır işler-

se; onu görür. 

Ve kim zerre kadar 

iyilik yapmışsa, onu(n 

karşılığını) görecek, 

99. 
8 

نِْ,, م  لِْ    ve,,kim=و      yapmışsa=ي ْعم 

ا    zerre=ذ َرةِ     ağırlığınca=ِمثْق الِ      şer=ش رًّ

ه ِ  onu,,görür=ي ر 

Ve kim zerre ağır-

lığınca şer yap-

mışsa onu görür. 

Kim de zerre 

mikdarı şer iş-

lerse; onu görür. 

kim de zerre kadar 

kötülük yapmışsa 

onu(n karşılığını) gö-

recektir. 

100. 
1 

اْلع اِدي اتِِ..     andolsun..koşanlara..(atlara)=و 

ْبًحا  soluk..soluğa=ض 

Andolsun Allah yo-

lunda koştukça 

koşanlara, 

Andolsun; o koş-

tukça koşanlara, 

Ooo! Nefes nefese 

koşan binek atları, 

100. 
2 

وِري اتِِ,,     ateş,,çıkaranlara,,(tırnaklarıyla)=ف اْلم 

 çarparak=ق ْدًحا

Andolsun kıvılcım-

lar saçanlara, 

Ve kıvılcımlar 

saçanlara, 

ateş saçan kıvılcım-

lar, 

100. 
3 

اتِِ.. ِغير  ْبًحا    akın..edenlere=ف اْلم   sabahleyin=ص 
Sabah akşam akı-

na çıkanlara, 

Sabah sabah 

baskın yapanla-

ra, 

sabah vakti akına ko-

şan, 

100. 
4 

,,     onunla,,(ayaklarıyla)=بِهِِ    toz,,koparanlara=ف أ ث ْرنِ 

 toz=ن ْقعًا

Ve tozu dumana 

katanlara, 

Ve tozu dumana 

katanlara, 

böylece toz bulutları 

yükselten, 

100. 
5 

.. س ْطنِ      onunla=بِهِِ    derken..dalanlara=ف و 

ْمعًِ اج  =bir..topluluğa 

Düşman topluluğu 

içine dalanlara ki, 

Derken bir toplu-

luğun ortasına 

dalanlara, 

(körcesine) bir ordu-

nun içine dalan! 

100. 
6 

ْنس انِ     şüphesiz=إِنَِ,,     insan=اْْلِ

ب ِهِِ  çok,,nankördür=ل ك ن ود ِ    Rabbine,,karşı=ِلر 

İnsan Rabbine 

karşı çok nankör-

dür. 

Gerçekten in-

san; Rabbına 

karşı çok nan-

kördür. 

Gerçek şu ki, insan 

Rabbine karşı çok 

nankördür; 

100. 
7 

إِنَه ِ.. ِلكِ ..ع ل ىَِٰ    ve..o..da=و  ذ َٰ =buna    

 şahiddir=ل ش ِهيد ِ

Ve kendisi de bu-

na şahittir. 

Doğrusu kendisi 

de buna, hakkıy-

la şahiddir. 

ve kendisi (de) buna 

şahittir: 

100. 
8 

إِنَه ِ,, ب ِِ    doğrusu,,o=و  ْيرِِ    sever=ِلح      malı=اْلخ 

 çok=ل ش ِديد ِ

Doğrusu o, malı 

çok sever. 

Gerçekten o, 

hayır sevgisinde 

pek şiddetlidir. 

çünkü servet hırsına 

kapılmıştır. 

100. 
9 

.. ِ ي ْعل مِ ..أ ف َل  =bilmez..mi?    إِذ ا=zaman    

ا    dışarı..atıldığı=ب ْعثِرِ      olanlar=م 

اْلق ب ورِِ..فِي =kabirlerde 

Bilmez mi o, kabir-

lerde olanlar dışarı 

atıldığı, 

Yoksa bilmez mi 

kabirdekilerin çı-

karılacağı za-

manı? 

Ama bilmez mi ki 

(Ahiret Günü,) herkes 

mezarından ayağa 

kalkıp dışarı çıktığın-

da, 

100. 
10 

,, لِ  ص ِ ح  ا    devşirildiği,,(zaman)=و      bulunanlar=م 

د ورِِ,,فِي الصُّ =göğüslerde 

Kalplerde olanlar 

ortaya konulduğu 

zaman. 

Göğüslerde bu-

lunanların derle-

nip toparlanaca-

ğını? 

ve insanların kalple-

rinde (gizli) olan her 

şey ortaya döküldü-

ğünde, 

100. 
11 

مِْ    şüphesiz=إِنَِ.. بَه      onları=بِِهمِْ    Rableri=ر 

ئِذِ  بِيرِ     o..gün=ي ْوم   haber..almıştır=ل خ 

Doğrusu Rabbleri 

o gün herşeyinden 

haberdardır. 

Muhakkak ki 

Rabbları, o gün, 

onların her şe-

yinden haber-

dardır. 

işte o Gün Rableri, 

onların her halinden 

haberdar (olduğunu 

gösterecek)tir? 

101. 
1 

 çarpan,,olay=اْلق اِرع ة ِ,,
Gürültü koparacak 

olan, 

Felaket kapısını 

çalacak olan, 

Ah! Apansız (gelen) 

bir bela!. 

101. 
2 

ا..  çarpan..olay=اْلق اِرع ة ِ    ?nedir=م 
Nedir o gürültü ko-

paracak olan, 

Nedir o felaket 

kapısını çalacak 

olan? 

Ne korkunçtur apan-

sız (gelen) bela! 

101. 
3 

,, ا م  اكِ ,,و  أ ْدر  =sen,,nereden,,bileceksin?    ا     nedir=م 

 çarpan,,olay=اْلق اِرع ة ِ

O gürültü kopara-

cak olanın ne ol-

duğunu sen nere-

den bileceksin? 

O felaket kapısı-

nı çalacak olanın 

ne olduğunu bilir 

misin sen? 

Bilir misin nedir, nasıl 

olacaktır o apansız 

bela? 

101. 
4 

..     insanlar=النَاسِ     olur(lar)=ي ك ونِ     o..gün=ي ْومِ 

اِشِ ْبث وثِِ    pervaneler..gibi=ك اْلف ر   yayılmış=اْلم 

O gün insanlar ya-

yılmış pervane gibi 

olurlar. 

O gün; insanlar 

yaygın pervane-

ye dönecekler. 

(O,) insanların şaşkın 

vaziyette uçuşan per-

vanelere benzeyece-

ği Gün, 

101. 
5 

,, ت ك ونِ      dağlar=اْلِجب الِ     ve,,olur=و 

ْنف وِشِ    renkli,,yün,,gibi=ك اْلِعْهنِِ  atılmış=اْلم 

Dağlar atılmış 

renkli yün gibi olur-

lar. 

Dağlar; atılmış 

renkli yünler gibi 

olacak. 

ve dağların yumuşak 

yün topaklarını andı-

racağı Gün (vuku bu-

lacaktır). 

101. 
6 

نِْ    ama=ف أ َما..     ağır..gelirse=ث ق ل تِْ    kimin=م 

اِزين ه ِ و   tartıları=م 

Kimin tartıları ağır 

gelirse, 

Ama kimin tartı-

ları ağır gelirse; 

O zaman, (iyilikleri-

nin) tartısı ağır basan 

101. 
7 

,, وِ      bir,,hayat=ِعيش ةِ     içindedir=فِي    o=ف ه 
O hoş bir hayat 

içinde olur, 

O, hoş bir hayat 

içindedir. 

kendisini mutlu bir 

hayat içinde bulacak; 
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اِضي ةِ   memnun,,edici=ر 

101. 
8 

أ َما.. نِْ    ama=و  فَتِْ    kimin=م      hafif..gelirse=خ 

اِزين ه ِ و   tartıları=م 

Kimin tartıları hafif 

gelirse, 

Ama kimin de 

tartıları hafif ge-

lirse; 

tartısı hafif gelen ise 

101. 
9 

ه ِ,,  haviye(uçurum)dur=ه اِوي ة ِ    onun,,anası=ف أ مُّ
Onların yeri, (havi-

ye) çukurdur, 

Artık onun da 

durağı Havi-

ye´dir. 

bir uçurumun girda-

bına sürüklenecektir.. 

101. 
10 

.. ا م  اكِ ..و  أ ْدر  =sen..nereden..bileceksin?    

ا  onun=ِهي هِْ    ne..olduğunu=م 

Onun ne olduğunu 

sen nereden bile-

ceksin? 

Onun ne oldu-

ğunu bilir misin 

sen? 

Bilir misin nedir o 

(uçurum)? 

101. 
11 

,, اِمي ة ِ    bir,,ateştir=ن ارِ   kızgın=ح 
O kızgın bir ateştir. Kızgın bir ateştir. Dağlayan bir ateş!. 

102. 
1 

.. اك مِ   çokluk..yarışı=التَك اث رِ     sizi..oyaladı=أ ْله 
Mal ve evlat ço-

ğaltma yarışı sizi 

oyaladı. 

Çokluk ile böbür-

lenmeniz, sizi 

öylesine oyaladı 

ki; 

Bir açgözlülük sap-

lantısı içindesiniz, 

102. 
2 

,, تَىَِٰ ْرت مِ     nihayet=ح      ziyaret,,ettiniz=ز 

ق ابِرِ   kabirleri=اْلم 

Nihayet kabirleri 

ziyaret ettiniz. 

Mezarlıkları bile 

ziyaret ettiniz, 

mezarlarınıza girin-

ceye dek (süren). 

102. 
3 

    yakında=س ْوفِ     hayır=ك ََلِ..

ونِ   bileceksiniz=ت ْعل م 

Hayır yakında bi-

leceksiniz. 

Hayır; ilerde bi-

leceksiniz. 

Ama, zamanı geldi-

ğinde anlayacaksınız! 

102. 
4 

    yakında=س ْوفِ     hayır=ك ََلِ    yine=ث مَِ,,

ونِ ت ْعل ِ م  =bileceksiniz 

Yine hayır yakında 

bileceksiniz. 

Yine hayır; ilerde 

bileceksiniz. 

Evet, evet! Zamanı 

geldiğinde anlaya-

caksınız! 

102. 
5 

ونِ     keşke=ل وِْ    hayır=ك ََلِ..     bilseydiniz=ت ْعل م 

 kesin=اْلي ِقينِِ    bilgi..ile=ِعْلمِ 

Hayır gerçeği ke-

sin bilgi ile bilsey-

diniz, 

Hayır; eğer ke-

sin bir bilgi ile 

bilseydiniz, 

Hayır, (onu) tartışıl-

maz bir kesinlikle an-

lasaydınız, 

102. 
6 

نَِ,, و  ِحيمِ     mutlaka,,görürdünüz=ل ت ر   cehennemi=اْلج 
Andolsun ki ce-

hennemi görecek-

siniz. 

Andolsun ki; ce-

hennemi mu-

hakkak görecek-

siniz. 

(cehennemin) yakıcı 

ateşini mutlaka gö-

rürdünüz! 

102. 
7 

ا    sonra=ث مَِ.. نَه  و      onu..göreceksiniz=ل ت ر 

 kesin..olarak=اْلي ِقينِِ    gözle=ع ْينِ 

Andolsun ki onu 

gözünüzle kesin 

olarak göreceksi-

niz. 

Andolsun ki; yi-

ne onu gözünüz-

le kesin olarak 

göreceksiniz. 

Sonunda onu keskin 

bir gözle mutlaka gö-

receksiniz: 

102. 
8 

ئِذِ     sorulacaksınız=ل ت ْسأ ل نَِ    sonra=ث مَِ,,     o,,gün=ي ْوم 

النَِعيمِِ,,ع نِِ =nimetten 

Sonra o gün size 

verilmiş olan her 

nimetten sorguya 

çekileceksiniz 

Sonra o gün, 

andolsun ki; ni-

metlerden soru-

lacaksınız. 

ve o Gün hayatın ni-

metleri(ne karşı yap-

tıklarınız) için mutlaka 

sorguya çekileceksi-

niz! 

103. 
1 

اْلع ْصرِِ..  asra..andolsun..ki=و 
Asr´a andolsun ki. Asr´a andolsun 

ki: 

Düşün zamanın akıp 

gidişini! 

103. 
2 

ْنس انِ     şüphesiz=إِنَِ,,     insan=اْْلِ

ْسرِ ,,ل ِفي خ  =ziyandadır 

İnsan mutlak hüs-

randadır. 

Muhakkak insan, 

hüsrandadır. 

Gerçek şu ki, insan 

ziyandadır; 

103. 
3 

    ancak..(ziyanda..değillerdir)=إِلَِ..

ن وا..الَِذينِ  آم  =inananlar    ع ِمل وا     ve..yapanlar=و 

اتِِالصَِ اِلح  =iyi..işler    ْوا اص  ت و      tavsiye..edenler=و 

ق ِِ ْوا    hakkı=بِاْلح  اص  ت و      ve..tavsiye..edenler=و 

 sabrı=بِالَصْبرِِ

Ancak iman eden-

ler, iyi işler yapan-

lar, birbirlerine 

hakkı ve sabrı 

öğütleyenler bu-

nun dışındadır. 

Ancak iman 

edenler ve salih 

amel işleyenler 

müstesnadır. Bir 

de birbirlerine 

hakkı tavsiye 

edenler ve sabrı 

tavsiye edenler 

meğer ki imana erip 

doğru ve yararlı işler 

yapanlardan olsun ve 

birbirlerine hakkı tav-

siye edenlerden, bir-

birlerine sabrı tavsiye 

edenlerden... 

104. 
1 

,, يِْ لِ و  =vay,,haline    ِِ ِلك ل=herkesin    

ةِ  ز      diliyle,,çekiştiren=ه م 

ةِ  ز   kaş,,göz,,işaretleriyle,,alay,,eden=ل م 

İnsanları dilleri ile 

arkalarından çekiş-

tiren ve karşıların-

da kaş, göz hare-

ketleri ile onları 

aşağılayan herke-

se yazıklar olsun! 

Diliyle çekiştirip 

yüzünde de alay 

edenin vay hali-

ne. 

Vay haline iftira ata-

nın ve ayıp kusur 

arayanın! 

104. 
2 

عِ     o..ki=الَِذي.. م  الًِ    yığdı=ج      mal=م 

ع دَد ه ِ  onu..saydı..durdu=و 

Malı toplayıp onu 

teker teker saya-

na. 

Ki o, mal topla-

yıp onu sayar. 

(Vay haline o kişinin) 

ki, serveti biriktirir ve 

onu bir kalkan sayar, 

104. 
3 

,, ال ه ِ    muhakkak=أ نَِ    sanıyor=ي ْحس بِ      malının=م 

 onu,,ebedi,,yaşatacağını=أ ْخل د ه ِ

Malının kendisini 

ölümsüzleştirece-

ğini zannedene 

yazıklar olsun. 

Malının kendisini 

ebedi kılacağını 

sanır. 

zanneder ki serveti 

onu sonsuza dek ya-

şatacak! 

104. 
4 

..
ََلِ      andolsun..o..atılacaktır=ل ي ْنب ذ نَِ    hayır=ك 

ةِِ..فِي ط م  اْلح  =Hutame’ye 

Hayır. O kırıp ge-

çen yere atılacak-

tır. 

Hayır; andolsun 

ki o, Hutame´ye 

atılacaktır. 

Hayır, tersine, (öteki 

dünyada) çökerten bir 

azaba terk edilecektir 

o! 

104. 
5 

,, ا م  اكِ ,,و  أ ْدر  =sen,,nereden,,bileceksin?    ا     nedir=م 

ة ِ ط م   Hutame=اْلح 

O kırıp geçenin ne 

olduğunu bilir mi-

sin sen? 

Hutame´nin ne 

olduğunu bilir 

misin sen? 

Bilir misin nedir o çö-

kerten azap? 

104. 
6 

.. وق د ة ِ    Allah’ın=اّلَلِِ    ateşidir=ن ارِ   tutuşturulmuş=اْلم 
Allah´ın tutuştu-

rulmuş ateşidir o. 

O, Allah´ın tutuş-

turulmuş bir ate-

şidir. 

Allah tarafından tu-

tuşturulan bir ateş, 

104. 
7 

ئِد ةِِاْْل فِْ,,ع ل ى    işler=ت َطِلعِ     ki=الَتِي,, =gönüllere 
Tırmanıp yürekle-

rin üstüne çıkan. 

Ki tırmanıp yü-

reklerin içine iş-

ler. 

(günahkar) kalplerin 

üstünde yükselen: 

104. 
8 

ا.. ل ْيِهمِْ    şüphesiz..o=إِنَه      onların..üzerine=ع 

د ة ِ ْؤص   kapatılıp..kilitlenecektir=م 

Cehennem onların 

üzerine kapatıla-

caktır. 

Bu, onların üze-

rine kapatılmış-

tır. 

üzerlerine salınacak 

(bir ateş), 

104. 
9 

دِ     arasında=فِي,, دَد ةِ     direkler=ع م  م   uzatılmış=م 
Uzun sütunlar 

içinde. 

Uzatılmış sütun-

lar arasında. 

sonsuz sütunlar ara-

sında! 

105. 
1 

.. ت رِ ..أ ل مِْ =görmedin..mi?     ِك ْيف=nasıl    

بُّكِ     yaptığını=ف ع لِ      Rabbinin=ر 

ابِِ  fil=اْلِفيلِِ    sahiplerine=بِأ ْصح 

Rabbinin fil sahip-

lerine yaptığını 

görmedin mi? 

Rabbının; fil sa-

hiplerine ne etti-

ğini görmedin 

mi? 

Haberin yok mu Rab-

bin Fil Ordusu'na ne 

yaptı? 

105. 
2 

,, ي ْجع لِْ,,أ ل مِْ =çıkarmadı,,mı?    

ْيد ه مِْ ت ْضِليلِ ,,فِي    onların,,tuzaklarını=ك  =boşa 

Onların tuzaklarını 

boşa çıkarmadı 

mı? 

O; bunların dü-

zenlerini boşa 

çıkarmadı mı? 

Onların kurnazca 

planlarını tamamen 

bozmadı mı? 

105. 
3 

.. أ ْرس لِ  ل ْيِهمِْ    gönderdi=و      üzerlerine=ع 

ْيًرا  sürü..sürü=أ ب ابِيلِ     kuşlar=ط 

Onların üzerine 

sürülerle kuşlar 

gönderdi. 

O; bunların üze-

rine sürülerle 

kuşlar gönderdi. 

Üzerlerine kalabalık 

sürüler halinde uçan 

varlıklar saldı, 
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105. 
4 

ة ِبِِ    onlara,,atan=ت ْرِميِهمِْ,, ار  ِحج  =sertleşmiş,,taşlar    

يلِ ,,ِمنِْ ِسج ِ =çamurdan 

Onların üzerine 

pişkin tuğladan 

taşlar atıyorlardı. 

Ki, onların üzeri-

ne pişkin tuğla-

dan taşlar atıyor-

lardı. 

onlara önceden tesbit 

edilmiş taş gibi sert 

azap darbeleri vurdu-

lar, 

105. 
5 

مِْ.. ع ل ه      nihayet..onları..yaptı=ف ج 

أْك ولِ     ekin..yaprağı..gibi=ك ع ْصفِ   yenmiş=م 

Nihayet onları ye-

nik ekin yaprağı 

gibi yapıverdi. 

Nihayet onları, 

yenik ekin yap-

rağı gibi yapı-

verdi. 

ve onları yalnız sap 

dipleri kalasıya yen-

miş bir ekin tarlasına 

benzettiler. 

106. 
1 

فِِ,, يَل  ِ    alıştırdığı,,için=ِْلِ ْيش   Kureyş’i=ق ر 
Kureyş´in uzlaşıp 

anlaşması için, 

Kureyş´in alıştı-

rılması için. 

Kureyş'in emniyeti 

sağlanabilsin diye, 

106. 
2 

فِِهمِْ..     yolculuğuna=ِرْحل ة ِ    onları..alıştırdığı..için=إِيَل 

ت اءِِ الَصْيفِِوِ     kış=الش ِ =ve..yaz 

Yaz ve kış yolcu-

luklarında uzlaşıp 

anlaşması için. 

Yaz ve kış yol-

culuklarına alış-

tırılmasından do-

layı, 

kış ve yaz seferlerin-

deki emniyeti. 

106. 
3 

بَِ    kulluk,,etsinler=ف ْلي ْعب د وا,, ذ ا    Rabbine=ر      bu=ه َٰ

 evin=اْلب ْيتِِ

Bu evin Rabbine 

kulluk etsin onlar. 

Bu evin Rabbına 

ibadet etsinler. 

O halde bu Mabed'in 

Rabbine kulluk etsin-

ler, 

106. 
4 

مِْ    o..ki=الَِذي.. ه      onları..yedirip=أ ْطع م 

وع ِ..ِمنِْ ج  =açlıktan..kurtardı    

مِْ ن ه  آم      ve..onları..güvene..kavuşturdu=و 

ْوفِ ..ِمنِْ خ  =korkudan 

O Rabb ki kendile-

rini açlıktan do-

yurmuş ve korku-

dan güvenliğe eriş-

tirmiştir. 

Ki o, kendilerini 

açlıktan kurtar-

mış ve korkudan 

emin kılmıştır. 

O ki, aç kalmasınlar 

diye onları beslemiş 

ve tehlikelerden emin 

kılmıştır. 

107. 
1 

,, أ ْيتِ  بِ ,,الَِذي    ?gördün,,mü=أ ر  ي ك ذ ِ =yalanlayanı    

ينِِ  dini=بِالد ِ

Dini yalanlayanı 

gördün mü? 

Dini yalanlayanı 

gördün mü? 

Hiç bütün bir ahlaki 

değerler sistemini ya-

lanlayan (birini) ta-

savvur edebilir misin? 

107. 
2 

.. ِلكِ  ي د عُِّ..الَِذي    işte..o=ف ذ َٰ =iter..kakar    

 öksüzü=اْلي تِيمِ 

İşte o, öksüzü iter, 

kakar. 

İşte o´dur yetimi 

şiddetle iten, 

İşte böyle biridir, ye-

timi itip kakan, 

107. 
3 

,, لِ  ي ح ضُِّ,,و  =ve,,önayak,,olmaz    

ط ع امِِ,,ع ل ىَِٰ =doyurmağa    ِِاْلِمْسِكين=yoksulu 

Yoksulu doyurma-

ya önayak olmaz. 

Yoksulu doyur-

maya teşvik et-

meyen, 

yoksulu doyurma ar-

zusu/gayreti duyma-

yan. 

107. 
4 

.. ْيلِ  ل ِينِ     vay..haline=ف و  ص   namaz..kılanların=ِلْلم 
Vay, o namaz kı-

lanların haline ki; 

Vay o namaz kı-

lanların haline, 

Yazıklar olsun şu 

namaz kılıp duranla-

ra, 

107. 
5 

,, ه مِْ,,ِذينِ الَِ =ki,,onlar    

تِِهمِْ,,ع نِْ َل  ص  =namazlarından    

 gaflet,,ederler=س اه ونِ 

Onlar kıldıkları 

namazdan gafildir-

ler. 

Ki onlar; kıldıkla-

rı namazdan ga-

fildirler. 

onlar ki kalpleri na-

mazlarına yabancıdır, 

107. 
6 

.. ه مِْ..الَِذينِ  =onlar     ِاء ون  gösteriş..yaparlar=ي ر 
Onlar gösteriş ya-

parlar. 

Ki onlar; gösteriş 

yaparlar, 

onlar ki niyetleri yal-

nızca görülüp takdir 

edilmektir, 

107. 
7 

,, ي ْمن ع ونِ      esirgerler=و 

اع ونِ   en,,ufak,,bir,,yardımı=اْلم 

En ufak bir yardımı 

esirgerler. 

Ve zekatı da 

men´ederler. 

ve üstelik onlar, (in-

sanlara) en ufak bir 

yardımı bile redde-

derler! 

108. 
1 

    sana..verdik=أ ْعط ْين اكِ     biz=إِنَا..

 Kevser’i=اْلك ْوث رِ 

Ey muhammed! 

Doğrusu biz sana 

pek çok nimet 

vermişizdir. 

Gerçekten Biz; 

sana, Kevser´i 

verdik. 

Bak, Biz sana bol ni-

met verdik: 

108. 
2 

ل ِِ,, ب ِكِ     öyleyse,,namaz,,kıl=ف ص      Rabbin,,için=ِلر 

رِْ اْنح   ve,,kurban,,kes=و 

Öyleyse Rabbin 

için namaz kıl ve 

kurban kes. 

Öyleyse Rabbın 

için namaz kıl ve 

kurban kes. 

o halde (yalnız) Rab-

bine ibadet et ve 

(yalnız O'nun adına) 

kurban kes. 

108. 
3 

    o=ه وِ     sana..buğzedendir=ش انِئ كِ     şüphesiz=إِنَِ..

 sonu..kesik..olan=اْْل ْبت رِ 

Doğrusu adı sanı 

ortadan kalkacak 

olan sana kin tutan 

kimsedir. 

Sana buğzeden; 

şüphesiz ki zür-

riyetsiz olan, işte 

odur. 

Şu gerçek ki, senden 

nefret eden, (her türlü 

iyilik ve güzellikten) 

kesilmektedir! 

109. 
1 

ا,,ي ا    de,,ki=ق لِْ,, أ يُّه  =ey     ِون  inkâr,,edenler=اْلك افِر 
De ki: Ey kâfirler. De ki: Ey kafir-

ler; 

De ki: Siz ey hakikati 

inkar edenler! 

109. 
2 

.. أ ْعب د ِ..لِ  =ben..ibadet..etmem    

ا ت ْعب د ونِ ..م  =sizin..taptığınıza 

Ben sizin taptıkla-

rınıza tapmam. 

Ben, sizin tap-

makta oldukları-

nıza tapmam. 

Ben tapmam sizin 

taptığınıza, 

109. 
3 

,, لِ      ibadeti=ع ابِد ونِ     siz,,de=أ ْنت مِْ    ve,,etmezsiniz=و 

ا أ ْعب د ِ,,م  =benim,,taptığıma 

Siz de benim tap-

tığıma tapmazsı-

nız. 

Benim taptığıma 

da sizler tap-

mazsınız. 

siz de tapmazsınız 

benim taptığıma. 

109. 
4 

.. لِ      ibadet..eden=ع ابِد ِ    ben=أ ن ا    değilim=و 

ا ع ب ْدت مِْ..م  =sizin..taptıklarınıza 

Ben sizin taptıkla-

rınıza tapacak de-

ğilim. 

Ben de sizin tap-

tıklarınıza, tapa-

cak değilim. 

Ve ben tapmayaca-

ğım (asla) sizin tapıp 

durduğunuza, 

109. 
5 

,, لِ      siz,,de=أ ْنت مِْ    değilsiniz=و 

    ibadet,,eden=ع ابِد ونِ 

ا أ ْعب د ِ,,م  =benim,,ibadet,,ettiğime 

Sizler de benim 

taptığıma tapacak 

değilsiniz. 

Benim taptığıma 

da sizler, tapa-

cak değilsiniz. 

siz de (hiç) tapmaya-

caksınız benim taptı-

ğıma. 

109. 
6 

ِليِ     dininiz=ِدين ك مِْ    sizindir=ل ك مِْ..     ve..benimdir=و 

 dinim=ِدينِِ

Sizin dininiz size, 

benim dinim bana. 

Sizin dininiz si-

ze; benim dinim 

banadır. 

Sizin dininiz size, be-

nimki bana! 

110. 
1 

اءِ     zaman=إِذ ا,,     yardımı=ن ْصرِ     geldiği=ج 

اْلف تْحِ     Allah’ın=اّلَلِِ  ve,,fetih=و 

Allah´ın yardımı ve 

fethi geldiğinde 

Allah´ın nusreti 

ve fetih geldiğin-

de, 

Allah'ın yardımı ve 

zafer geldiğinde, 

110. 
2 

.. أ ْيتِ  ر      insanların=النَاسِ     ve..gördüğün..(zaman)=و 

ل ونِ  ِدينِِ..فِي    girdiklerini=ي ْدخ  =dinine    

اًجا    Allah’ın=اّلَلِِ  dalga..dalga=أ ْفو 

İnsanların dalga 

dalga Allah´ın di-

nine girdiğini gör-

düğünde, 

Ve insanların 

fevc fevc Al-

lah´ın dinine gir-

diklerini gördü-

ğünde; 

ve insanların Allah'ın 

dinine dalga dalga 

girdiklerini gördüğün-

de, 

110. 
3 

ب ِحِْ,, ْمدِِ    tesbih,,et=ف س  ب ِكِ     överek=بِح      Rabbini=ر 

اْست ْغِفْره ِ      çünkü,,O=إِنَه ِ    O’ndan,,mağfiret,,dile=و 

ت َوابًا,,ك انِ  =tevbeyi,,kabul,,edendir 

Rabbini överek 

tesbih et, O´ndan 

mağfiret dile. Çün-

kü O tevbeleri ka-

bul edendir. 

Hemen Rabbını 

hamd ile tesbih 

et ve O´ndan 

mağfiret dile. 

Şüphesiz ki O; 

Tevvab olandır. 

Rabbinin sınırsız şa-

nını yücelt, O'na 

hamdet ve O'ndan 

mağfiret dile çünkü 

O, her zaman tevbe-

leri kabul edendir. 

111. 
1 

ل ه بِ ..أ بِي    iki..eli=ي د ا    kurusun=ت بَتِْ.. =Ebuleheb’in    

ت بَِ  zaten..yok..oldu=و 

Ebu Leheb´in iki eli 

kurusun, kurudu 

da! 

İki eli kurusun 

Ebu Leheb´in ve 

yok olsun. 

Kahrolsun o parlak 

yüzlünün iki eli ve 

kahrolsun kendisi! 

111. 
2 

,, ا أ ْغن ىَِٰ,,م  =kurtaramadı    ِ ع ْنه=onu    ِ ال ه     malı=م 

ا م  ك س بِ ,,و  =ve,,kazandığı 

Malı ve kazandığı 

kendisine fayda 

vermedi. 

Malı ve kazan-

dığı ona fayda 

vermedi. 

Ne faydası olacak 

servetinin ve kazan-

cının? 
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111. 
3 

..     bir..ateşe=ن اًرا    girecektir=س ي ْصل ىَِٰ

ل ه بِ ..ذ اتِ  =alevli 

Alevli ateşte yana-

caktır. 

Alevli ateşe gi-

recektir. 

(Öteki dünyada) şid-

detle parlayan bir 

ateşe atılacak, 

111. 
4 

أ ت ه ِ,, اْمر  َمال ة ِ    ve,,karısı=و      hamalı=ح 

ط بِِ  odun=اْلح 

Karısı da odun 

hamalı olarak. 

Karısı da odun 

taşıyarak; 

iğrenç söylentilerin 

taşıyıcısı olan karısı 

ile birlikte, 

111. 
5 

.. ِجيِده ا..فِي =boynunda     ِْبل     bir..ip=ح 

س دِ ..ِمنِْ م  =hurma..lifinden 

Boynunda sağlam 

hurma lifinden 

örülmüş bir ip bu-

lunacaktır. 

Boynunda bü-

külmüş bir ip ol-

duğu halde. 

(o ki,) boynunda bü-

külmüş iplerden bir 

halat (taşır)! 

112. 
1 

د ِ    Allah=اّلَل ِ    O=ه وِ     de,,ki=ق لِْ,,  birdir=أ ح 
De ki: O Allah tek-

tir. 

De ki: O Allah; 

bir tektir. 

De ki: O, Tek Allah'tır: 

112. 
2 

د ِالصَِ    Allah=اّلَل ِ.. م  =Samed’dir 
Allah Samed´dir. Allah´tır, Sa-

med´dir. 

Allah, Öncesiz ve 

Sonrasız, Bütün Ev-

renin Asıl Sebebi. 

112. 
3 

,, ي ِلدِْ,,ل مِْ =doğurmamıştır    

ل مِْ ي ول دِْ,,و  =ve,,doğurulmamıştır 

O doğurmamış ve 

doğmamıştır. 

Doğurmamış ve 

doğurulmamıştır. 

O doğurmamıştır, 

doğurulmamıştır; 

112. 
4 

.. ل مِْ ي ك نِْ..و  =ve..olmamıştır    ِ ل ه=O’nun    ك ف ًوا=dengi    

د ِ  hiçbir..şey=أ ح 

Hiçbir şey O´nun 

dengi olmamıştır. 

Hiçbir şey O´na 

denk değildir. 

ve hiçbir şey O'na 

denk tutulamaz. 

113. 
1 

ب ِِ    sığınırım,,ben=أ ع وذ ِ    de,,ki=ق لِْ,,     Rabbe=بِر 

 karanlığı,,yarıp,,sabahı,,ortaya,,çıkaran=اْلف ل قِِ

De ki; «Sığınırım 

ben, karanlığı ya-

rıp sabahı ortaya 

çıkaran Rabbime. 

De ki: Tanyerini 

ağartan Rabba 

sığınırım. 

De ki: Sığınırım ben 

yükselen şafağın 

Rabbine, 

113. 
2 

.. ش ر ِِ..ِمنِْ =şerrinden    ا ل قِ     şeylerin=م   yarattığı=خ 
Yarattığı şeylerin 

şerrinden. 

Yaratıkların şer-

rinden, 

O'nun yarattıklarının 

şerrinden, 

113. 
3 

,, ِمنِْ ش ر ِِ,,و  =ve,,şerrinden     ِغ اِسق=gecenin    

ق بِ     zaman=إِذ ا  karanlığı,,çöktüğü=و 

Karanlığı çöktüğü 

zaman gecenin 

şerrinden. 

Bastırdığı za-

man, karanlığın 

şerrinden, 

ve bastıran kapkara 

karanlığın şerrinden, 

113. 
4 

.. ِمنِْ ش ر ِِ..و  =şerrinden    ِِالنَفَاث ات=üfleyenlerin    

اْلع ق دِِ..فِي =düğümlere 

Düğümlere üfleyip 

tüküren büyücü 

kadınların şerrin-

den. 

Düğümlere üfü-

renlerin şerrin-

den, 

karanlık işlere düşkün 

tüm insanların şerrin-

den, 

113. 
5 

,, ِمنِْ ش ر ِِ,,و  =ve,,şerrinden     ِاِسد     hasedcinin=ح 

س د ِ    zaman=إِذ ا  hased,,ettiği=ح 

ve hased ettiği 

zaman hasedcinin 

şerrinden.» 

Hased ettiğinde, 

hased edenlerin 

şerrinden. 

ve kıskançlık duydu-

ğunda kıskancın şer-

rinden. 

114. 
1 

ب ِِ    sığınırım..ben=أ ع وذ ِ    de..ki=ق لِْ..     Rabbine=بِر 

 insanların=النَاِسِ

De ki: Sığınırım 

ben, insanların 

Rabbine, 

De ki: İnsanların 

Rabbına sığını-

rım, 

De ki: Sığınırım ben 

insanların Rabbine, 

114. 
2 

ِلكِِ,,  insanların=النَاِسِ    padişahına=م 
insanların Meliki-

ne, 

İnsanların mali-

kine, 

insanların Hakimine, 

114. 
3 

هِِ..  insanların=النَاِسِ    tanrısına=إِل َٰ
insanların Tanrısı-

na. 

İnsanların Tanrı-

sına, 

insanların İlahına; 

114. 
4 

,, ش ر ِِ,,ِمنِْ =şerrinden    ِاِس ْسو      vesvesecinin=اْلو 

نَاِسِ  sinsi=اْلخ 

O sinsi vesveseci-

nin şerrinden. 

O sinsi şeytanın 

şerrinden. 

fısıldayan sinsi ayar-

tıcının şerrinden, 

114. 
5 

ْسِوسِ     o..ki=الَِذي..     fısıldar=ي و 

د ورِِ..فِي ص  =göğüslerine    ِسِالنَا =insanların 

O ki insanların gö-

ğüslerine kötü dü-

şünceleri fısıldar. 

Ki o, insanların 

kalblerine hep 

vesvese verir. 

insanların kalbine fı-

sıldayan; 

114. 
6 ,, اْلِجنَةِِ,,ِمنِ  =cinlerden    ِالنَاِس  ve,,insanlardan=و 

Gerek cinlerden, 

gerek insanlardan. 

Gerek cinnler-

den, gerek in-

sanlardan. 

görünmez güçler(in) 

ve insanlar(ın bütün 

ayartmaların)dan. 

 


